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Etelä-Savo 

PIEKSÄMÄEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMIEN SEURANTAKOKOUS 

 

Aika: Torstai 12.3.2015 klo 14.00 – 15.40. 

Paikka: Kanttila, kokoustila 3, Vilhulantie 5 Naarajärvi 

Tavoite: Tilaisuuden tavoitteena on luoda tilannekatsaus Pieksämäen alueelle tehtyjen 

pohjaveden suojelusuunnitelmien toteutustilanteesta ja asettaa tavoitteet suoje-

lusuunnitelmien järjestelmälliselle toteuttamiselle 

Läsnä:  

Häkkinen Pekka  Pieksämäen kaupunki 

Kakriainen Hanna  Keski-Savon ympäristötoimi 

Laaksonen Matti  Pieksämäen Vesi 

Lähteenmäki Reijo  Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Mähönen Tapani (pj.) Pieksämäen kaupunki 

Petäjä-Ronkainen Anne (siht.) Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Ponkkonen Yrjö  Keski-Savon ympäristötoimi 

Ronkainen Juhani  Pieksämäen kaupunki 

Rouvinen Esa  Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Salomaa Riikka  Metsäkeskus   klo 15.15 - 

Valkonen Kirsti  Pieksämäen kaupunki 

Väkeväinen Urpo  Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäki 

 

Poissa: 

Haikarainen Ari  Pieksämäen Vesi 

Hartikainen Ilpo  Etelä-Savon Pelastuslaitos 

Huopainen Ulla  Keski-Savon ympäristötoimi 

Kallio Ismo   Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäki  

 

1. Kokouksen avaus 

Tapani Mähönen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi Pieksämäen 

Kanttilaan. 

 

2. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

Puheenjohtajaksi valittiin Tapani Mähönen ja sihteeriksi Anne Petäjä-Ronkainen. 
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3. Muistion tarkastus ja jakelu  

Sovittiin, että muistio lähetetään osallistujille sähköpostilla ja pyydetään mahdolli-

set korjaukset ja kommentit viikon aikana. Tämän jälkeen korjattu muistio jaetaan 

kaikille ja tallennetaan nettisivulle www.esvesienhoito.wordpress.com. 

 
4. Edellisen kokouksen muistio ja toimenpiteiden toteutumistilanne 

Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio 4.2.2014. 

Hiidenlammen pohjavesialueen muuntajasuojaukset tehdään vuonna 2018.  

Öljysäiliöprojekti on ollut käynnissä. Osa öljysäiliöiden vaihtamisista käsitellään ra-

kennuslupa-asioina.  

Tahinlammen ampumarata: vuosi 2024 on tavoite, jolloin rata siirtyisi pois alueelta 

ja olisi myös kunnostettu siihen mennessä. Kukkarojärven pohjavesialueen ra-

jausmuutos radan ympäristössä on tehty vuonna 2014 (pohjavesialue pieneni).  

Pieksämäen Vesi: WSP (Water Safety Plan) on tehty, ensi viikolla valmistuu tur-

vallisuussuunnitelma. 

Lipa-Betonille on rakennettu maalämpökaivo (Naarajärven pohjavesialue). 

Viemäri on rakennettu Kantalan tien varteen ja Palokille ja ne ovat jo käytössä. 

Pieksämäen strateginen kaava valmistuu tänä keväänä. 

Montolan vedenottamo ei ole tällä hetkellä käytössä. Alavesisäiliö tulee alueelle. 

Kaivos jää varavedenottamoksi. Sukelluksen estämiseksi kaivoksen avovesiallasta 

ympäröivä aita on pantu umpeen. Haapakoskelle tulee uusi vedenottamon kaivo. 

Tarvittavat maa-alueet ostetaan tai vuokrataan. Naarajärveltä otetaan tällä hetkellä 

vettä 10 m3/h (Max 600 m3/d). Tuopunkankaalle rakennetaan uusi kaivo alueen 

eteläosaan tämän kevään aikana. Pohjoispuoliset pohjavedenottomahdollisuudet 

tutkitaan seuraavaksi. Lisäkaivoja rakennetaan mahdollisesti Hiidenlammelle. Te-

lataipaleen tien varressa on yksi kaivonpaikka (Kantalassa). 

Tervaruukinsalolla teetetään PIMA-selvitykset vanhoista öljysora- ja asfalttiasemis-

ta. Esa ja Anne tarkistavat vielä tarjouspyyntöä ja työ teetetään tänä kesänä. Ju-

hani on toimittanut jo aikaisemmin vanhoja asiakirjoja tähän liittyen. 

