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Pohjavesien suojelusuunnitelmien seurantakokous 

 

1. Tekninen johtaja Tapani Mähönen avasi kokouksen.  

 

2. Puheenjohtajaksi valittiin Tapani Mähönen ja sihteeriksi Tuula Pirttimäki. 

 

3.  Sovittiin, että muistio lähetetään kokoukseen osallistuville sähköpostilla. 

 

4. Pohjaveden suojelusuunnitelmien toteutustilanne Pieksämäellä 
 

Todettiin, että Pieksämäellä on kolme pohjavesialueiden 

suojelusuunnitelmaa: Hiidenlammen ja Tuopunkankaan, Naarajärven ja 

Löytynlammen sekä Virtasalmen tärkeiden pohjavesialueiden 

suojelusuunnitelmat. Lisäksi tekeillä on Tervaruukinsalon 

suojelusuunnitelma.  

 

Etelä-Savon vesienhoidon yhteistyöryhmän aloitteesta Pieksämäelle on 

koottu yhteistyöryhmä, jonka kokouksissa käsitellään sekä pinta- että 

pohjavesiä. Pohjavesien suojelusuunnitelmat on tarkoitus tallentaa 

Pieksämäen seudun vesienhoidon toimintaryhmän verkkosivuille, joiden 

osoite on: http://pmksvesienhoito.wordpress.com/about/ 

 

Todettiin, että Etelä-Savossa kartoitetaan parhaillaan kiviaineshuoltoa varten 

varattavia maa-ainesten ottoalueita EU-hankkeessa (POSKI – 2). Samalla 

tutkitaan eräiden III- ja II-luokan pohjavesialueiden poistamista tai niiden 

rajausten muuttamista. Tällainen alue on Pieksämäellä Tinakypärä. Raportti 

valmistuu vuoden 2014 aikana. 

 

Matti Laaksonen totesi, että Pieksämäen Veden toiminnassa on otettu 

huomioon pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Suunnitelmien laadinnan 

jälkeen Naarajärven ottamo on muuttunut varalaitokseksi, Tuopunkankaalla 

ei enää imeytetä pohjavettä ja vedenottoa Virtasalmella on vähennetty ja 
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tavoitteena on lopettaa se kokonaan. Lähes kaikki tärkeimmät 

jätevesipumppaamot ovat kaukovalvonnassa. Verkostossa ei ole 

ylivuotopisteitä, joten ylivuotosäiliöiden tarvetta ei ole. Naarajärvellä tai 

muuallakaan pohjavesialueilla ei ole erityisiä suojarakenteita. Pohjavesialueet 

on merkitty maastoon ja teiden varsille, ja merkit tarkistetaan aika ajoin. 

Vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, kuten 

koulutusta, ylläpidetään jatkuvasti ja tavoitteena on saada suunnitelma-

asiakirja valmiiksi tänä vuonna, kun riskikartoitus valmistuu. Pieksämäen 

Vesi teettää vesitutkimukset Ahvenlammella ja Hiidenlammella. 

 

Todettiin, että Virtasalmen keskustan porakaivoa ei ole koskaan käytetty ja 

sen voi vedenottamona poistaa kokonaan rekisteristä. 

 

Ville Kemppainen kertoi pelastuslain muuttuneen niin, että palotarkastuksia 

tehdään vain suurissa kohteissa, joista on ajan tasalla oleva rekisteri 

öljysäiliöistä. Omakotitaloissa ja vastaavissa pienissä kohteissa vastuu 

säiliöistä kuuluu kiinteistön omistajille. Näissä säiliöitä on voitu poistaa tai 

täyttää hiekalla ilman, vaikka tietoa ei ole pelastuslaitoksen rekisterissä.  

Pelastuslaitos lähettää koeluonteisesti omavalvontalomakkeita kiinteistön 

omistajille tänä vuonna.  

 

Antti Leinonen kertoi, että metsälannoituksina tehdään nykyisin lähinnä 

soiden terveyslannoituksia. Ne ovat, samoin kuin metsäojitukset, 

metsänomistajien aloitteesta tehtäviä toimenpiteitä, joista toimitetaan 

ilmoitus ELY-keskukseen. 

 

Esa Rouvinen kertoi, että pilaantuneiden maiden rekisterissä olevista 

kohteista kunnostuksessa etusijalla ovat pohjavesialueiden kohteet, kuten 

Jäppilän riskikohteet. Tänä vuonna kunnostetaan kohteita Naarajärvellä. 

