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ESIPUHE

Imatran seudun ympäristötoimi toteutti Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien alueilla pohjavesisuo-
jelusuunnitelmat sellaisille pohjavesialueille, joilla on kuntien tai vesiosuuskuntien vedenottoa tai varave-
denottoa. Lisäksi hankkeessa oli mukana muutamia riskipohjavesialueita.

Hankkeen rahoituksesta vastasivat Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 50 prosen-
tinosuudella, ja sen rahoitus oli peräisin ympäristöministeriöltä. Hankkeen omarahoitusosuudesta vastaisivat
Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kunnat sekä Imatran kaupungin vesihuoltolaitos, Imatran Vesi.  Imat-
ran Veden osallistuminen hankkeeseen liittyi Rautjärvellä sijaitsevan Laikon laajan 1-luokan pohjavesialueen
mahdolliseen hyödyntämiseen myös Imatran kaupungin talousveden tarpeisiin. Laikon pohjavesialue on mu-
kana maakunnallisessa vesihuoltosuunnitelmassa ja sieltä voidaan tulevaisuudessa ottaa vettä usean kunnan
tarpeisiin.

Varsinainen hankeaika oli 1.5.2014–31.10.2015, mutta hankkeelle haettiin jatkoaikaa 31.12.2015 asti.  Kunta-
kohtaisten pohjavesien suojelusuunnitelmien lisäksi hankkeessa asennettiin kaksi pohjavesien havaintoput-
kea, joista toinen tuli Ruokolahden Lampsiinlammen 1-luokan pohjavesialueelle, hautausmaan ja vedenotta-
mon välimaastoon. Toinen havaintoputki asennettiin Parikkalan Suurikankaan I-luokan pohjavesialueelle, pai-
kallisen ampumaradan ja kunnan varavedenottamon välille. Rautjärven Simpeleen pohjavedestä tutkittiin
öljyjakeet ja Suurikankaan pohjaveden laatua selvitettiin laajalla tutkimuksella.

Suurimmat riskit pohjavedelle aiheutuvat nykyisistä tai aiemmin alueille sijoittuneista toiminnoista ja niiden
kautta pohjaveteen päätyneistä haitta-aineista.  Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman toi-
menpideohjelmassa vuosiksi 2016–2021 on osa hankealueen pohjavesialueista luokiteltu riskialueiksi, mikä
tarkoittaa sitä, että pohjavedessä on havaittu vieraita kemikaaleja ihmistoiminnan vaikutuksesta.

Parikkalan kunnasta hankkeessa olivat mukana Heralampi, Särkisalmi, Simpele, Likolampi A I-lk, Niukkala ja
Suurikangas, jotka kaikki ovat I-luokan pohjavesialueita sekä Saaren kirkonkylä ja Likolampi B II-lk, jotka mo-
lemmat ovat II-luokan pohjavesialueita.

Suojelusuunnitelmat on laadittu yhteistyössä Imatran seudun ympäristötoimen, kuntien ja muiden asiantunti-
joiden kanssa. Aineiston on koonnut yhteen Imatran seudun ympäristötoimen projekti-insinööri DI Marja
Jääskeläinen. Hankkeen ohjausryhmään ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:

Kaakkois-Suomen ELY- keskus Geologi Heidi Rautanen, sijainen geologi Sanna Tiaskorpi
Kaakkois-Suomen ELY- keskus Insinöörit Esa Houni ja Juha Skippari
Ruokolahden kunta Tekninen johtaja Arja Villanen
Rautjärven kunta Tekninen johtaja Ari Pöllänen
Parikkalan kunta Yhdyskuntatekniikanpäällikkö Anu Nikulainen
Etelä-Karjalan pelastuslaitos Palomestari Yrjö Saastamoinen
Imatran Vesi Käyttöpäällikkö Kari Pietarinen
Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström
Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöinsinööri Helena Kaittola
Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöinsinööri Armi Kainulainen

Työryhmään kuuluivat ohjausryhmän jäsenten lisäksi maaseutusihteerit Juha Rautio ja Maija Sairanen Etelä-
Karjalan maaseututoimi, ympäristöinsinööri Kati Häme Kaakkois-Suomen ELY- keskus ja Pekka Saukkonen Pa-
rikkalan kunnan laitosmies. Arto Karisuo (Tmi Karisuo) on tehnyt pohjavesisuojelusuunnitelman kartat.
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MÄÄRITELMIÄ

Akviferi eli pohjavesimuodostuma, joka on pohjaveden kyllästämä ja vettä hyvin johtava maa- tai kallioperän
vyöhyke, josta vettä voidaan pumpata käyttökelpoisia määriä.

Alkaliniteetti kuvaa veden puskurikykyä vastustaa happamoitumista vastaan. Alkaliniteetti lisääntyy veden
suolapitoisuuden kasvaessa, etenkin kalsiumpitoisuus heikentää puskurikykyä. Pientä tai alentunutta alkalini-
teettipitoisuutta voidaan pitää merkkinä alkaneesta veden happamoitumisena, vaikka pH:ssa ei ole vielä ta-
pahtunut muutoksia.

Antikliininen purkava pohjavesialue, tällöin pohjavesi virtaa muodostumisalueeltaan harjuilta ympäristöönsä
päin, ja muodostaen alueen reunoille lähteitä ja kosteikkoja.

Imeytymiskerroin kuvaa maaperän kykyä johtaa esimerkiksi sadannanaikaisen veden imeytyminen pohjave-
deksi. Imeytymiskertoimeen vaikuttaa maaperä ja sen rakeisuus, maanpinnan muodot ja kasvillisuus. Esimer-
kiksi ”arvio pohjavesialueella muodostuvasta pohjaveden määrästä” lasketaan sadannan, muodostumisalu-
een pinta-alan ja imeytymiskertoimen perusteella. Tarkemmin antoisuutta tutkitaan tietyn pisteen osalta
koepumppauksella. Aikaa vaativa ja kallis koepumppaus tehdään yleensä vedenottamon suunnittelun yhtey-
dessä.

Kynnysarvo edustaa tarkasteltavan aineen suurinta pitoisuutta luonnontilaisessa maaperässä. Maaperä on
pilaantumaton, kun sen haitta-ainepitoisuus alittaa kynnysarvon.

Kun pitoisuus ylittää kynnysarvon, mutta alittaa alemman ohjearvon, maaperä on vielä pilaantumatonta, jos-
sa on kohenneita haitta-ainepitoisuuksia.

Maaperää pidetään pilaantuneena (teollisuus-, liikenne-, varasto- tai muu vastaava alue), jos yhden tai use-
amman haitta-aineen pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon. Muilla alueilla (asuinalueet) maaperä on pilaan-
tunut, jos yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittää alemman ohjearvon. Pilaantuneisuuden arvio
perustuu aina kuitenkin riskinarvioon.

Matti-rekisteri on ympäristöministeriön ylläpitämä maaperän tilan tietojärjestelmä

MTBE, Metyyli-tert-butyylieetteri, käytetään moottoribensiinissä aineosana. Se estää nakutusta sekä happi-
pitoisena yhdisteenä tehostaa palamista ja vähentää samalla päästöjä. Sitä voidaan käyttää myös isobuteenin
ja lääkeaineiden valmistuksessa sekä liuottimena. Maahan joutunut metyyli-tert-butyylieetteri haihtuu maan
pinnasta ja erityisen nopeaa sen haihtuminen on kosteasta pintamaasta. Metyyli-tert-butyylieetterin hajoa-
minen maaperässä on erittäin hidasta. Aine on hyvin kulkeutuvaa ja voi joutua helposti pohjaveteen. Pohjave-
teen joutuessaan se aiheuttaa pieninäkin pitoisuuksina haju- ja makuhaittoja. Metyyli-tert-butyylieetteri on
hyvin hitaasti hajoavaa myös anaerobisissa olosuhteissa.

Nykyinen pohjavesialueiden luokitus
Kartoitetut pohjavesialueet on luokiteltu käyttökohteen ja suojelutarpeen mukaan kolmeen eri luokkaan

· I-luokan pohjavesialue eli vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
· II-luokan pohjavesialue eli vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita
· III-luokan pohjavesialue eli muu pohjavesialue

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) uudessa 2 a luvussa säädetään poh-
javesialueiden luokituksesta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset tulevat luokittelemaan pohjavesialu-
eet vuosina 2016–2019 seuraavasti:
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· 1-luokkaan kuuluvat ne vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet, joiden vettä käytetään
tai tullaan käyttämään yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keski-
määrin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.

· 2-luokkaan kuuluvat ne vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet, jotka pohjaveden an-
toisuuden ja muiden ominaisuuksien perusteella soveltuvat 1 kohdassa tarkoitettuun vedenhan-
kintaan, mutta alueella ei ole vielä vedenhankinnallista käyttötarvetta.

· ELY- keskusten tulee määrittää lisäksi ne pohjavesialueet, joiden pohjavedestä pintavesi- tai maa-
ekosysteemit ovat suoraan riippuvaisia. Nämä pohjavesialueet muodostavat E-luokan.

Pohjavesialueenraja osoittaa sitä aluetta, jolla on vaikutusta pohjavesiesiintymän veden laatuun tai muodos-
tumiseen. Raja pyritään ulottamaan hyvän tiiviysasteen omaavaan maaperään asti. Kaikissa tapauksissa raja-
usta ei ole voitu ulottaa tällaisiin kerrostumiin (esimerkiksi pohjavesialueilla, joissa vettä läpäisevä maaperä
jatkuu pitkälle varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolelle). Tällöin pohjavesialueen rajauksen perusteena
on sen havaittavuus maastossa.

Pohjaveden muodostumisalue, joka on hyvin vettä läpäisevä osa eli niin sanottu muodostumisalue. Se on
rajattu siten, että tällä alueella maaperän vedenläpäisevyys on vähintään hieno-hiekan läpäisevyyttä vastaa-
va. Muodostumisalueeseen kuuluvat myös sellaiset pohjavesialueeseen välittömästi liittyvät kallio- ja mo-
reenialueet, jotka olennaisesti lisäävät alueen pohjaveden määrää

POSKI- projekti; pohjavesiensuojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamisprojekti, jossa koottiin ja täyden-
nettiin perustiedot sora- ja kallioalueiden kiviainesten määrästä ja laadusta, niiden geologisista, biologisista ja
maisemallisista arvoista sekä soveltuvuudesta kiviaineshuoltoon ja vedenhankintaan. Projektin yhteydessä
käytiin läpi III luokan pohjavesialueet ja tehty muutoksia näiden alueiden pohjavesiluokitukseen.

Salpausselän reunamuodostuma; Salpausselällä tarkoitetaan Suomessa kolmea suurta reunamuodostumaa,
joista I ja II Salpausselkä kulkevat koko Etelä-Suomen läpi. Reunamuodostumat ovat kerrostuneet jäätikön
reunan eteen jäätikön pysähdyttyä paikoilleen muutaman sadan vuoden ajaksi. Erilaisesta muodostumista-
vastaan poiketen reunamuodostumat eroavat rakenteeltaan merkittävästi harjuista. Kokonaisuutena reuna-
muodostumien kerroksellisuus on tyypillisesti monimutkainen ja kerroksissa vaihtelevat raekooltaan ja lajit-
tuneisuudeltaan erilaiset kerrokset. Yleisesti reunamuodostumien jäätikönpuoleiset sivut ovat usein kar-
keampaa maa-ainesta, jossa esiintyy myös moreenikerroksia ja vastakkaiset, suojanpuoleiset sivut koostuvat
lajittuneista, raekooltaan hienosta aineksesta.

Suppa on jääkauden sulamisvaiheen aikana harjualueille muodostunut painanne. Soraan tai hiekkaan hautau-
tunut jäälohkare sulaa, ja lohkareen yläpuolella oleva maa-aines romahtaa. Supat voivat olla kymmeniä met-
rejä syviä ja hyvinkin leveitä. Suomessa syvin mitattu suppa sijaitsee Janakkalan Kalpalinnassa, jossa korkeus-
ero Inkolinnan ja sen viereisen supan välillä on 74 metriä. Usein supan pohja yhtyykin pohjaveden pintaan,
jolloin supan pohjalle muodostuu järvi tai se soistuu.

