
PÖYTÄKIRJA Dnro

ESAELY/34/07.04/2010

4.10.2013

ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 029 502 4000
www.ely-keskus.fi/etela-savo

PL 164
50101 Mikkeli

Jääkärinkatu 14
50100 Mikkeli

Vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien toteuttaminen Etelä-Savossa 2010–2015

Pohjavesien suojeluryhmän kokous 4.10.2013

Aika: perjantai 4.10.2013 klo 13.10 – 13.50

Paikka: Savonlinna, Savonlinnan kaupungintalon Tiiliputka, C-rappu 2. krs.

Läsnä: Tuovinen Teemu Etelä-Savon ELY-keskus
Huttunen Mika Etelä-Savon ELY-keskus
Paunonen Juha Etelä-Savon pelastuslaitos
Aalto Risto Savonlinnan kaupunki
Rautiainen Matti Savonlinnan kaupunki
 Sairanen Rauno Savonlinnan kaupunki
Sipinen Jyri Savonlinnan kaupunki

1. Avaus
Teemu Tuovinen avasi kokouksen klo 13.10.

2. Ryhmän jäsenten esittely
Ympäristöinsinööri Teemu Tuovinen, geologi Mika Huttunen, Savonlinnan paloasemaryhmän
päällikkö Juha Paunonen, kaavoituspäällikkö Risto Aalto, ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen,
rakennustarkastaja Rauno Sairanen, vesilaitoksen päällikkö Jyri Sipinen.

3. Kokousten työjärjestys
Kokousten puheenjohtajaksi valittiin Teemu Tuovinen ja sihteeriksi Mika Huttunen. Mika Huttu-
nen toimii määräaikaisessa virassa Etelä-Savon ELY-keskuksessa 29.12.2013 saakka. ELY:n va-
kituinen geologi Anne Petäjä-Ronkainen jää vuorotteluvapaalle vuoden 2014 ajaksi. Vuonna
2014 ryhmän kokoukseen / kokouksiin osallistuu vuorotteluvapaan sijainen. Sijaisen valinta teh-
dään vuoden vaihteen tienoilla.

Sovittiin, että ryhmä kokoontuu jatkossa vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa useammin (yh-
teensä 1-2 kertaa vuodessa).

4. Ryhmän nimi
Matti Rautiainen ehdotti ryhmän nimeksi ”Pohjavesien suojeluryhmä”. Ehdotusta kannatettiin ja
nimi päätettiin.

5. Yhteenveto pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien toimenpiteistä
Mika Huttunen ja Anne Petäjä-Ronkainen yhdistivät Savonlinnan alueen pohjavesialueiden suoje-
lusuunnitelmien toimenpidesuositustaulukot yhteen Excel-taulukkoon. Taulukon otsikkorivissä
on käytössä suodatus. Otsikkosolujen painikkeesta voidaan suodattaa esimerkiksi tietyn sektorin,
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vastuutahon tai valvontavastuutahon toimenpidesuositukset. Taulukossa on kahdeksan (8) I- ja II-
luokan pohjavesialueen toimenpidesuositukset, sektoreita on 10 (asutus, kaavoitus, liikenne, maa-
ainestenotto, maatalous, metsätalous, pilaantuneet alueet, sähkömuuntajat, vedenotto ja yritystoi-
minta). Taulukkoon voidaan päivittää toimenpiteiden aloitusvuodet ja valmistumisvuodet.

6. Keskustelu kohdan 5 asioista
Juha Paunonen kertoi, että pelastuslaitoksella on käytössä MERLOT-tietokanta, johon öljysäiliöt
kirjataan. Lisäksi osa tiedoista on paperikortistossa. Öljysäiliöiden tarkastajat lähettävät pöytäkir-
jat pelastuslaitokselle, jossa tiedot tallennetaan. Nykyään ei enää rakenneta uusia maanalaisia öl-
jysäiliöitä.

Todettiin, että toimenpidetaulukko on tarkoitettu päivitettäväksi, jotta se tarjoaisi ajan tasalla ole-
van työkalun ryhmän jäsenille. Taulukkoon voivat ryhmän jäsenet lisätä puuttuvat toimenpiteet ja
muutenkin päivittää taulukon tietoja.

Sovittiin, että Mika Huttunen toimittaa taulukon sähköpostitse ryhmän jäsenille. Taulukosta tal-
lennetaan yksi kappale Savonlinnan kaupungin ryhmälevylle, josta se on kaikkien katsottavissa ja
muokattavissa. Alkuperäinen kappale taulukosta jätetään muokkaamattomana talteen ja päivitys-
ten yhteydessä taulukosta tehdään kopio. Kopion nimeen laitetaan muokkauspäivämäärä. Pelas-
tuslaitos säilyttää ja pitää ajan tasalla taulukkoa pelastuslaitosta koskevien toimenpiteiden osalta.
Taulukkoon merkataan päivitykset / lisäykset esimerkiksi värillisellä tekstillä tai pohjavärillä.
Kaupunki ja pelastuslaitos toimittavat taulukkonsa säännöllisesti Etelä-Savon ELY-keskukselle,
joka kokoaa muutokset yhteen.

Matti Rautiainen muistutti, että kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on kielletty lietelan-
nan levitys I-luokan pohjavesialueilla. Em. asiaa ei ollut toimenpidetaulukossa. Lisäksi kaupungin
ympäristönsuojelumääräyksissä I- ja II-luokan pohjavesialueet, molemmat on määritelty tärkeiksi.
Ympäristöhallinnon pohjavesialueiden luokittelussa I-luokan alueet ovat vedenhankintaa varten
tärkeitä pohjavesialueita ja II-luokan alueet vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita.

7. Painopistealueet
Teemu Tuovinen kysyi olisiko ryhmän jäsenillä mielessä esimerkiksi jotakin sektoria, joka otet-
taisiin painopisteeksi.

Jyri Sipinen ehdotti, että esimerkiksi Lähteelän pohjavesialueen voisi ottaa painopisteeksi. Alu-
eella on autokorjaamo, jonka pihassa on sorakentällä paljon raskasta ajokalustoa.

8. Kokouksen päättäminen
Teemu Tuovinen päätti kokouksen 13.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi

geologi Mika Huttunen ympäristöinsinööri Teemu Tuovinen

JAKELU: suojeluryhmän jäsenet, sähköpostilla


