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Tervaruukinsalon pohjavesialueen suojelusuunnitelman seurantaryhmä 

Aika: torstai 10.4, kello 9.30 – 11.00 
Paikka: Varkauden kaupungintalo, Alhströminkatu 6, 78250 Varkaus 
 kaupunginhallituksen kokoushuone, A-rappu, 3.krs.  

 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijat  
- Petri Miettinen puheenjohtajana avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat. 

 
2. Edellisen kokouksen muistio 

- Käsiteltiin edellisen kokouksen muistio ja todettiin, että mm. tiedottamisessa ja 
vesienhoidon sivuston päivittämisessä työ on edelleen kesken. Asiaa käsittelevä 
lehtijuttu on mennyt läpi Joroisten paikallislehdessä, Pieksämäen ja Varkauden lehdet 
yritetään saada kesän aikana tarttumaan asiaan. Pieksämäen seudun vedet sivustolle 
ei ole vielä työryhmän sihteerillä tunnuksia. Asiaa selvitetään ELY:n kanssa. 
 

3. Suojelusuunnitelman toimenpideohjelman aikataulu ja toimenpiteet (SUSU- taulukko) 
- Käsiteltiin työryhmän vastuuvalvontakohteita, tehtyjä ja kesken olevia toimenpiteitä. 

Todettiin työn olevan hyvässä vauhdissa ja työryhmän tilanteen tasalla. ELY on 
laadituttanut kustannusarvion pilaantuneiden kohteiden kartoitukselle, Keski-Savon vesi 
ja Joroisten vesilaitos ovat kartoittaneet mahdolliset riskit toiminnassaan ja aluetta sekä 
toimintaa koskevaa merkintää maastossa, Joroisten ympäristötoimi on aloittanut 
suojelusuunnitelmaa tukevana rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten 
päivittämisen, Metsäkeskus ja K-S ymp.toimi ovat tiedottaneet yhteistyökumppaneitaan 
suojelusuunnitelmasta. Sihteeri päivittää taulukkoa toimenpiteiden osalta. 

- Kehittämistoimenpiteinä ja tulevina haasteina todettiin mm. seuraavat: 
o maa-aines- ja ympäristölupamääräykset, valvonta, yhtenäiset käytännöt sekä 

päättyneiden lupien jälkihoitoon liittyvät ongelmat. Mikko ottaa asian esille 
rakennusvalvontojen yhteistyöpalavereissa ja asiaa kehitetään myös 
ympäristövalvonnan osalta. 

o Olevien lupakohteiden mahdollisesti puuttuvat pohjavesiputket ja tietojen 
toimittaminen? Rakennus- ja ympäristövalvonnat selvittävät asiaa. 

o Valtatie 23:n pohjavesisuojaukset ja luokitukset sekä vaaralliset aineet ovat 
edelleen kysymysmerkki. Pohjois-Savon ELY:ltä pyydetään asiaa koskevat 
tiedot. 

o Pelastuslaitoksen öljysäiliörekisteri pyydetään kuntien pelastustoimen 
yhteyshenkilöiltä. Tällä pystytään kartoittamaan ja kohdentamaan riskikohteita ja 
vaadittavia toimia alueella. 

o Sihteeri laatii tiedotteen Tervaruukinsalon alueen toimijoille jotta 
suojelusuunnitelma ja aluetta koskevat erityispiirteet ja määräykset tulevat 
laajemmin tietoon. 
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4. Pilaantuneet maa-alueet 
- Jyrki selvitti toimia pilaantuneiden maiden selvitystyön suhteen. Käytiin läpi Esa R:n 

toimittama kustannuslaskelma ja siihen liittyvät työt. Alustavan kustannusarvion 
mukaan pilaantuneiden kohteiden selvitystyö ja varmistaminen suojelusuunnitelman 
mukaisesti maksaa noin 54. 0000 €. Hankkeeseen on mahdollista saada valtion tukea 
n. 50 % ja hanke tulisi saada käyntiin kuluvana vuonna. Yhteisesti todettiin seuraavaa: 

o hanke on yhteiskunnallisesti erittäin tärkeä, ja seurantaryhmä yksimielisesti 
päätti, että hanketta voi alkaa valmistelemaan eteenpäin. 

o kun hankkeen kustannukset ja Valtion rahoitusosuus selviää, sopivat 
hankkeessa mukana olevat kunnat (Joroinen, Varkaus ja Pieksämäki) 
kuntaosuuksien jakamisesta hallinnoissaan. 

 
5. Virtausmallin päivittäminen 

- Jyrki kertoi, että GTK tekee virtausmallin päivittämisen Tervaruukinsalon alueelle 
kuluvan kevään ja kesän aikana. Hankkeen kustannusten jako on sovittu ja työt valmiit 
alkamaan. Virtausmallilla voi olla vaikutusta pohjavesialuerajaukseen (pienentävästi). 
Asiasta tiedotetaan virtausmallin valmistuttua. 

 
6. Muut asiat 

- Suunniteltu maastokäynti tehdään seuraavan kokouksen jälkeen. Seurantaryhmään 
pyydetään lisäksi; metsänhoitoyhdistyksen edustus ja Pieksämäen kaupungininsinööri. 
 

7. Seurantaryhmän seuraava kokous 
- Sovittiin pidettäväksi;  

Pieksämäellä 11.9.2014 klo. 9.30 alkaen Kanttilassa. 

Jakelu: 

Läsnäolijat 

Jyrki Hämäläinen  ESA ELY  jyrki.s.hamalainen@ely-keskus.fi  
Petri Miettinen  Joroisten kunta  petri.miettinen@joroinen.fi 
Mikko Luostarinen  Joroisten kunta  mikko.luostarinen@joroinen.fi 
Ulla Huopainen  K-S:n Ympäristötoimi Ulla.huopainen@leppavirta.fi 
Hanna Kakriainen  K-S:n Ympäristötoimi hanna.kakriainen@leppavirta.fi 
Arto Lehtonen  Keski-Savon Vesi  arto.lehtonen@varkaus.fi 
Riikka Salomaa  Metsäkeskus  riikka.salomaa@metsakeskus.fi 
 
Poissa: 

Juha Korhonen  POS ELY  juha.korhonen@ely-keskus.fi 
Esa Rouvinen  ESA ELY  esa.rouvinen@ely-keskus.fi 
Esa Aholainen  MTK Etelä-Savo  veljekset.aholainen@wippies.com 
Jani Kasanen  ESPL  jani.kasanen@espl.fi 
Karita Krooks  K-S:n Ympäristötoimi karita.krooks@varkaus.fi 
Heli Impivaara  K-S:n Ympäristötoimi heli.impivaara@leppavirta.fi 

Tiedoksi: 

Tapani Mähönen  Pieksämäen kaupunki tapani.mahonen@pieksamaki.fi 
Kirsti Valkonen  Pieksämäen kaupunki kirsti.valkonen@pieksamaki.fi 
Juhani Ronkainen  Pieksämäen kaupunki juhani.ronkainen@pieksamaki.fi 
Petri Soikkeli  Metsänhoitoyhdistys petri.soikkeli@mhy.fi 