Synkliininen, keräävä, pohjavesialue; tällainen esiintymä kerää vettä ympäristöstään. Kyseinen esiintymä
syntyy, kun pohjavedenpinta on muodostumassa muuta ympäristöä alempana, jolloin pohjaveden virtaus-
suunta muuttuu ympäristöstä esiintymään päin. Seurauksena voi olla pohjaveden laadun heikkeneminen, mi-
kä vaikuttaa rauta- ja mangaanipitoisuuksien kohoamiseen. Kallioruhjeiden pohjavesiesiintymät ovat usein
synkliinisiä.
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TAME, tertiääriamyylimetyylieetteri, tertamyylimetyylieetteri, rakenteeltaan eetteri. Se on olomuodoltaan
normaaliolosuhteissa väritön, helposti syttyvä, herkkäliikkeinen ja erittäin helposti haihtuva neste, jolla on
mieto kamferimainen ja eetterinkaltainen haju. Ympäristöön joutunut tertamyylimetyylieetteri haihtuu hel-
posti ilmaan. Aine on hitaasti hajoavaa maaperässä ja erityisen hitaasti hajoavaa anaerobisissa olosuhteissa.
Se on hyvin kulkeutuvaa ja voi helposti joutua pohjaveteen.
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1 JOHDANTO

Pohjavesien suojelusuunnitelman tavoitteena on varmistaa hyvälaatuinen ja riittävä pohjaveden saanti yh-
dyskuntien käyttöön nyt ja tulevaisuudessa. Suojelusuunnitelman tekstiosassa esitellään pohjavesialueiden
hydrogeologian lisäksi riskitoiminnat, jotka voivat aiheuttaa pohjaveden pilaantumista. Riskitoiminnoille esi-
tetään toimenpidesuositukset pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. Hankkeen puitteissa järjestettiin
pienryhmäpalavereita, joihin osallistui kunkin kunnan teknisen puolen viranhaltijoita. Näiden pienryhmien
tavoitteena oli sitouttaa kuntien maakäytönsuunnittelusta, kaavoituksesta ja rakentamisesta vastaavat henki-
löt huomioimaan pohjavesialueiden suojelun tärkeys myös tulevaisuudessa.

Suojelusuunnitelma ei ole juridisesti sitova toiminnanharjoittajalle. Suojelusuunnitelman asema korostuu tär-
keänä ohjeellisena tekijänä, koska tavoitteena on turvata pohjavesiensuojelun kannalta kestävä toiminta, ja
sitä kautta myös hyvä pohjavesien tila kunnissa. Suojelusuunnitelmia voidaan hyödyntää maankäytön suun-
nittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä käsiteltäessä lainsäädännön perusteella tehtäviä lupahakemuksia ja
ilmoituksia. Hankkeessa luotiin myös ohjeellinen vedenottamon suojavyöhyke noin 500 metrin etäisyydelle
vedenottamosta.

Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman toimenpideohjelmassa vuosiksi 2016–2021 on Parikka-
lasta mainittu kaksi riskipohjavesialuetta: Likolampi I ja Simpele I pohjavesialue, joka sijaitsee sekä Parikkalas-
sa ja Rautjärven Simpeleellä.

2 YLEISTÄ POHJAVEDESTÄ

Pohjavedeksi kutsutaan sateen ja lumen sulamisvesistä maa- ja kallioperään suotautuvaa ja varastoituvaa vet-
tä, joka liikkuu maaperässä tai kallioiden raoissa painovoiman avulla. Pohjavesimuodostumaksi eli akviferiksi
kutsutaan pohjaveden kyllästämää ja vettä hyvin johtavaa maa- tai kallioperän vyöhykettä, josta vettä voi-
daan pumpata käyttökelpoisia määriä (Geologian tutkimuskeskus 2015). Käyttökelpoinen vesi tarkoittaa vet-
tä, joka soveltuu yhdyskuntien raakavedeksi.

2.1 Varannot ja sijainti

Pohjavesi on uusiutuva luonnonvara. Pohjavettä muodostuu alueilla, joilla maalaji on karkearakeista ja huo-
koista, jolloin vesi pääsee siihen imeytymään. Savikoilla ei pohjavettä muodostu, koska vesi ei pääse imeyty-
mään tiiviiseen maahan.

Kallioalueilla pohjavesi liikkuu halkeamissa painovoiman avulla. Hyödynnettäviä määriä pohjavettä on harju-
jen hiekka- ja sorakerrostumissa, karkearakeisissa moreenikerrostumissa ja kallioperän rikkonaisuusvyöhyk-
keissä. Suomen pohjavesialueilla on arvioitu muodostuvan pohjavettä noin 5,4 milj. m3 vuorokaudessa.  Tästä
määrästä on arvioitu, että I-luokan pohjavesialueella muodostuu pohjavettä 2,8 milj. m3/vrk, II-luokan alueel-
la 1,4 milj. m3/vrk ja III-luokan alueella 1,1 milj. m3/vrk.
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Eniten pohjavettä syntyy hiekka- ja soramailla, joissa pohjavettä muodostuu 40–60 prosenttia sadannasta, eli
noin 1000 m3 vuorokaudessa jokaista neliökilometriä kohti sadannan ollessa 600 mm vuodessa.  Mo-
reenimailla maaperän vedenjohtavuus on heikompaa, ja sadannasta vain 10 – 30 prosenttia päätyy pohjave-
deksi. Heikosti vettä johtavilla savi- ja silttimailla pohjavedeksi muodostuu vain noin 10 prosenttia sadannas-
ta. Pohjavettä ja tekopohjavettä käytetään Suomessa noin 0,7 miljoonaa m3 vuorokaudessa eli noin 240 mil-
joonaa m3 vuodessa. (Suomen ympäristökeskus; Britschgi ym., 2009)

Laadultaan ja antoisuudeltaan parhaat pohjavedet esiintyvät hiekasta ja sorasta muodostuneissa harjuissa ja
reunamuodostumissa (mm. Salpausselät). Suomessa julkinen vesihuolto perustuu pääasiassa näiden alueiden
pohjaveteen. Moreenikerrostumien pohjavesi on myös yleensä laadultaan hyvää, mutta niiden antoisuus on
harjuihin verrattuna vähäisempi. Veden tuotto riittää kuitenkin hyvin yksittäistalouksille. Kalliopohjavesi on
yleensä myös hyvälaatuista ja vettä saadaan riittävästi yksittäistalouksille.

Suomessa pohjaveden laatu on useimmiten hyvä ja se täyttää juoma- ja talousvedelle asetetut laatuvaati-
mukset. Maaperän pohjavesi on luontaisesti hieman hapanta ja vain vähän suoloja sisältävää vettä. Kalliope-
rässä pohjavesi virtaa yleensä hitaasti ja suolojen määrä lisääntyy ja happamuus vähenee. Ihmisen toiminta,
mm. lannoitteiden liiallinen käyttö, voi paikoin heikentää maaperän pohjaveden laatua. Kalliopohjaveden laa-
tuongelmat aiheutuvat pääasiassa alueen kalloperästä. Uraani- ja radonpitoisista tai arseeni- ja fluoripitoisista
mineraaleista voi näitä alkuaineita liueta haitallisia määriä kalliopohjaveteen. (Britschgi ym. 2009).

2.2 Pohjavesialueiden käyttökelpoisuus ja luokitus

Pohjavesialueiden luokituksessa huomioidaan lähinnä sellaiset muodostumat, joista vettä on mahdollista
saada yhdyskuntien hyötykäyttöön. Pohjavesialueet luokitellaan käyttökelpoisuutensa ja suojelutarpeensa
mukaan seuraaviin luokkiin. Kartoitettuja ja luokiteltuja pohjavesialueita on Suomessa yhteensä noin  6 020
kappaletta yhteispinta-alaltaan 13 300 km2. Alueista yli puolet on vedenhankintaa varten tärkeitä ja veden-
hankintaan soveltuvia pohjavesialueita. (Suomen ympäristökeskus)

Nykyinen pohjavesiluokitus

Veden hankintaa varten tärkeä pohjavesialue eli I-luokan pohjavesialue

Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue tarkoittaa sellaista pohjavesialuetta, jonka pohjavettä käytetään
nyt tai tullaan käyttämään 20–30 vuoden kuluessa. Pohjavesialuetta voidaan hyödyntää myös vesihuollon
erityistilanteissa varavedenottoon vähintään 50 ihmisen tarpeisiin tai keskimäärin 10 m3/d tai jos teollisuus
tarvitsee hyvää raakavettä. Pohjavesialue voi kuulua tähän luokkaan kokonaan tai vain sen osa. Nämä alueet
voivat olla myös yhtenäisiä pohjavesialueita tai niiden osa-alueita.
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Tällaisia pohjavesialueita ovat esimerkiksi alueet, joilla arvio muodostuvan pohjaveden määrästä koko pohja-
vesialueella on yli 250 m3/d tai joilta on yhdeltä alustavasti tutkitulta vedenottamoalueelta saatavissa vettä yli
100 m3/d. Alueilla voi olla myös alueellista merkitystä pohjaveden hankinnan kannalta. (Britschgi, R ym. 2009;
Suomen ympäristökeskus)

Pohjaveden hankintaan soveltuvat alueet voivat sijaita kaukana tarvealueista, joten niiden hyödyntäminen
tällä hetkellä ei ole vielä taloudellisesti kannattavaa. Pohjavesialueen käyttötarve voi kuitenkin muuttua tule-
vaisuudessa, esimerkiksi kasvavan asutuksen myötä. Näiden alueiden suojelutarve on yhtenevä tärkeiden
pohjavesialueiden kanssa. Vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen suojelun tarve on yleensä suuri,
koska sen käyttö vedenhankinnan kannalta on jo tiedossa. Esimerkiksi ympäristönsuojelu- ja vesilaki asettavat
pohjaveden määrän ja laadun säilyttämiselle tiukat vaatimukset. (Britschgi, R ym. 2009)

Veden hankintaan soveltuva pohjavesialue eli II-luokan pohjavesialue

Veden hankintaan soveltuvat pohjavesialue tarkoittaa sellaista pohjavesialuetta, jota ei juuri tällä hetkellä
käytetä yhdyskuntien, haja-asutuksen tai muuhun vedenhankintaan. Nämä alueet voivat olla myös yhtenäisiä
pohjavesialueita tai niiden osa-alueita. Tällaisia pohjavesialueita ovat esimerkiksi alueet, joilla arvio muodos-
tuvan pohjaveden määrästä koko pohjavesialueella on yli 250 m3/d tai joilta on yhdeltä alustavasti tutkitulta
vedenottamoalueelta saatavissa vettä yli 100 m3/d. Alueilla voi olla myös alueellista merkitystä pohjaveden
hankinnan kannalta. Pohjaveden hankintaa soveltuvat alueet voivat sijaita kaukana tarvealueista, jotta niiden
hyödyntäminen tällä hetkellä ei ole vielä taloudellisesti kannattavaa. Pohjavesialueen käyttötarve voi kuiten-
kin muuttua tulevaisuudessa esimerkiksi kasvavan asutuksen myötä. Näiden alueiden suojelutarve on yhte-
nevä tärkeiden pohjavesialueiden kanssa.

Muu pohjavesialue eli III-luokan pohjavesialue

Muut pohjavesialueet kuuluvat sellaisiin alueisiin, joiden hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii lisätutki-
muksia vedensaantiedellytysten, veden laadun tai likaantumis- tai muuttumisuhan selvittämiseksi. Osa muista
pohjavesialueista tullaan siirtämään I- tai II-luokan pohjavesialueisiin, ja osa poistetaan kokonaan pohjavesi-
alueiden luokituksesta.

Pohjavesialueiden tuleva luokitus

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja sen uudessa 2 a luvussa, joka on tullut voi-
maan 1.2.2015, säädetään pohjavesialueiden rajauksesta ja luokituksesta sekä pohjavesialueiden suojelu-
suunnitelmista. Vesienhoitolain muutoksen myötä tullut uudistus luokitukseen, johon pyritään siirtymään
viimeistään vuoteen 2021 mennessä.