Myös Hiidenlammen alueelle olisi tarpeellista laatia pohjaveden rakenne- ja vir-

tausmalli. Naarajärven ja Löytynlammen pohjavesialueille malli on valmistunut jou-

lukuussa 2014. Mallitarkastelussa Ahvenlammen ja Hiidenlammen välisen kana-

van merkitystä vesien laadun kannalta olisi hyvä arvioida. 

 

 

http://www.esvesienhoito.wordpress.com/
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5. Pohjaveden suojelusuunnitelmien toteutukselle asetettavat tavoitteet 
2015 

Käytiin läpi toimenpidetaulukko, jota täydennettiin alla olevan mukaiseksi. 

Hiidenlampi ja Naarajärvi: pumppaamot tulevat kaukovalvontaan. Ei ole ollut yli-

vuotoja. 

Tulvavesien pääsy: ei ole havaittu tulvavesiä. 

Teiden suolaus: Hiidenlammen teillä käytetään tarvittaessa suolahiekkaa, molem-

mat isommat tiet. Käyttömäärä arvioidaan melko pieneksi. 

Pohjaveden seuranta: Anne kertoi Hiidenlammen seurantaputkissa vuonna 2014 

havaitut pitoisuudet. Näytteitä on otettu kolmesta havaintoputkesta sekä keväällä 

että syksyllä liittyen vesienhoidon seurantaohjelmaan. Putket ovat E1213, E0510 

ja HP4. Putkien sijainnit näkyvät alla olevassa kartassa (kuva 1). 

 

 
Kuva 1. Seurantaputkien sijainti Hiidenlammen pohjavesialueella (ympyröity keltaisella). 

 

Pohjoisimmassa putkessa havaitaan vähän taustapitoisuudesta kohonnut nitraatti-

typpipitoisuus (läheisyydessä peltoja ja golf-kenttä sekä pohjoisin vanha kaato-

paikka, joka on siirretty pois). 

Vanhan lietekaatopaikan putkessa (keskimmäinen keltainen ympyrä) havaitaan 

hajua ja kohonnut ammoniumtyppipitoisuus. Myös fosfaattifosfori on luonnontilai-

sesta kohollaan. Aikaisemmin ko. putkesta on määritetty myös torjunta-aineet, öl-
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jyt, liuottimet, PAH:t ja metallit, joita ei löytynyt tai ne eivät olleet luonnontilaisesta 

nousseet. 

Eteläisin seurattava putki sijaitsee entisen Esson aiheuttaman pilaantuman alueel-

la. Bentseenipitoisuuksia vielä havaintaan, mutta trendi on laskeva. Myös kloridipi-

toisuus ylittää ympäristönlaatunormin. 

Maa-ainesasiat: Multalan soran alue on rajattu pois pohjavesialueesta. Suhosen 

Pekka ja Arja eivät ole saaneet otettua maisemaluvallaan kaikkia aineksia. Nyt uu-

si lupa on lausunnolla ja päätökset saadaan aikanaan. 

Ohjeet ja opastus öljysäiliöiden omistajille on toimitettu vuonna 2013. 

Öljysäiliöiden kartoitus saatetaan loppuun vuonna 2015 (koskee kaikkia pohja-

vesialueita, joilla suojelusuunnitelma). 

Montolassa on tehty ympäristökatselmus. Romupaikkojen siivous ja kaivosalue, 

risteysalueella. Vaaralliset tynnyrit on viety pois. Alueella on lisäksi vanhoja auton-

romuja. Kiinteistön omistaja on luvannut poistaa ne syksyyn 2015 mennessä. 

Naarajärvi: tiehallinnon kloridiseuranta jatkuu normaalisti (2 kertaa vuodessa poh-

javesinäytteet). 

Naarajärven ottamo on käytössä, mutta rauta ja mangaanipitoisuus nousee, jos 

imeytysallas ei ole käytössä. 

Maa-ainesasiat: KHO:n päätös saatu Ollinmäen alueelle. Alueella ei ole toistaisek-

si ottoa. Lipan yksi lupa käsittelyssä. 

Öljysäiliöitä on poistettu käytöstä (Weber).  

Naarajärven ja Löytynlammen pohjavesialueelle tehdyn rakenneselvityksen ja vir-

tausmallin perusteella on tarpeen pienentää Löytynlammen pohjavesialuetta sen 

pohjoisosassa. Rajausmuutos tehdään ELY-keskuksessa vuonna 2015. 

Keskusteltiin siitä, että Naarajärven ottamolle vuonna 1987 annettu suoja-

aluepäätös mahdollistaa melko paljon toimintoja. Olisiko tarpeen hakea uutta suo-

ja-aluepäätöstä? Rakennemalli antaa hyvää taustatietoa. 