 

Hanna Kakriainen kertoi, että Keski-Savon ympäristötoimessa on laadittu 

tiedote öljysäiliöiden tarkastuksesta, mutta sitä ei ole toistaiseksi jaettu. 

Virallisia moottorikelkkareittejä ei ole pohjavesialueilla, mutta 

maanomistajat ovat sielläkin voineet antaa lupia moottorikelkkailuun. 

 

Pohjavesien suojelusuunnitelmien mukaisista toimenpiteistä todettiin mm. 

seuraavaa: 

- Keski-Savon ympäristötoimi on selvittänyt viemäriin liittymättömät 

kiinteistöt Tuopunkankaalla ja Naarajärvellä muutama vuosi sitten 

-Kaupanmäen jakelupisteen ympäristöluvan voimassaoloa on jatkettu ja 

toiminnan harjoittajalle on asetettu pohjaveden tarkkailuvelvoite 

- Jäppilän entisen Esson tonttia on kunnostettu, mutta jonkun verran 

pilaantuneita maita on jäljellä lähinnä kävelytien alla 

- huoltoasema osoitteessa Kangasniementie 18, ELY aikoo asentaa 

pohjaveden havaintoputken 

- Naarajärven ottamon yläpuolella molemmin puolin rautatietä on kaksi 

havaintoputkea, joista on tutkittu ja ELY tutkii tänä vuonna torjunta-

ainepitoisuuksia 

- taimitarhan toiminta jatkuu, ympäristölupaa on haettava tänä keväänä 



 

 

 

 

 

 

 

3 

- viemäröintisuunnitelma Montolaan on vireillä, rahoitus ELYstä on saatu ja 

toteutus saattaa alkaa tänä vuonna 

- Ahvenlampea ei enää käytetä lumenkaatopaikkana. 

 

5. Pohjavesien suojelusuunnitelmien toteutukselle asetettavia 
tavoitteita 

 

ELY-keskuksen edustajat lupasivat koota tämän vuoden aikana 

seurantataulukon suojelusuunnitelmien toteutumisen seurantaa varten. 

Seurantataulukko voidaan tallentaa Pieksämäen seudun vesienhoidon 

toimintaryhmän verkkosivuille. Taulukkoa voidaan päivittää jatkossa 

esimerkiksi seurantakokousten jälkeen. 

 

Tärkeillä pohjavesialueilla olevien maanalaisten öljysäiliöiden ja 

maalämpökaivojen kartoittamista varten olisi syytä valmistella Pieksämäen 

seutua koskeva hanke vuosille 2013—14, johon ELY-keskus voisi hakea 

rahoitusta. Maalämpöä koskevista rakennusluvista pohjavesialueella voi 

pyytää lausuntoa ELY-keskukselta. 

 

Keskusteltiin tieluiskien suojaustarpeesta pohjavesialueilla ja todettiin, että se 

otetaan huomioon suunnitelmia päivitettäessä. Naarajärvellä tien varren 

kloridipitoisuudet ovat koholla luonnontilaisiin pitoisuuksiin verrattuna, 

mutta suojauksen tarvetta ei tulosten perusteella ole. Onnettomuustilanteisiin 

tulisi ELY:n mielestä varautua esimerkiksi suojaamalla luiskat bentoniitillä. 

 

Sovittiin, että ympäristötoimi ja jätevesineuvoja päivittävät kesän aikana 

tiedot Naarajärven pohjavesialueella viemäriverkostoon kuulumattomista 

kiinteistöistä ja tiedottavat niille liittymisvelvollisuudesta. Tiedot 

kiinteistöistä saadaan Pieksämäen Veden asiakasrekisterin avulla. 

 

Pieksämäen Vesi pyytää Savon Voimalta ja Suur-Savon Sähköltä tiedot 

pohjavesialueella olevista muuntajista. 

 

Keskusteltiin muiden pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien tarpeesta ja 

todettiin niistä kiireellisimmiksi Partaharjun ja Haapakosken alueet. 

Suojelusuunnitelmien statusta mietitään parhaillaan valtakunnallisessa 

työryhmässä, jonka työ päättyy tänä vuonna. 

 

6. Muita asioita ei ollut. Sovittiin, että seuraava kokous pidetään kevättalvella 

2013. 

 

7. Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen. 

 

 

 Muistion vakuudeksi 

 

 Tuula Pirttimäki 

 jätevesineuvoja 