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta sekä pohjavesien suojelusuunnitelmista säädetään: 10b §: Elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja
suojelutarpeen perusteella:
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1) 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on
tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10
kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin;
2) 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoi-
suuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.
3) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka poh-
javedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

3 POHJAVEDEN SUOJELU

Pohjavesien suojelun tavoitteena on säilyttää luonnontilaiset pohjavedet entisellään ja estää ihmistoimintaa
heikentämästä pohjaveden laatua. Luonnontilainen pohjavesi on Suomessa pääosin hyvälaatuista, ja sitä voi
yleensä käyttää sellaisenaan ilman vedenkäsittelyä.

Suomen pohjavesimuodostumat ovat usein herkkiä pilaantumaan, koska muodostumat ovat pieniä ja niitä
suojaava maakerros on yleensä ohut ja hyvin vettä johtava. Pohjavesi virtaa maa- ja kallioperässä omia reitte-
jään, ja on yhteydessä pintavesiin eikä kunnioita esimerkiksi tonttien rajoja. Pohjaveden suojelu on erityisesti
oman lähiympäristön, omien ja naapurien kaivojen sekä lähivesistöjen suojelua.

3.1 Vesienhoito

EU:n vesipolitiikan puitedirektiiviin perustuvan vesienhoidon tavoitteena on vesien hyvän tilan turvaaminen.
Pohjavesien osalta tavoitteena on pohjavesien hyvä tila vuoteen 2015 mennessä sekä pilaavien, haitallisten ja
vaarallisten aineiden pohjaveteen pääsyn ehkäisy.

Vesienhoitoa toteutetaan vesienhoitokausittain vuosina 2010–2015, 2016–2021 ja 2022–2027. Vesienhoito-
suunnitelmiin ja toimenpideohjelmiin kootaan tiedot pohjavesiin kohdistuvista riskeistä, pohjaveden tilasta
sekä toimenpiteistä, joita tarvitaan pohjavesien hyvä tilan saavuttamiseksi ja turvaamiseksi. Pohjavesien tilan
luokittelu valmistuu vuoden 2015 lopulla Valtioneuvoston hyväksymiin vesienhoitosuunnitelmiin ja toimenpi-
deohjelmiin. (Rautanen ym. 2010)

3.2 Suojelusuunnitelmat ja ohjeelliset suojavyöhykkeet

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen säilyminen käyttökel-
poisina rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti muita maankäyttömuotoja pohjavesialueilla. Tämä edellyt-
tää sekä suunnitelmallisuutta että riittävää tietoa pohjavesialueista samoin kuin niillä suoritettavista pohja-
vesien laatuun ja määrään vaikuttavista toiminnoista.

Suojelusuunnitelmamenettelyä voidaan soveltaa kaikilla pohjavesialueilla, myös alueilla, jotka eivät ole ve-
denhankintakäytössä. Suojelusuunnitelmien tavoitteena on myös tehostaa pohjaveden laadun tarkkailua sekä
varautua toimenpiteisiin pohjavesivahinkojen ja – onnettomuuksien varalta. Suojelusuunnitelmien laatiminen
kaikille vedenhankintaan tarkoitetuille pohjavesialueille on lähitulevaisuuden tavoite. (Belinskij ym. 2012)
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Suojelusuunnitelmassa selvitetään alueen hydrogeologiset ominaisuudet, kartoitetaan pohjavettä vaaranta-
vat riskitekijät sekä laaditaan toimenpidesuositukset alueella jo oleville sekä sinne mahdollisesti tuleville riski-
tekijöille.

Se on luonteeltaan selvitys ja ohje, jota sovelletaan alueiden käytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa
sekä käsiteltäessä lupahakemuksia ja ilmoituksia, joita toiminnanharjoittajat tekevät mm. ympäristölupa-,
maa-aines- ja kemikaalilainsäädännön perusteella. Suojelusuunnitelmaa ei vahvisteta aluehallintovirastossa
eikä sillä ole välittömiä tai sitovia juridisia seurausvaikutuksia. Tästä syystä suojelusuunnitelmien laatimisesta
tai soveltamisesta ei aiheudu korvausvastuuta vedenottajalle. (Belinskij ym. 2012)

Pohjavedenottamoiden suojavyöhykkeet

Pohjavedenottamon ympärille on 1960-luvulta lähtien ollut mahdollista perustaa vesilain mukaisia suoja-
alueita. Suojavyöhykkeiden tarkoitus on turvata vedenhankinta. Suojavyöhykkeiden määrä, arviolta noin 220
on suhteessa pieni verrattuna vedenottamoiden määrään, joita on noin 2000. Etenkin viimeisen 20 vuoden
aikana on perustettu vähän uusia suoja-alueita. Suojavyöhykkeiden perustaminen on usein pitkällinen proses-
si.

Myös vedenottajien (kuntien tai muiden vesihuoltolaitosten) vähäinen kiinnostus suoja-alueen määräämiseen
voi olla seurausta käytönrajoitusten määräämisestä aiheutuvasta korvausvelvollisuudesta maanomistajille.
Lisäksi tähän on vaikuttanut se, että ympäristönsuojelulaissa säädetyn pilaamiskiellon on katsottu suoraan
estävän pohjaveden pilaamisen vedenottoon käytettävällä alueella. Pilaamiskiellon noudattamisen valvonnan
tueksi on laadittu pohjavesien suojelusuunnitelmia, joiden laatiminen ei kuitenkaan suoraan perustu lainsää-
däntöön. (Belinskij ym. 2012)

Hakemuksen vedenottamon suoja-alueen määräämiseksi voi vesilain 4 luvun 11 §:n nojalla tehdä vedenotta-
mon haltijan lisäksi nykyisin kunnan tai valtion valvontaviranomainen tai asianosaiset. Hakemus toimitetaan
aluehallintovirastoon (AVI:iin).

Suojavyöhykkeitä perustettaessa ei ole aina edellytetty, että alueella sijaitsisi vedenottamon toimintaa vaa-
rantavaa toimintaa. Veden laadun säilyttäminen on sellaisenaan riittänyt suoja-alueen perustamissyyksi. Suo-
javyöhykkeille annettavat määräykset voivat olla maankäyttöä rajoittavia, tiedottavia tai ohjaavia. Aluehallin-
tovirasto voi viranomaisen hakemuksesta annettavassa päätöksessä määrätä myös suoja-alueen käyttöä kos-
kevia uusia rajoituksia tai lieventää entisiä. (Belinskij ym. 2012)

Suojavyöhykkeen määräykset ovat pohjaveden pilaamiskieltoa yksityiskohtaisempia, joten niillä voidaan vai-
kuttaa pohjaveden laatua vaarantaviin toimenpiteisiin ottamon läheisyydessä. Suojavyöhykkeen määräyksillä
voidaan asettaa luvanvaraiseksi sellainen toiminnan harjoittaminen, jolle ei muuten tarvitsisi lupaa sijoittumi-
selle pohjavesialueelle. (Belinskij ym. 2012)

Suojavyöhyke on jaettu perinteisesti kolmeen vyöhykkeeseen: ottamoalue, lähisuoja- ja kaukosuoja-vyöhyke.
Lähellä toisiaan sijaitsevilla vedenottamoilla voi olla yhteinen suojavyöhyke, jolloin jokaiselle ottamolle voi-
daan määrittää oma ottamoalue ja lähisuojavyöhyke, mutta yhteinen kaukosuoja-vyöhyke. Viime vuosina eril-
lisistä kauko- ja lähisuojavyöhykejaosta on usein luovuttu. (Belinskij ym. 2012)
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Suojavyöhykkeiden laajuus vaihtelee suuresti. Joissakin tapauksissa suojavyöhyke käsittää vain vedenottamo-
alueen, jolloin sen pinta-ala voi olla alle hehtaarin. Lähisuojavyöhykkeiden pinta-ala vaihtelee muutamasta
hehtaarista 400 hehtaariin ja kaukosuojavyöhykkeet muutamasta hehtaarista tuhanteen hehtaariin. Suoja-
vyöhykkeen laajuus on usein sidoksissa pohjavesialueen kokoon, mutta poikkeuksiakin on. Suojavyöhykkeiden
pinta-alojen keskiarvo on 176 hehtaaria. Pohjavettä vaarantavia riskitekijöitä on voitu sallia sijoitettavaksi
suoja-alueiden välittömään läheisyyteen. Ne voivat sijaita vedenottamon muodostumisalueella, vaikka ne
eivät sijaitsekaan suojavyöhykkeellä. (Belinskij ym. 2012)

3.3 Valvonta

Vesilain sekä terveyden- ja ympäristönsuojelulain yleisinä valvontaviranomaisina Parikkalan alueella toimivat
Imatran seudun ympäristötoimen terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomainen sekä Kaakkois-Suomen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Lisäksi muut viranomaiset osallistuvat omalta osaltaan pohjaveden suo-
jeluun.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos toimii muun muassa öljysäiliöitä ja öljylämmityslaitteistoja valvovana viranomai-
sena. Kunnan rakennustarkastaja valvoo ja antaa toimenpideluvat maalämpökaivojen ja – keruuputkistojen
sekä kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien rakentamiseen. Kunnanhallituksen ja eri lautakuntien tulee
ottaa pohjavesien suojelu huomioon erilaisia päätöksiä tehdessään, kuten yritystoiminnan sijoittumiseen liit-
tyviä päätöksiä.

Kaavoitusviranomaiset voivat maankäytön suunnittelussa vaikuttaa siihen, että pohjavedelle vaaralliset toi-
minnot sijoitetaan pohjavesialueiden ulkopuolelle. Pohjavesialueella sijaitsevien mahdollisesti pohjavedelle
riskiä aiheuttavien toimintojen ylläpitäjien tulee myös seurata pohjaveden tilaa. Vedenottajan velvollisuutena
on seurata alueella tapahtuvaa toimintaa ja toimia yhteistyössä viranomaisten kanssa. Valvonnan tavoitteena
on mahdollisimman nopea reagointi vesi- ja ympäristönsuojelulain rikkomuksiin alueella. Valvontaviranomais-
ten vastuulla on myös riittävän informaation jakaminen, jotta pohjavesivahingot voitaisiin torjua jo ennalta.
Tiedon jakamista ja asennekasvatusta voidaan tehdä kuntien sisällä esimerkiksi peruskouluissa, kylätoimikun-
nissa, paikallisessa yhdistystoiminnassa ja lehdissä. (Jääskeläinen 2015; Tiaskorpi 2014)



17

4 KESKEISET POHJAVESIALUEITA KOSKEVAT LAIT JA ASETUKSET SEKÄ MUUT MÄÄRÄYKSET

4.1 Vesilaki

Pohjaveden muuttamiskielto

Vesilain (587/2011) 3 luvun 2 §:ssä säädetään yleisestä luvanvaraisuudesta. Lain mukaan vesitaloushankkeel-
la, joka muuttaa pohjaveden laatua tai määrää, on oltava viranomaisen lupa. Lupa on kuitenkin mahdollista
myöntää, jos hanke ei loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Lupa on myös mahdollista silloin, jos hankkeesta saa-
tu hyöty on huomattava verrattuna luvasta aiheutuviin menetyksiin tai muihin syihin. Sen sijaan lupaa ei
myönnetä, jos hankkeesta aiheutuu vaaraa terveydelle tai huomattavia muutoksia ympäristölle.

Vesilaki mahdollistaa myös pohjaveden ottamisen toisen alueelta esikerkiksi kiinteistökohtaiseen käyttöön tai
yhdyskunnan vesihuollon turvaamiseen. Oikeus veden ottamiseen toisen kaivosta voi tapahtua vain omistajan
suostumuksella.

Vedenottamon suojavyöhyke

Vesilain 4 luvussa 11–12 §:ssä lupaviranomainen voi tarvittaessa määrätä vedenottamon suojavyöhykkeiden
tarpeellisuudesta. Suoja-alueet voidaan määrätä silloin, jos on tarpeen rajoittaa alueen käyttöä pohjaveden
laadun tai antoisuuden turvaamiseksi.  Suoja-alueen määräyksien tulee olla kuitenkin kohtuullisia eikä niistä
saa aiheutua toiselle osapuolelle merkittäviä edunmenetyksiä. Edunmenetys voidaan joutua korvaamaan.