Kaavoitus: kaupunki esittää SL – merkintää GE-merkinnän sijaan keskeiselle Naa-

rajärven harjualueelle. 

Tuopunkankaalla ei ole ollut kotitarveottoa. Uusi kaivo rakennetaan eteläpuolelle, 

myös pohjoispuolelle tutkitaan kaivon paikkaa. Varageneraattorirakennus tulossa. 

Polttoainevaaran minimoiminen. 

Viemärilinja ei ulotu Tuopunkankaalle asti. 

Nikkarila: rakennuksia ei sijaitse pohjavesialueella. 
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Toimenpidetaulukkoon lisätään Hiidenlammen pohjavesialueen rakenneselvityk-

sen ja pohjaveden virtausmallin laatiminen. Maaliskuulla saadaan ELY:n rahoi-

tusmahdollisuus selville. Hanke voisi käynnistyä 2016–2018. Kustannusjako sovi-

taan myöhemmin. 

Pohjaveden seuranta: Anne kertoi Naarajärven seurantaputkissa vuonna 2014 ha-

vaitut pitoisuudet. Näytteitä on otettu kahdesta uudesta havaintoputkesta syksyllä 

(GTK1 ja GTK6), kolmesta aikaisemmin asennetusta havaintoputkesta sekä ke-

väällä että syksyllä (12-08,  13-08 ja E1013) ja havaintoputkesta E0913 ja Taimi-

palokin puolelle asennetusta kaivosta ESAK25 keväällä. Putkien sijainnit näkyvät 

alla olevassa kartassa (kuva 2). 

 
Kuva 2. Naarajärven pohjavesialueella seurannassa vuonna 2014 olleet havaintoputket ja kai-

vo (ympyröity keltaisella). 

 

Suurimmat torjunta-ainepitoisuudet havaittiin putkissa E1013 ja GTK106 (atratsiini, 

lenasiili, terbutylatsiini sekä em. hajoamistuotteet). Putkessa E0913 ei havaittu 

huoltoaseman vaikutusta. 
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6. Muut hankkeet ja asiat 

 Etelä – Savon kiviaineshuollon turvaaminen – projekti 

Hankkeessa todettiin olleen puutteena, että nykyiset ottohankkeet eivät ole mu-

kana. Nyt tieto menee NOTTO-rekisteriin, mutta kuntaan ei saa sieltä tietoa. 

Maakuntakaavamerkinnällä on merkitystä jatkossa. Tieto on välitetty Janne 

Nulpposelle maakuntaliittoon. Jyrki Hämäläinen ELY-keskuksesta on hankkinut 

kunnalle tiedot NOTTO:sta. Selvitetään jatkossa onko mahdollista saada käyttö-

oikeuksia kuntaan. 

Hankkeen raportit löytyvät Etelä-Savon maakuntaliiton sivuilta: 

www.esavo.fi/selvitykset 

 Jäppilän taajaman valumavedet 

”Pönttö” on vielä kuivalla maalla, mutta se asennetaan tänä kesänä. 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevien kiinteistöjen liittymätilanteen kartoi-

tus ja liittymien markkinointi 

Hanna: lähetetään ”markkinakirje” alue kerrallaan vuonna 2015. Jätevesiasetuk-

sesta käyty keskustelu on vähentänyt kiinnostusta 

 Naarajärven pohjavesialueen tilanne 

Tuli jo käytyä läpi edellä. GTK tulee esittelemään virtausmallia Kanttilasaliin klo 

18. 

 Strateginen yleiskaava 

Ehdotus tulee huhtikuussa nähtäville. 

 Vesihuollon toiminta-alueiden päivitys 

Toiminta-alueet päivitetään. Vesihuoltolaki on muuttunut. Taaja-asutusalueet pi-

tää määrittää. Ympäristönsuojelumääräykset on otettava myös huomioon. 

Hulevesiselvityksiä joudutaan jatkossa tekemään. 2016 loppuun mennessä pi-

täisi hulevesiasiat olla kunnossa. 

Vesihuoltolaissa ei enää ole pakkoa laatia vesihuollon kehittämissuunnitelmia. 

 

7. Seuraava kokous 
Pidetään lokakuussa viikolla 43. Tarkka ajankohta sovitaan myöhemmin. 

8. Kokouksen päättäminen 
Tapani Mähönen päätti kokouksen klo 15.40. 

JAKELU: sähköpostitse 

www.esvesienhoito.wordpress.com 

http://www.esavo.fi/selvitykset

