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Mikko avasi palaverin ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Hyväksyttiin aiemmin sähköpostilla 
lähetetty asialista sillä muutoksella, että pohjaveden laadun tarkkailua käsitellään vasta kun ELY 
on kartoittanut seurattavat putket ja meneillään oleva PIMA selvitys etenee. 

- Yhtenäiset ympäristö- ja maa-aineslupamääräykset alueella 

o Yleisesti käsiteltiin vedenottamon suoja-alueilla sijaitsevia toimintoja, voimassa 
olevia lupia ja niiden määräyksiä. Keskusteltiin Pieksämäen puolella vireillä olevasta 
maa-aines- ja ympäristöluvasta joka sijoittuu vedenottamon 
kaukosuojavyöhykkeelle ja Joroisten kunnan puolella olemassa olevasta, maa-
aines- ja murskausluvasta joka rajoittuu kaukosuojavyöhykkeeseen. Tutkittiin 
oikeuden päätöksiä ja haettiin yhtenäistä tulkintaa myöhemmin alueelle annettavien 
lupien lupamääräyksille.  
Yhteinen näkemys oli, että viranomainen edellyttää jatkossa vedenottamon 
kaukosuojavyöhykkeen sisälle sijoittuvien toimintojen liittämistä sähköverkkoon 
silloin, kun se on teknisesti ja taloudellisesti kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa 
suhteessa saatavaan hyötyyn.  

Yhteisesti päätettiin kartoittaa lupapäätöksissä annetut pohjaveden laaduntarkkailun 
määräykset. Ympäristötoimi kokoaa seurattavat pitoisuudet luvista ja vesilaitoksen 
valvontatutkimusohjelmasta.  
ELY- katsoo voiko kaukosuojavyöhykkeen sisälle sijoittuville toiminnoille määrittää 
pohjaveden tarkkailussa seurattavia pitoisuuksia yleisesti jolloin listausta voitaisiin 
käyttää suoraan annettavassa lupamääräyksessä. Edellä mainittu tukee myös 
mahdollista yhteistarkkailumenettelyä.  

- Päättyneet maa- ainesluvat 

o Keskusteltiin maa-aineslupien jälkihoidon tilanteesta alueella. Yleisesti huomioon 
otettavana asiana on osittain tai jopa kokonaan puutteellinen jälkihoito ottoalueilta 
joka yleensä johtuu ottamistoiminnan jälkeisestä varastoinnista tai ottoalueen 
käyttämisestä alueen sisäiseen liikenteeseen. Jälkihoidon seurantaan tulee jatkossa 
kiinnittää tarkemmin huomiota ja seurata vaiheittaista maisemointia. Ongelmana on 
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kuitenkin monesti ottoalueen pohjataso, jonka muokkausta ja istuttamista ei päästä 
tekemään juuri varastoinnin tai liikennöinnin takia. 
Sovittiin, että jatkossa päättyvien lupien loppukatselmuksessa todetaan 
varastointitarve ja edellytetään lupaa varastoinnille MAL 1§ nojalla. Samalla 
saadaan jälkihoitoa varten asetettua vakuutta jatkettua tai uusi vakuus määritettyä. 
Lähtökohtana on, että alueelle ei tuoda maa-aineksia muualta, vaan varastointi 
koskee paikalta irrotettuja maa-aineksia. aluetta ei myöskään saa käyttää muuhun 
laajempimittaiseen varastointiin, vaan ottoalueen pohja tulee muokata heti kun se 
on mahdollista. 

- Pohjaveden laadun (velvoite)tarkkailu 

o Keskusteltiin lyhyesti alueen PIMA-selvityksestä. Asiaa jatketaan kun ELY:ltä 
saadaan tarkempaa tietoa asennettavista ja tarkkailtavista pv-putkista ja hankkeen 
toteutuminen varmistuu. 

- Muut asiat 

o Käytiin läpi varsinaisen pohjavesityöryhmän edellisen kokouksen muistiota josta 
nousi esille tiedotustilaisuuden järjestäminen. Asia on keskusteltava tulevassa 
työryhmässä jotta saadaan yhteinen näkemys asiasta (ketä kutsutaan, mitä 
esitetään, perusteet mahdollisille vaatimuksille ja annettaville määräyksille jne.) 
Suojelusuunnitelma on toimijoilla aika hyvin tiedossa, mutta viranomaisten 
yhtenäinen linja tulee esimerkiksi polttoaineen käsittelyn ja varastoinnin osalta olla 
perusteltu ja toimintoja ohjaavana tulee ottaa huomioon myös muiden toimialojen 
osalta (metsätalous).  

o Valtatie 23 pohjavesisuojauksen tilannetta pyritään pitämään esillä mm. 
kommentoimalla vireillä olevaan Vuoksen vesienhoitosuunnitelmaan asiasta. 

o Keskusteltiin nykyisten pohjavesiputkien kunnosta yleisesti, voisiko tilannetta 
kartoittaa oppilastyönä tmv. Asiaa selvitetään.  

- Palaveri päättyi n. klo 15.00 
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Mikko Luostarinen 