4.2 Ympäristönsuojelulaki- ja asetus

Maaperän pilaamiskielto

Ympäristösuojelulain (527/2014) 16 §:ssä otetaan kantaa maaperänpilaamisen kieltämiseen; lain mukaan
maahan ei saa jättää tai päästää ainetta, jonka seurauksena maaperän laatu heikkenee, ja josta voi aiheutua
vaaraa terveydelle tai viihtyisyyden alenemista.

Pohjaveden pilaamiskielto

Ympäristösuojelulain 17 §:ssä kerrotaan, että ainetta, energiaa tai muuta pilaavaa osaa ei saa johtaa tai käsi-
tellä siten, että siitä aiheutuu pohjaveden laadun heikkenemistä.  Pohjaveden laatua ei saa heikentää toisen
kiinteistöllä tai pilaamisesta ei saa aiheutua yleistä tai toisen edun menetystä. Pohjaveden pilaamiskielto on
ehdoton kielto, johon ei voida myöntää poikkeamisia.

Ympäristölupa

Ympäristösuojelulain 27 -28 §:ssä säädetään yleisestä ympäristönluvan tarpeesta eli ympäristön pilaavaan
toimintaan on oltava lupa. Toimintaan, joka aiheuttaa vesistön pilaantumista tai naapuruussuhteista annetun
lain mukaan kohtuutonta rasitusta, on haettava lupa. Lisäksi laissa on erityinen pykälä (28 §), jossa määrätään
pohjavesialueilla tapahtuvan toiminnan luvanvaraisuudesta. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi asfalttiase-
mat, energiantuotantolaitokset ja polttonesteen jakeluasemat.
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Selvilläolovelvollisuus

Ympäristösuojelulain 6-7:ssä määrätään, että toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa aiheutta-
mista haitoista ympäristölle. Edellä mainittu asia koskee myös pohjavesialueilla olevaa toimintaa. Toiminnan-
harjoittajan tulee järjestää toiminta sellaiseksi, että ennakolta voidaan ehkäistä ympäristön pilaantumista.

Pohjaveden puhdistamisvelvollisuus

Ympäristösuojelulain 133 §:n mukaan jos toiminta on aiheuttanut maaperän tai pohjaveden pilaantumista, on
toiminnanharjoittaja velvollinen puhdistamaan pohjaveden.

4.3 Talousveden laatuvaatimukset ja valvontatutkimukset

Suuret vesilaitokset

Talousveden laatuvaatimuksia ja valvontatutkimuksia koskee sosiaali- ja terveysministeriön asetus
(1352/2015). Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo asetuksen toteutumista. Vesihuoltolaitokset te-
kevät valvontasuunnitelman, jossa huomioidaan kunkin laitoksen ominaispiirteet. Pienten vesihuoltolaitosten
ja yksittäisten talouskaivojen osalta kiinteistöjen omistajat ja muut toiminnanharjoittajat ovat vastuussa talo-
usveden laatuvaatimuksista.

Asetusta (2 §) sovelletaan kaikkeen terveydensuojelulain (763/1994) 16 §:ssä tarkoitettua talousveteen, jota

1) käytetään tai toimitetaan vedenjakelualueelle käytettäväksi talousvetenä vähintään 10 m3 päiväs-
sä tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin;

2) toimitetaan pulloissa, säiliöissä tai tankeista;

3) käytetään elintarvikelain (23/2006) 6 §:n 18 kohdassa tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa ihmis-
ten käyttöön tarkoitettujen tuotteiden tai aineiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja mark-
kinoille saattamiseen paitsi sellaisissa tapauksissa, joissa kunnan terveydensuojeluviranomainen on
varmistanut, ettei veden laatu heikennä valmiiden elintarvikkeiden terveydellistä laatua; tai

4) käytetään tai toimitetaan käytettäväksi talousvetenä osana julkista tai kaupallista toimintaa.

Pienet vesilaitokset

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (401/2001) koskee pienien yksiköiden talousveden laatuvaatimuksia ja
valvontatutkimuksia, jotka ovat terveydensuojelulain 16 §:n mukaiselle talousvedelle:

1) talousvettä toimittava laitos toimittaa käytettäväksi vähemmän kuin 10 m3 päivässä taikka alle 50
henkilön tarpeisiin; tai

2) käytetään elintarvikealan yrityksessä, johon talousveden laadunvalvonnassa ja valvontatutkimuk-
sissa ei kunnan terveydensuojeluviranomaisen päätöksen nojalla sovelleta talousveden laatuvaati-
muksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (461/2000) vaa-
timuksia; tai

3) yksittäiset taloudet käyttävät omaan vedenhankintaansa (talousvesikaivo).
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Edellä mainitun asetuksen 5 ja 6 §:ien mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisella velvollisuus valvoa
asetuksen 1 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua talousvettä säännöllisin tutkimuksin. Tutkimusten tiheys on talo-
usveden laadusta ja käyttäjämäärästä, tuotettavan veden määrästä tai elintarvikealan yrityksen toiminnan
luonteesta riippuen yhdestä kerrasta vuodessa yhteen kertaan kolmessa vuodessa. Kunnan terveydensuoje-
luviranomainen voi määrätä tutkimuksen tehtäväksi tätä tiheämminkin, jos se talousveden laadusta johtuvis-
ta syistä on ilmeisen tarpeen.

4.4 Laki vesihuoltolain muuttamisesta

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) ja sen 2 §:ssä kerrotaan lain soveltamiskohde eli asutuksen ve-
sihuolto ja asutukseen vesihuollon kannalta rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan vesihuolto. Saman
lain 15 ja 15 a §:ien mukaan vesihuoltolaitoksella tulee olla selvillä käyttämänsä raakaveden laadusta ja mää-
rästä sekä niihin kohdistuvista riskeistä. Vesihuoltolaitos laatii ja pitää ajan tasalla suunnitelman häiriötilantei-
siin varautumisesta sekä ryhtyy suunnitelman perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin. Laitos toimittaa suunni-
telman valvontaviranomaisille, pelastusviranomaiselle ja kunnalle.

4.5 Maa-aineslaki

Useimmat maa-ainestenottoalueet sijaitsevat hiekka- ja soraharjuilla, siis samoilla alueilla kuin on myös tär-
keät pohjavesialueetkin.  Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaan maa-ainestenottamiseen tarvitaan lähes
aina lupa paitsi silloin, jos on kyse kotitarveottamisesta. Maa-aineslupaa hakiessaan toiminnanharjoittajan on
esitettävä ottamissuunnitelma, jossa selvitetään muun muassa pohjaveden ylin pinnakorkeustaso, selvitys
ottamisalueen pohjaveden olosuhteista ja havaintopaikoista (pohjavesiputket), tiedot lähialueen talousvesi-
kaivoista, pohjavedenottamoista ja niiden suojavyöhykkeistä ja -määräyksistä.

4.6 Vaarallisten kemikaalien varastointi

Vaarallisten kemikaalien ja polttoöljyjen käsittelyä ja varastointia koskee valtioneuvoston asetus vaarallisten
kemikaalien käsittelystä ja varastoinnin valvonnasta (685/2015). Vaarallisten kemikaalien siis myös öljyjen
varastointi on tehty osittain luvanvaraiseksi varastoitavan kemikaalin määrän suhteen. Tärkeillä pohjavesialu-
eilla öljysäiliön asentamisesta tehdään ilmoitus paikalliselle paloviranomaiselle.

Kunnan öljyntorjuntasuunnitelmassa tärkeillä pohjavesialueilla olevat maanalaiset öljysäiliöt tarkastetaan
määräajoin, ensimmäinen tarkastus on 10 vuotta käyttöön oton jälkeen. Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja.
Maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista säädetään kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä
344/1983 (1195/1995)

Vaarallisia aineita käsitteleviä tuotantolaitoksia ei saa sijoittaa ilman perusteltua syytä tärkeille pohjavesialu-
eille tai muulle vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle. Sijoituksen arvioinnissa tulee huomioida
myös tuleva kehitys, kuten mahdolliset laitoksen laajennustarpeet. Mikäli laitoksen sijoittuminen pohjavesi-
alueelle todetaan perustelluksi ja sijoittaminen ei aiheuta ympäristönsuojelulain (527/2014) 17 §:ssä tarkoi-
tettua pohjaveden pilaantumista ja ettei pohjaveteen pääse vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista ai-
neista annetun valtioneuvoston asetuksen (1022/2006) 4 a §:ssä tarkoitettua ainetta.
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Laitoksen sijoittamisessa tulee huomioida esimerkiksi pohjavesialueen merkitystä vedenhankinnalle, tuotan-
tolaitoksen laajuutta ja toiminnan laatua, kemikaalien laatua (käsiteltävyys ja varastointi). Myös laitoksen ra-
kenteellisiin ja käyttöteknisiin ratkaisuihin kiinnitetään erityistä huomiota. Myös pohjavesialueen maaperän
laatu ja hydrogeologiset olosuhteet sekä käsiteltävien ja varastoitavien kemikaalien käyttäytyminen onnet-
tomuustilanteissa ja niistä aiheutuvat vaikutukset ympäristöön huomioidaan tarkoin tuotantolaitosta sijoitet-
taessa pohjavesialueelle. Edellisten lisäksi myös kemikaalien kuljetukset ja niihin liittyvät onnettomuudet
huomioidaan sijoituspäätöstä tehtäessä. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes)

4.7 Parikkalan kunnan rakennusjärjestys ja ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelulaki antaa mahdollisuuden kunnille laatia erityisesti pohjavesialueet huomioivat kunnan
ympäristönsuojelumääräykset. Edellä mainituissa määräyksissä kunta voi rajoittaa pohjavesialueilla olevaa
toimintaa tai antaa lisämääräyksiä pohjavesialueille sijaitsevien kiinteistöjen jätevesienkäsittelystä.

Kunnan rakennusjärjestyksessä on myös määräyksiä pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien kä-
sittelyyn. Rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 31.3.2005. Molemmat viranomaismääräykset
on käsitelty tarkemmin kohdassa 16.3.

4.8 Muita säädöksiä luettelomaisesti

Valtioneuvoston asetus ympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (868/2010)
Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta (737/1994)
Öljyvahinkojen torjuntalainsäädäntö (1673/2009)
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004)
Valtionneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006)
Kemikaalilaki (599/2013)
Terveydensuojelulaki (763/1994) ja -asetus (1280/1994)
Maastoliikennelaki (1710/1995)
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista
(856/2012)
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla
(415/1998)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (194/2002)
Asetus öljyvahinkojen torjunnasta 636/1993
Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (1250/2014)
Valtioneuvoston asetus maalämmön hyödyntämisen luvanvaraisuudesta (283/2011)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (194/2002)
Asetus öljyvahinkojen torjunnasta 636/1993
Valtioneuvoston asetus maalämmön hyödyntämisen luvanvaraisuudesta (283/2011)
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5 POHJAVESIALUEIDEN RISKIT JA NIIDEN ARVIOINTI

Pohjavesialueilla sijaitsevilla toiminnoilla voi olla haitallisia vaikutuksia pohjaveden laatuun ja määrään. Alu-
eella harjoitettavan toiminnan seurauksena pohjavesi saattaa likaantua vähitellen tai äkillisesti esimerkiksi
öljy- tai muiden kemikaalionnettomuuksien yhteydessä. Myös maatalous saattaa aiheuttaa riskiä pohjaveden
laadulle; ravinteet (typpi, fosfori) ja hygieniariski ovat yleisimmät maatalouden aiheuttamat riskit.

Muita riskiä pohjaveden laadulle tai määrälle aiheuttavia asioita ovat muun muassa teollisuus- ja yritystoimin-
ta, pilaantuneet maa-alueet, liikenne ja tienpito, taajama- ja haja-asutus sekä maa-ainestenotto. Pohjaveden
laadulle vaaraa aiheuttavat toiminnot jakautuvat piste- ja hajakuormituskohteisiin. Pistekuormituskohteita
ovat yksittäiset laitokset, joista pohjaveteen voi päästä pilaavia aineita, kun taas hajakuormitus on peräisin
laaja-alaisemmista päästölähteistä, kuten maa- ja metsätaloudesta, liikenteestä tai asutuksesta.

Pohjavesien suojelun tavoitteena on ensisijaisesti poistaa riskit pohjavesialueelta, sekä tulevaisuudessa vält-
tää pohjavesille riskiä aiheuttavan toiminnan sijoittuminen pohjavesialueille. Mikäli riskejä ei voida poistaa
kokonaan, niin luvituksen avulla voidaan pienentää riskien merkitystä pilaavana tekijänä. Myös oikein suunna-
tulla valvonnalla ja toiminnanharjoittajien neuvonnalla on merkitystä pohjavesialueiden suojelussa.  Kuntien
maankäytön suunnittelulla voidaan mahdolliset riskitoiminnot ohjata pohjavesialueen ulkopuolelle ja erityi-
sesti suojella vedenottamoiden lähialueita.

Ympäristölainsäädännön mukaan pilaantuneen maaperän tai pohjaveden puhdistamis- ja korvausvastuu on
pilaantumisen aiheuttajalla. Toiminnanharjoittajien tulee olla selvillä oman toimintansa aiheuttamista riskeis-
tä; laissa puhutaan ns. selvilläolovelvollisuudesta.

Tämä koskee niin yrityksiä kuin myös yksityisiä henkilöitä, kuten öljysäiliöiden omistajia. Pohjaveden likaan-
tuminen on usein pitkäaikaista tai jopa pysyvää, ja pohjavesivahingon kustannukset voivat olla merkittävät.
Mikäli vahingon aiheuttajaa ei saada selville tai teosta vastuuseen, tulee vahinko maanomistajan, kunnan,
valtion tai vesihuoltolaitoksen maksettavaksi. (Tiaskorpi 2014)

5.1 Riskikartoitus ja riskinarvioinnin toteutus

Pohjavesialueiden riskikohteiden arviointi toteutettiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Parikkalan kunnan
aineistoon perustuen. Aineistona olivat muun muassa ympäristöluvat, maaperän tilan tietojärjestelmä
(MATTI), maa-ainesten ottoluvat, sähköyhtiöiden tiedot muuntamoista ja liikennemäärätilastot. Aineistoa
koottiin myös hankeryhmän ja muiden edustajien paikallistuntemuksen avulla.

Riskinarvioinnissa eri toimintoja voidaan pisteyttää ja siten nostaa esiin kiireellisimmät tutkimuksia ja kunnos-
tusta vaativat kohteet. Tässä suunnitelmassa riskien suuruutta arvioitaessa on käytetty Insinööritoimisto Paa-
vo Ristola Oy:n (2004) riskipisteytykseen perustuvaa riskinarviointimenetelmää, jossa jokaisen riskin kohdalla
arvioitiin sijaintiriski ja päästöriski.

Sijaintiriski muodostuu seuraavista muuttujista:

I Riskikohteen ja vedenottamon keskinäinen etäisyys sekä maanpinnan ja pohjavesipinnan etäisyyden
vaikutus (ja pohjaveden virtaussuunta)

II Maaperän ominaisuudet
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Päästöriski muodostuu seuraavista muuttujista:

III Varastoidun/käytetyn aineen määrä ja laatu
IV Kohteen suojaus
V Päästön havaittavuus ja valvonta
VI Päästön todennäköisyys

Jokaiselle muuttujalle on annettu pisteet 1…3 siten, että riskin kasvaessa pistemäärä suurenee. Riskikohteen
kokonaispistemäärä muodostuu muuttujien tulosta. Maksimipistemäärä on täten 729.

Riskikohteen kokonaispistemäärän perusteella riskit on jaettu neljään luokkaan seuraavasti:
A Riskipisteet yht. 300–729
B Riskipisteet yht. 200–299
C Riskipisteet yht. 100–199
D Riskipisteet yht. 0–99

Eri kohteiden riskipisteet muodostuvat sijaintikohdan hydrogeologisten olosuhteiden, toiminnon tyypin ja
likaavan aineen ominaisuuksien yhteisvaikutuksesta. Kohteet, joista ei ollut saatavilla riittäviä tietoja päästö-
riskin arvioimiseksi, ovat kirjattu luokittelemattomina kohteina. Riskinarvioinnin tulokset on koottu riskikoh-
detaulukkoon.

Seuraavissa kappaleissa on esitetty toimialakohtaisesti pohjavesialueille sijoittuvia riskitoimintoja. Toimialaan
liittyvät pohjavesiriskit kuvataan ensin yleisellä tasolla, jonka jälkeen esitetään riskit kohdekohtaisesti pohja-
vesialueittain.

5.2 Teollisuuden ja yritystoiminnan riski

Teollisuus- ja yritystoiminnasta pohjavedelle aiheutuva riski muodostuu pääasiallisesti toiminnassa käsiteltä-
vistä, varastoitavista ja kuljetettavista kemikaaleista sekä toiminnassa muodostuvien jätevesien käsittelystä ja
johtamisesta.

5.3 Maa- ja metsätalouden riski

Maataloudesta pohjavesiin kohdistuu riski, jonka muodostavat lantaloiden sekä eläinten jaloittelu- ja laidun-
alueiden ympäristöön pääsevät suotautumisvedet, puriste-/tiivisterehusäiliöt, ravinteet ja torjunta-aineet ja
maatalouskoneiden poltto- ja voiteluaineet ja niiden varastointi ja käsittely. Myös marjan- ja hedelmän viljely,
kauppapuutarhat sekä taimitarhat aiheuttavat riskiä pohjaveden laadulle.

Riskin suuruuteen vaikuttaa etenkin peltoviljelyssä (sis. kasvin-, marjan- ja hedelmänviljely) pellon kunto eli
pellon mururakenne, miten tehokkaasti maaperä pystyy sitomaan ravinteita. Viljelytavalla on myös vaikutusta
ravinteiden ja torjunta-aineiden päästöjen määrään.

Tehoviljelyssä lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö on usein suurempaa kuin luonnonmukaisessa viljelys-
sä. Peltojen kunto on yleensä parempi viimeksi mainituilla viljelytavan pelloilla. Lainsäädännön keinoin pyri-
tään vaikuttamaan kasvinsuojeluaineiden ammattimaiseen käyttöön. Uudessa kasvinsuojeluaineiden ammat-
timaista käyttöä koskevassa laissa (1563/2011) toiminnanharjoittajille on tullut velvoite läpäistä tutkinto, jos-
sa läpikäydään kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä. Koulutus on tällä hetkellä vielä vapaaehtoinen.
Edellä mainitun lain mukaan kasvinsuojeluaineiden levitysvälineet tulee testata kertaalleen 26.11.2016 men-
nessä. (Tukes 2015)
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Metsätalouden mahdolliset pohjavesiriskit liittyvät ojituksiin, maanmuokkaukseen, päätehakkuisiin, lannoi-
tukseen ja tuhoeläinten torjuntaan kemikaaleilla. Metsäojitukset voivat alentaa pohjaveden pintaa, nopeut-
taa veden virtausta ja muuttaa alueen hydraulisia ominaisuuksia. Ojitukset, maanmuokkaus ja päätehakkuut
voivat lisätä pohjaveteen kohdistuvaa humus- ja ravinnekuormaa. Päätehakkuut vähentävät lisäksi haihdun-
taa ja voivat siten lisätä imeytyvän veden määrää ja nostaa pohjaveden pintaa alueella. (Tiaskorpi 2014)

5.4 Maa-ainesten ottamisen aiheuttama riski

Suomessa käytetään maa-aineksia, lähinnä soraa ja kalliomursketta, huomattavia määriä eli noin 100 miljoo-
naa tonnia vuosittain. Määrä on asukaslukuun suhteutettuna Euroopan suurin. Maa-ainesten ottaminen koh-
distuu ensi sijassa sora- ja hiekkavaroihin. Maa-ainesten ottaminen vaikuttaa aina alueen maisemakuvaan ja
luonnon olosuhteisiin, erityisesti ottamisalueen geologisiin ja biologisiin luonnonarvoihin.

Soran ottamisalueilla korostuvat lisäksi vai-
kutukset pohjaveteen, sillä soran ottaminen
lisää pohjaveden laadun vaihtelua ja likaan-
tumisriskiä. (Ympäristöministeriö 2009) Ku-
vasa 1 on pohjavesialueella oleva maa-
ainestenottoalue Lappeenrannan seudulta.
Tämän tyyppiset sorakuopat ovat yleisiä
soraharjuilla, joilla sijaitsee myös pääosa
pohjavesialueista.

Kuva 1. Maa-ainestenottoalue Lappeenrannassa (Valkeapää 2015)

Etelä-Karjalan alueella toteutettiin ns. POSKI- projekti, jossa arvioitiin maa- ja kiviainesten kulutusta vuoteen
2030 asti. Nykyisten, voimassa olevien lupien maa-ainesvarat riittäisivät 10–13 vuotta. Kulutusennuste on
tehty vuonna 2008, joten tämän hetkisen tilanteen mukaan nykyiset luvat riittävät noin 2020 asti.

Geologisen tutkimuskeskuksen laatiman raportin mukaan Etelä-Karjalassa on noin 5300 miljoonaa m3 pohja-
veden pinnan yläpuolisia hiekka- ja soravaroja. Edellä mainittu määrä perustuu tutkittuihin sora- ja hiekka-
alueisiin. Maaperätutkimuksiin perustuen alueella on kuntakohtaisia eroja, esimerkiksi Taipalsaarella on mää-
rällisesti parhaimmat sora- ja hiekkavarannot.
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Suunnittelemattoman soran ottamisen seurauksena Suomessa on jo alueita, joissa on puutetta sekä hyvälaa-
tuisesta luonnonsorasta että pohjavedestä. Pohjavesialueilla sijaitsee myös tuhansia vanhoja maa-
ainestenottoalueita, joilta puuttuu jälkihoito, maisemointi, kokonaan. (Kajoniemi yms. 2008)

Mikäli ottamisalueen jälkihoito on tehty huolimattomasti tai jätetty kokonaan tekemättä, on usein aiheutettu
pysyviä haitallisia muutoksia ottamisalueen luonnonoloihin. Kuvassa 2 on havainnollistettu, kuinka maa-
ainesten ottaminen vaikuttaa pohjaveden laatuun ja pinnankorkeuden vaihteluihin. (Ympäristöministeriö
2009)

Kuva 2. Maa-ainesten ottamisen vaikutus pohjaveteen (Ympäristöministeriö 2009)

Luonnontilaisella sora-alueella sadannasta suotautuu pohjavedeksi reilut puolet, kun vastaava luku soranot-
toalueella on 60–70 prosenttia. Kesäkuukausien aikana pohjaveden pinnankorkeuden vaihtelut ovat suurem-
pia soranottoalueella. Vaihteluun vaikuttanee se, että pohjavedenpinta on lähempänä maanpintaa, tällöin
sadannan muuttuminen pohjavedeksi tapahtuu helpommin. Toisaalta ohuempi maakerros pohjaveden ylä-
puolella vaikuttaa pohjavedessä sähköjohtavuuteen ja kovuuteen, joka puolestaan vaikuttaa pohjaveden ke-
miallisiin ominaisuuksiin.

Luonnonvarojen kestävän käytön kannalta olisi ensi arvoisen tärkeää kokonaisvaltainen suunnittelu, jossa
huomioidaan muun muassa tärkeiden pohjavesien merkitys nyt ja tulevaisuudessa. Maa-ainesten ottamis-
toiminnassa kestävän käytön periaate tarkoittaa, että maa-ainesten saatavuus ja maa-ainesmuodostumissa
esiintyvä pohjavesi voidaan sekä määrällisesti että laadullisesti turvata myös tulevien sukupolvien käyttöön
vaarantamatta luonnon monimuotoisuutta. Tämän vuoksi yksittäisten ottamissuunnitelmien tulisi perustua
alueellisiin maa-aines- ja pohjavesivarojen käytön suunnitelmiin, joissa on osoitettu suojelu- ja käyttötarpeet
ja selvitetty ainesten määrä ja laatu sekä niiden kulutus ja kulutustarve. Ottamissuunnitelmien laajuus tulisi
määritellä paikallisten olosuhteiden ja ottamisalueen erityisvaatimusten perusteella. (Ympäristöministeriö
2009)
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5.5 Liikenne ja teiden kunnossapito

Teiden yhteenlaskettu pituus esimerkiksi Kaakkois-Suomen tiepiirissä oli vuonna 2006 yhteensä noin 9 000
kilometriä, joista pohjavesialueilla sijaitsevia teitä oli noin 1000 kilometriä. Erityisesti Salpausselän ensimmäi-
sellä reunamuodostelmalla sijaitsee pääosa suurista teistä, kuten VT 6. (Tidenberg ym. 2007)

Tiesuolauksen määrään vaikuttaa talviaikaiset sääolosuhteet. Entisajan kaltaiset selkeät talvet, jolloin pakkas-
kauden olivat pitemmät, ovat lähes historiaa. Nykyisin, 2000- luvun, talvet ovat olleet hyvinkin vaihtelevia,
jolloin suojakelien jälkeen voi lämpötila laskea nopeasti. Tällöin teiden pinnat muuttuvat liukkaiksi ja tarvitaan
suolausta. Myös teiden hoitoluokitus vaikuttaa liukkauden estoon talviaikaan.

Suomalaiset pohjavedet ovat yleensä pehmeitä, jolloin veden alkaliniteetti on pieni. Alkaliniteetti tarkoittaa
veden kykyä vastustaa pH:n muutosta neutraloimalla happoja. Liian matala alkaliniteetti eli alle 0,6 mmol/l
voi johtaa metallisten materiaalien syöpymiseen. Pohjavedet sisältävät luonnostaan jonkin verran kloridia.
Esimerkiksi teiden suolauksen pienetkin kloridipitoisuuden nousut voivat lisätä veden syövyttävyyttä, ja siten
alentaa pohjaveden kykyä vastustaa happojen aiheuttamaa haitallista vaikutusta. Lisäksi kloridipitoisuuden
nousu lisää selvästi myös pohjaveden korroosiovaikutusta. Veden syövyttävyydellä ei ole haittaa terveydelle,
mutta sillä on merkitystä vesihuoltolaitteiden kunnon kannalta. Suomen pohjavedet ovat vähäkalkkisia ja al-
kaliniteettiarvot ovat matalia, tällöin yli 25 mg/l kloridipitoisuus lisää metallisten vesijohtojen syöpymistä.
Vesilaitoksissa voidaan veden syövyttävyyttä vähentää alkaloinnin avulla. Sen tarkoituksena on nostaa Suo-
men luonnostaan happamien pohjavesien pH:ta, jolloin alkaliniteetti nousee. (Tidenberg ym. 2007)

Systemaattinen tiesuolauksen aiheuttamien kloridipitoisuuksien seuranta aloitettiin 2000-luvun alkupuolella,
tosin jo huomattavasti aiemmin oli huomattu tiesuolauksen aiheuttama kloridipitoisuuksien nouseminen poh-
javesissä, ensimmäiset jo 1960-luvulla. Haitta-aineiden, siis myös kloridin, poistuminen pohjavesistä on hidas-
ta. Poistuminen voi kestää kymmeniä vuosia, ennen kuin kloridipitoisuus on laskenut luonnolliselle tasolle
(alle 10 mg/l). (Lindroos ym. 2015)

Kloridipitoisuuksiin vaikuttaa jossain määrin se, miten tie sijaitsee pohjavesialueeseen nähden. Pohjavesialu-
eilla, joilla tie kulkee pitkittäisesti, kloridipitoisuuksien keskiarvo on 30 mg/l ja mediaani 16 mg/l. Pohjavesi-
alueilla, joilla tie kulkee poikittaisesti, kloridipitoisuuksien keskiarvo on 19 mg/l ja mediaani 13 mg/l. Niillä
pohjavesialueilla, joilla tie ainoastaan sivuaa pohjaveden muodostumisaluetta, kloridipitoisuuksien keskiarvo
on 16 mg/l ja mediaani 9 mg/l. Sen sijaan kuinka pitkälti tieosuutta oli pohjavesialueella, sillä ei ollut havaitta-
vaa vaikutusta kloridipitoisuuksiin. (Lindroos ym. 2015) Syynä voi olla tehostunut teiden talviajan kunnossapi-
to.
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Kuvassa 3 on havainnollistettu tiesuolauksen
vaikutusta valtateillä. Kuva on Kaakkois-
Suomen ELY-keskuksen alueen kloridipitoi-
suus havaintoja pohjavedessä. Kloridihavain-
not ovat selkeästi lisääntyneet 1990-luvun
alun jälkeen. Syynä ovat mahdollisesti talvi-
olosuhteiden muutokset, jolloin liukkauden
torjuntaan on jouduttu panostamaan enem-
män.

Tarkasteltaessa pitemmällä ajanjaksolla klo-
ridipitoisuuksien kasvua (1982–2014), voi-
daan todeta pitoisuuden kasvaneen selkeästi.
Yhtenä syynä voidaan pitää vaihtelevien tal-
violosuhteiden lisäksi parantunutta teiden
hoitoluokitusta.

Kuva 3. Kloridipitoisuuksia Etelä-Karjalan pohjavedessä

5.6 Pilaantuneet maa-alueet pohjavesialueilla

Suomen pilaantuneista tai sellaiseksi epäillyistä maa-alueista ryhdyttiin järjestelmällisesti kokoamaan tietoa
Saastuneiden maa-alueiden selvitys- ja kunnostus- projektissa (SAMASE) 1990-luvun taitteessa. Vesi- ja ympä-
ristöpiirikohtaiset kartoitustulokset julkaistiin vuonna 1992 ja valtakunnallinen yhteenveto SAMASE- projektin
loppuraportissa vuonna 1994. Tämän jälkeen tietoa pilaantuneista maista ja niiden aiheuttamista riskeistä on
julkaistu lähinnä erilaisissa raporteissa ja muissa materiaaleissa, sen sijaan hyvä ja kattava yhteenveto on
puuttunut. Ensimmäisiä maaperän pilaantumisesta aiheutuvia ongelmia havaittiin Suomessa jo 1800-luvulla.
Suomessa haitallisten aineiden aiheuttamaan maaperän pilaantumiseen kiinnitettiin huomiota 1980-luvulla.
Vuosikymmeniä aikaisemmin oli Euroopan teollistuneissa maissa ja Yhdysvalloissa havahduttu pilaantuneiden
alueiden aiheuttamiin ympäristö- ja terveyshaittoihin. (Pyy ym. 2013)

Suomessa pilaantuneisiin alueisiin liittyvä selvitystyö alkoi ongelmajätteen kaatopaikkojen ja luvattomien läji-
tysalueiden eli ns. riskikaatopaikkojen kartoituksella 1980-luvun alkupuoliskolla. Riskikaatopaikkoja luetteloi-
tiin tuolloin lähes 400 kpl. Vuonna 1988 valtioneuvosto antoi selonteon, jossa luvattiin selvittää saastuneet
maa-alueet ja kunnostaa sitä tarvitsevat alueet. Noihin aikoihin alkoi myös ympäristöhallinnon saastuneiden
maiden projekti SAMASE- hanke, jonka loppuraportti valmistui 1993. (Pyy ym. 2013)



27

Kuvassa 4 on yhteenveto lainsäädännön kehittymisestä, joka oli keskeisessä roolissa saastuneiden, nyt pilaan-
tuneiden, maiden hoitamisessa. Yleisesti voidaankin todeta, että pohjavesialueiden suojelua säätelevien laki-
en ja asetusten kehittymiseen on kulunut varsin pitkä aika, yli sata vuotta. Vuoden 2000 jälkeen on tapahtu-
nut jälleen uusia muutoksia; vuonna 2014 tuli voimaan uusi ympäristönsuojelu- ja asetus, ja vesilakia päivitet-
tiin muutamaa vuotta aiemmin.

Kuva 4. Pilaantuneiden maiden lainsäädännön kehittyminen. (Pyy ym. 2013)

Pilaantuneiden maiden tietojärjestelmä, MATTI

Pilaantuneiden maiden tietojärjestelmän kokonaisuudistus alkoi esiselvityksellä vuonna 2001. Yhteenveto
Maaperän tietojärjestelmästä (MATTI) saatiin valmiiksi vuonna 2007.
Tietojärjestelmässä on tietoja maa-alueiden

· sijainnista
· alueen toiminnasta
· kiinteistöistä
· ympäristöolosuhteista, maalajeista
· lähellä sijaitsevista alueista ja toiminnoista, joille maaperän pilaantumisesta olisi haittaa. Lähikiinteis-

töt, talousvesikaivot, pohjavesialueet, vesistöt, luonnonsuojelualueet yms.
· tehdyistä tutkimuksista ja niistä saaduista tuloksista
· kunnostuksista

Hankkeen alkuvaiheessa kohteita oli reilu 10 000 kappaletta, tällä hetkellä (2013) pilaantuneita kohteita on
23 850 kappaletta. (Pyy ym. 2013) Seuraavan sivun kuvassa 5 on koottuna pilaantuneiden maiden kohteita
ELY- keskuksittain ja toimialoittain.
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Kuva 5. Pilaantuneet maat eri ELY-keskusten alueilla. (Pyy ym. 2013)

Luokitelluilla pohjavesialueilla MATTI- kohteista sijaitsee 18 prosenttia, ja näistä reilu 80 prosenttia on tärkeil-
lä pohjavesialueilla. Lähes puolella tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevista kohteista maaperään mahdollisesti
pilannut toiminta jatkuu edelleen.

Pohjavedenottamoiden sijainti mahdollisesti pilaantuneeseen kohteeseen nähden on riskitarkastelun kannal-
ta merkittävä tekijä. Alle 100 metrin etäisyydellä pohjavedenottamosta sijaitsee yli 280 kohdetta. Näistä 44
prosenttia on polttoaineen jakelupisteitä. Hieman kauemmas mentäessä kohdemäärät kasvavat selvästi. Alle
300 metrin säteellä pohjavedenottamosta sijaitsee jo lähemmäs 950 kohdetta. (Pyy ym. 2013) Kaakkois-
Suomen ELY-keskuksen alueella olevista pilaantuneista maa-alueista kunnostettuja on noin 280 kohdetta, jos-
ta 115 kohdetta on sijainnut pohjavesialueilla.

5.7 Muuntamot

Muuntamoista aiheutuva riski pohjavesille johtuu muuntamoiden jäähdyttämiseen ja eristämiseen käytettä-
västä öljystä. Riskiä aiheutuu etenkin pylväsmuuntamoista, joissa tyypillisesti salamaniskun seurauksena
muuntamon öljysäiliö voi vaurioitua ja öljy päästä valumaan maastoon ja edelleen pohjaveteen. Kaikissa
muuntamoissa on öljyeristeisiä muuntajia, mutta pylväsmuuntajissa ei ole öljynkeruuallasta.

Lisäksi vanhoissa pylväsmuuntamoissa ei ole lämpölaajenemisen huomioivia paisuntasäiliöitä, jolloin myös
muutokset nesteen tilavuudessa voivat aiheuttaa muuntamon rikkoutumisen ja öljyn pääsyn maaperään.
Esimerkiksi Parikkalan Valo Oy:n alueella on jouduttu joissain tapauksissa puhdistamaan maata hajonneen
pylväsmuuntajan jäljiltä. Parikkalassa Likolammen 1-luokan pohjavesialueella yksi ns. kuivamuuntaja pylväs-
muuntamona. (Ojala ym. 2014; Ahokas 2015)
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Vahingoittuneen muuntamon aiheuttama öljyvuoto voidaan ennaltaehkäistä varustamalla muuntaja suoja-
altaalla (ns. puistomuuntamotyyppi). Tällaiset puistomuuntajat soveltuvat siis pohjavesialueille. Muuntamoi-
den vauriot havaitaan yleensä välittömästi sähkökatkoksena. Kertaöljypäästö muuntamosta on tyypillisesti
satoja litroja öljyä, joten muuntamorikon ympäristövahingot jäävät yleensä pieneksi. Suurmuuntamoilla eli
sähköasemilla öljymäärät ovat huomattavasti suurempia ja niillä on suoja-altaat. (Ojala ym. 2014; Ahokas
2015) Kuvassa 6 on Parikkalan Valo Oy:n rakenteilla oleva puistomuuntaja ja kuvassa 7 on salaman iskusta
vahingoittunut pylväsmuuntamo.

Kuvat 6 ja 7. Rakenteilla oleva puistomuuntamo ja hajonnut pylväsmuuntamo (Parikkalan Valo Oy)
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6 ETELÄ-KARJALAN POHJAVESIVARAT

Etelä-Suomen poikki kulkee parinkymmenen kilometrin päässä toisistaan kaksi suurta mannerjäätikön kerros-
tamaa reunamuodostumaa, I ja II Salpausselkä. Salpausselät ovat syntyneet Skandinavian mannerjäätikön
reunan eteen Nuoremmalla Dryas- kaudella, jolloin mannerjäätikkö perääntyi vähitellen noin 12 000–11 000
vuotta sitten. Oman painonsa alla notkistunut mannerjäätikkö virtasi kohti jään reunaa, missä se suli. Jäätikön
virratessa osa irtonaisesta aineksesta joutui jäätikön sulamisvesiin, jolloin se lajittui. Kun mannerjäätikön reu-
na pysyi pitkään paikallaan, sen eteen kerrostui tavallista enemmän maata jäätikköjoki- ja moreenikerrostu-
miksi, jolloin syntyi reunamuodostumia tai -kerrostumia. Nämä Salpausselät ulottuvat lähes yhtenäisinä kuu-
tisensataa kilometriä Lounais-Suomen rannikolta Itä-Suomeen, Pohjois-Karjalaan. Salpausselkien vyöhyke on
kymmeniä kilometrejä leveä.

Kaakkois-Suomen merkittävimmät pohjavesivarat sijoittuvat ensimmäisen ja toisen Salpausselän reunamuo-
dostumiin, jotka ovat syntyneet viimeisen jääkauden jäätikön perääntymisvaiheessa jäätikön reuna-alueille.
Lisäksi pienempialaisia pohjavesimuodostumia sijaitsee luode-kaakkosuuntaisissa pitkittäisharjujaksoissa. Alla
olevassa kuvassa 8 on esitettynä Salpausselkä I ja II pohjavesialueet. Erityisesti Salpausselkä I harjumuodos-
telmassa sijaitsevat tässä hankkeessa olevat pohjavesialueet.

Kuva 8. Kaakkois-Suomen pohjavesimuodostumat. (Ympäristöhallinto 2015)

Kaakkois-Suomen alueella on yhteensä 313 luokiteltua pohjavesialuetta, joista I- luokan pohjavesialueita on
127 kpl, II- luokan alueita 156 kpl ja muita pohjavesialueita 30 kpl (tilanne 08/2015). Pohjavesialueiden koko-
naispinta-ala on yhteensä noin 916km². Pohjavesialueilla arvioidaan muodostuvan pohjavettä vuorokaudessa
noin 427 000 m3, josta vain noin 20 prosenttia käytetään yhdyskuntien vedenhankintaan.
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Pohjavedellä on suuri merkitys Kaakkois-Suomen vesihuollossa, sillä pohjaveden ja tekopohjaveden osuus
vesilaitosten jakamasta vedestä on 96 prosenttia. Luontaisen pohjaveden osuuden odotetaan tulevaisuudessa
kasvavan, sillä Kaakkois-Suomessa sekä Vuoksen että Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueilla on suunni-
telmissa toisen Salpausselän luontaisten pohjavesivarojen hyödyntäminen tulevaisuuden vesihuollossa.
(Suomen ympäristökeskus)

Seuraavissa kappaleissa kuvataan Parikkalan kunnan hankkeessa mukana olleet pohjavesialueet. Ensiksi ker-
rotaan pohjavesialueista ja niiden erityispiirteistä, pohjavesialueiden maankäytöstä, ja pohjavesitutkimuksis-
ta. Sen jälkeen tarkastellaan pohjavesialueilla olevia riskejä ja niiden vaikutusta pohjaveden laatuun sekä esi-
tellään toimenpiteitä ennakoivaan pohjavesiensuojeluun. Toimenpidesuositukset on kirjattuna vain Excel-
taulukoihin.

7 SIMPELE I-LUOKAN POHJAVESIALUE PARIKKALASSA

7.1 Hydrogeologia

Simpeleen pohjavesialue sijaitsee kahden kunnan alueella, Parikkalassa Koitsanlahden eteläpuolella ja Raut-
järvellä (Simpeleen taajama). Suurin osa pohjavesialueesta on Parikkalan kunnan puolella. Tämä Simpeleen
pohjavesialue on mannerjäätikön sulamisvaiheessa syntynyt delta-muodostuma, joka liittyy osana koillis-
lounas suuntaiseen ensimmäiseen Salpausselkään. Alue on melko tasaista, paikoitellen esiintyy jääkauden
aikaisia suppia. Maaperältään alue on suurimmaksi osaksi hiekkaa. Soravaltaisia alueita on lähinnä pintaosissa
muodostuman eteläosissa ja välikerroksina. Paikoitellen silttisen ja hiekkaisen pintakerroksen alla on pohja-
veden imeytymistä estäviä savikerroksia. Delta-alueen koillis- ja länsiosissa hyvin vettä johtavia kerroksia peit-
tää moreeni. Muodostuman paksuus vaihtelee 10–20 metriin. Pohjavedenpinnan korkeus vaihtelee alueen
keskiosissa tasojen +80 m ja +85 metrin välillä, mistä se laskee muodostuman reunoille päin mentäessä. Sel-
keää pohjaveden purkautumiskohtaa ei ole havaittavissa, vaan pohjavesi purkautuu ympäristöön suotautu-
malla. Akviferityyppi on harju, delta ja reunamuodostuma. Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunni-
telman toimenpideohjelmassa vuosiksi 2016–2021 Simpeleen pohjavesialue on luokiteltu riskialueeksi.

Metsätaloudella on suurin osuus pinta-alasta, noin 80 prosenttia. Asutuksen (vakituinen ja loma-asuminen)
osuus on noin 6,5 prosenttia. Peltoviljelyä on reilu seitsemän prosenttia. Alla olevaan taulukkoon 1 on koot-
tuna lisätietoja Simpeleen pohjavesialueesta. (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2008)

Taulukko 1. Pohjavesialuekohtaiset tiedot (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2008)

Tunnus Nimi Alueluokka Kokonaispinta-ala
[km2]

Muodostumisalu-
een pinta-ala [km2]

Arvio muodostuvan pohja-
veden määrästä [m3/vrk]

0558051 Simpele I 8,43 7,06 5000
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7.2 Vedenhankinta

Simpeleen pohjavesialueella ei Parikkalan kunnan puolella ole vedenottamoa, mutta Rautjärven puolella sin-
ne sijoittuu Rautjärven kunnan päävedenottamo. Parikkalan Koitsanlahden vesiosuuskunta, johon kuuluu pari
kymmentä taloutta tai kesäkäytössä olevaa kiinteistöä, ostaa vetensä ko. vedenottamolta.

7.3 Suojavyöhykkeet

Vedenottamon suojavyöhykkeen määrittäminen ei Parikkalassa ole tarpeellista, koska kunnassa sijaitsevalla
Simpeleen pohjavesialueella ei ole vedenottamoa.

7.4 Pohjaveden laatu ja seuranta

Kaikki pohjaveden havaintoputket ovat Rautjärven kunnan puolella, Simpeleen taajamassa tai sen lähellä. Ha-
vaintopisteistä on yhteensä seitsemän kappaletta, joista kolme havaintoputkea sijaitsee Simpeleen pohjave-
den muodostumisalueen rajalla ja Kivijärven ranta-alueen läheisyydessä. Havaintopisteet on merkitty liite-
karttaan 2.

Rautjärven kunnassa seurataan vuosittain Simpeleen pohjaveden pohjavedenlaatua terveydensuojeluviran-
omaisen laatiman valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

7.5 Pohjavesitutkimukset

Pohjavesitutkimuksia on tehty sekä Rautjärven kunnan puollella olevalla pohjavesialueella että Parikkalassa.
Simpeleen pohjavesialuetta on tutkittu Lapinkaivonnotkon alueella. Maa- ja Vesi Oy teki vuonna 1968 pohja-
vesitutkimuksen Simpeleen kirkonkylän alueella. Rautjärven kunnan kriisiajan vedenhankintaan liittyvä selvi-
tys  tehtiin  v.  1988  Maa-  ja  Vesi  Oy:n  toimesta.  Pohjavesiselvitys  on  tehty  1990-  luvun  alkupuolella  Vesi-
Hydron Oy:n toimesta.

Ensimmäinen Simpeleen vedenottamon tarkkailuohjelma tehtiin 1974 Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen
hankkeena, ohjelma liittyi vedenottolupaan. Simpeleen pohjavesialueella on viisi pohjaveden havaintopistet-
tä, joiden sijainnit selviävät liitekartasta 2, Simpele Rautjärvi. Muita pohjaveden ottoon liittyviä tutkimuksia
on tehty myös Lapinkaivonnotkon alueella. Simpeleen pohjavedestä on tutkittu muun muassa VOC- ja PAH-
yhdisteitä sekä torjunta-aineita, mutta niiden määrät ovat olleet vähäisiä. Kunnan vedenottamon kaivossa on
havaittu kohonneita nitraattipitoisuuksia (15–20 mg/l, raja-arvo 50 mg/l), mutta tulokset ovat täyttäneet kui-
tenkin STM:n asetuksen (1352/2015) talousvedelle annetut laatuvaatimukset.

Tässä hankkeessa tutkittiin Simpeleen pohjavesialueella sijaitsevasta havaintopaikasta (nro 301) öljyhiilivety-
jä. Syynä tähän tutkimukseen oli se, että Simpeleen taajamassa on useita erikokoisia kiinteistöjen öljysäiliöitä,
ja osa niistä on myös vedenottamon suojavyöhykkeellä. Suurin osa niistä on asennettu 1960- ja 1970-luvuilla.
Vesinäyte otettiin Simpeleentien varrella sijaitsevan aution kiinteistön kaivosta, josta kunta seuraa pohjave-
denkorkeutta. Vesinäytteestä tutkittiin kaikki öljyhiilivetyjakeet (C10-C40); saatujen tulosten mukaan pitoisuu-
det olivat < 0,05 mg/l.
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8 HERALAMPI I-LUOKAN POHJAVESIALUE

8.1 Hydrologia

Heralammen pohjavesialue (liitekartta 3) on toiseen Salpausselkään kuuluva pitkittäisharju – delta-
muodostuma. Pitkittäisharju leikkaa alueen luode kaakkoissuunnassa. Maaperä harjun ytimessä on karkeaa
soraa ja pyöristyneitä kiviä ja Heralamminkankaan ja Oronkankaan delta-muodostumissa pääosin hiekkaa.
Deltan pintaosissa on soraista hiekkaa. Muodostuman luoteisosissa on moreenia. Pohjavesialue rajoittuu luo-
teessa ja pohjoisessa tiiviisiin moreeneihin, koillisosissa kallioihin (Hukkavuoret, Riukonvuori, Saunamäki).
Luoteisosaltaan Heralampi rajoittuu soihin. Pitkittäisharju jatkuu kaakkoon. Vedenoton kannalta otollisin
paikka on pitkittäisharju, joka leikkaa pohjavesialuetta. Osa pohjavedestä purkautuu Heralampeen.

Metsätaloudella on suurin osuus pinta-alasta Heralammen pohjavesialueella, lähes sata prosenttia. Peltovilje-
lyä on hieman yli prosentti. (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. 2008) Vedenottamon lähialueelle on perus-
tettu luonnonsuojelualue. (Kosonen 2014) Alla olevaan taulukkoon 2 on koottu lisätietoja Heralammen poh-
javesialueesta.

Taulukko 2. Pohjavesialuekohtaiset tiedot (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. 2008)

Tunnus Nimi Alueluokka Kokonaispinta-
ala [km2]

Muodostumis-
alueenpinta-ala [km2]

Arvio muodostuvan pohja-
veden määrästä [m3/vrk]

0558057 Heralampi I 6,62 4,82 3500

8.2 Veden hankinta

Parikkalan kunnan päävedenottamo sijaitsee Heralammen pohjavesialueella, Riukonkankaalla, syrjäisellä
metsäseudulla. Pohjavesialueen pinta-alasta on Parikkalassa Särkisalmella noin 1/3 ja noin 2/3 pinta-alasta
Savonlinnan (Punkaharjun) puolella. Imeytyskerroin on 0,4. Pohjavesitutkimuksia tehtiin alueella vuonna
1994, ja vuonna 1997 vedenottamo otettiin käyttöön. Vedenottolupa on 1100 m3/d, mutta vettä otetaan tällä
hetkellä noin 500 m3/d.

Heralammella on kaksi siiviläputkikaivoa ja kaksi alkalointiallasta, joissa on kalkkikivirouhetta. Kalkki nostaa
lähtevän veden pH-arvon noin 7,8:aan. Vedenottamolla on 100 m3:n puhdasvesiallas (alavesisäiliö), josta kol-
me pumppua syöttää veden verkostoon. Vedenottamolla on laitteisto, joka mittaa sekä lähtevän veden pH:ta
että vesialtaan vedenkorkeutta ja ohjaa pumppujen toimintaa. Heralammen vedenottamolla on veden desin-
fiointivalmiuslaitteisto. (Kosonen 2014)

8.3 Suojavyöhykkeet

Heralammen pohjavedenvedenottamolla ei ole vesilain mukaista suoja-aluetta. Tämän suunnittelutyön aika-
na esitetään vedenottamolle ohjeellinen suojavyöhyke, joka sijaitsee noin 500 metrin säteellä vedenottamos-
ta. Suojavyöhykkeen rajat ovat nähtävissä pohjavesialueen liitekartassa 3 (vaalean sininen katkoviiva).
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8.4 Pohjaveden laatu ja seuranta

Heralammen vedenottamo on mukana Parikkalan kunnan valvontatutkimusohjelmassa, ja vuosina 2009–2013
pohjaveden laatu on pysynyt hyvänä. Näytteet on otettu kerran vuodessa syyskuussa. Raakaveden pH on vii-
me vuosina vaihdellut 6,4:n ja 6,7:n välillä. Vedenottamolla on tarkkailtu lähtevän veden pH:ta jatkuvatoimi-
sella mittarilla. (Kosonen 2014) Heralammen pohjavesialueella on kaksi pohjavesiputkea, jotka sijaitsevat ve-
denottamon kaakkois- ja luoteispuolella. Havaintoputket on merkitty liitekarttaan 3.

8.5 Pohjavesitutkimukset

Vuonna 1998 Parikkalan kunta esitti vedenottamon tarkkailuohjelman Heralammen pohjavesialueelle, jonka
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus hyväksyi. Tarkkailuohjelma liittyi vedenottolupaan.

9 LIKOLAMPI A I-LUOKAN JA LIKOLAMPI B II-LUOKAN POHJAVESIALUEET

9.1 Hydrogeologia

Likolammen pohjavesialue jakaantuu kahteen osa-alueeseen A ja B.

Likolampi A I-luokan pohjavesialue
Likolampi B II-luokan ja pohjavesialue

Likolampi A I-luokan ja Likolampi B II-luokan pohjavesialueet ovat osa luode-kaakkoissuuntaista pitkittäishar-
jua, jotka ovat syntyneet samansuuntaiseen kallioruhjeeseen. Sora- ja hiekkakerrokset ovat paksuja ja pohja-
vesi on syvällä maaperässä. Harjun ydinosa on karkeaa vettä hyvin johtavaa soraa. Alueen reunaosissa ja pin-
nalla on pakotellen tiiviimpiä kerroksia. Muodostumisalue on topografialtaan epätasainen ja rikkonainen.
Harjumuodostuman ja reuna-alueen väliin on muodostunut kuolleen jään hautoja, jotka ovat myöhemmin
täyttyneet vedellä ja ovat lampia (Kasuri, Likolampi ja Pitkälampi). Pohjavesi virtaa kallioisilta alueilta kohti
harjun keskellä olevaa karkeaa ydintä, jota pitkin pohjavesi virtaa kohti Simpelejärveä. Anitsanlahdessa on
useita pohjaveden purkautumispaikkoja. Simpelejärven rantaviiva on lähes kaikkialla vettäläpäisevää. Pohja-
vesialueet molemmat rajoittuvat vesistöön, Simpelejärveen ja Argusjärveen, kalliokumpareisiin ja asutukseen.
Pohjaveden käyttöä raakavetenä haittaavat korkeat rauta- ja mangaanipitoisuudet. (Kaakkois-Suomen ympä-
ristökeskus 2008).

Likolampi A I-luokan on Vuoksen vesienhoitosuunnitelman toimenpideohjelmassa 2016–2021 luokiteltu riski-
alueeksi.

Taulukko 3. Pohjavesialuekohtaiset tiedot (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2008)

Tunnus Nimi Alueluokka Kokonaispinta-ala
[km2]

Muodostumisalu-
een pinta-ala [km2]

Arvio muodostuvan pohja-
veden määrästä [m3/vrk]

0558001 Likolampi A I 2,71 1,49 1200

0558001 Likolampi B II 1,01 0,55 350
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9.2 Vedenhankinta

Kunnan varavedenottamo sijaitsee Likolampi A I-luokan pohjavesialueella, Likolammen rannalla. Vedenotta-
mo on ollut käytössä entisen Parikkalan kunnan päävedenottamona 1960-luvulta alkaen vuoteen 1997 asti.
Tällä hetkellä Likolammen varavedenottamo ei ole käytössä. (Kainulainen 2014)

Likolammen varavedenottamon tehtävä on pitää riittävä paine verkostossa erityistilanteiden aikana. Ve-
denottamolla on siiviläputkikaivo ja pumppu edellä mainittua tarkoitusta varten. Varavedenottamolla on val-
mius säätää pH:ta lipeällä. (Kainulainen 2014)

9.3 Suojavyöhykkeet

Likolampi A I-luokanpohjavesialueen varavedenottamolla ei ole vesilain mukaista suoja-aluetta. Tämän suun-
nittelutyön aikana esitetään vedenottamolle ohjeellinen suojavyöhyke, joka sijaitsee noin 500 metrin säteellä
vedenottamosta. Suojavyöhykkeen rajat ovat nähtävissä pohjavesialueen liitekartassa 3. Likolammen ve-
denottamo toimii varavedenottamona, jota käytetään vain eritystilanteissa, koska pohjaveden laatu on heik-
ko.

9.4 Pohjaveden laatu ja seuranta

Likolampi A I-luokan pohjavesialueella on 11 pohjaveden havaintoputkea. Kolme havaintoputkea sijaitsee Li-
kolammen koillisosassa, lähellä hautausmaata, yksi hieman kauempana edellisistä. Yksi havaintoputki on
lammen keskellä olevalla saarella. Yksi havaintoputki on sijoitettu Ruosteenlahden lähellä olevaan nimenkär-
keen. Yksi havaintoputki on Kannaksentien varrella olevalla maa-ainestenottoalueella. Loput havaintoputket
sijaitsevat Uimalantien eteläpuolella, vastarannalla. Havaintoputket on merkitty liitekarttaan 4a. Edellä mai-
nittujen lisäksi Ristiharjun kaatopaikan tutkimusten yhteydessä kairattiin myös sinne pohjaveden havainto-
putki.

Likolampi A I-luokan pohjavesialue on mukana Parikkalan talousveden valvontatutkimusohjelmassa. Näytteet
otetaan kerran kolmessa vuodessa joko keväisin tai syksyisin. Näytteistä tutkitaan koliformiset bakteerit,
E.coli, heterotrofiset pesäkeluvut sekä rauta, mangaani, kloridi, sameus sekä pH.

Vuoden 2012 syksyn tutkimustuloksissa havaittiin poikkeavuuksia vedenlaadussa. Vesi ei ollut laadultaan hy-
vää, koska kaivon vettä ei ole ohipumpattu maastoon.
Kaivovedessä

- rautapitoisuus 9800 µg/l (STM 461/2000, Fe 200 µg/l)
- mangaani 360 µg/l (STM 461/2000, Mn 50 µg/l)
- kolimuotoiset bakteerit 62 pmy/100 ml (STM 461/2000, kolimuotoiset 0 pmy/100 ml)
- heterotrofinen pesäkeluku 4100 pmy/100 ml (STM 461/2000 ei epätavallisia muutoksia).

Vedenottamon vettä käytetään ainoastaan erityistilanteissa verkoston paineen ylläpitämiseen. Vesilaitoksella
on tiedossa, että laitoksen vettä tulee juoksuttaa useammin ja runsaammin. (Kosonen 2014)
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Lisäksi Kaakkois-Suomen ELY-keskus tekee pohjaveden kloridiseurantaa vuosittain kahdesta Likolammen poh-
javesialueella sijaitsevasta pohjavesiputkesta (PAR1 ja PAR2).  Kloridipitoisuudet ovat vaihdelleet em. putkissa
40 mg/l – 190 mg/l vuosien 2010–2014 aikana. Pohjaveden pinta on noin 13 metrin syvyydellä putken PAR1
alueella ja noin 10 metrin syvyydellä putken PAR2 alueella.

Likolampi B II-luokan pohjavesialueella ei ole havaintoputkia.

9.5 Pohjavesitutkimukset

Likolampi A I-luokan ja Likolampi B II-luokan pohjavesialueille, kirkonkylän vedenottamon läheisyyteen, teh-
tiin vuonna 1979 pohjavesitutkimus, jossa asennettiin pohjavesiputki alueelle. Samassa yhteydessä tehtiin
koepumppauksia antoisuuden selvittämiseksi. Vuonna 1987 tehtiin monikerrospumppauskoe Likolammen
vedenottamolla Maa- ja Vesi Oy:n toimesta. (Ympäristöhallinto OIVA- ja Hertta- palvelu)

Edellä mainituille pohjavesialueille on tehty myös pohjavesiselvitys, jossa tutkittiin raudan ja mangaaninpitoi-
suuksia. Samassa yhteydessä selvitettiin, kuinka edellä mainittuja aineita voitaisiin poistaa pohjavedestä. Ky-
seinen tutkimus tehtiin 1992. Seuraavana vuonna tehtiin koepumppauksia alueella. Kaikki edellä mainitut
pohjavesiselvitykset ovat Insinööritoimisto Paavo Ristolan tekemiä, lukuun ottamatta monikerrospumppaus-
ta. (Ympäristöhallinto OIVA- ja Hertta- palvelu)

Likolampi A I-luokan pohjavesialueella tehtiin edellisten lisäksi vedenottamon tarkkailuohjelma 1972 Kaak-
kois-Suomen ympäristökeskuksen ansiosta. tarkkailuohjelma liittyi vedenottolupaan. Vuonna 1992 tiehallin-
non tiepiiri toteutti kloridiseurannan, joka kuului valtakunnalliseen hankkeeseen ja kloridiseuranta jatkuu
vuosittaisilla mittauksilla. (Ympäristöhallinto OIVA- ja Hertta- palvelu)

10 SAAREN KIRKONKYLÄN II-LUOKAN POHJAVESIALUE

10.1 Hydrogeologia

Kyseinen pohjavesialue kuuluu ns. Haikan alueeseen, joka on suuri Rautjärven ranta-alueella sijaitseva lajittu-
nut muodostuma. Maa-aines on pääasiassa hiekkaa. Pohjavesialueen koillisosassa olevassa sorakuopassa
maaperä on karkeampaa soraa, kiviä ja lohkareita.  Pohjavesialue rajoittuu Suureen Rautjärveen, Niemenmä-
keen, suoalueisiin ja peltoihin.  (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2008)

Suurin osa pohjavesialueesta on metsää. Hieman on myös peltoviljelyä ja maa-ainesteottoa.  Akviferityyppi
on rantakerrostuma. (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2008) Taulukkoon 4 on koottuna Saaren kirkonkylän
pohjavesialueen perustiedot.

Taulukko 4. Pohjavesialuekohtaiset tiedot (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2008)

Tunnus Nimi Alueluokka Kokonaispinta-
ala [km2]

Muodostumisalueen
pinta-ala [km2]

Arvio muodostuvan pohjaveden
määrästä [m3/vrk]

0572804 Saaren kirkonkylä II 0,66 0,40 280
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10.2 Vedenhankinta

Kaivoyhtymän kaivolta johdetaan talousvettä Saaren kirkonkylän seurakuntatalon, kirkon ja siunauskappelin,
Parikkalan kunnan rantasaunan ja muutamien yksityiskiinteistöjen tarpeisiin.

10.3 Suojavyöhykkeet

Saaren kirkonkylän vedenottamolla ei ole vesilain mukaista suojavyöhykettä. Tämän suunnittelutyön aikana
on esitetty vedenottamolle ohjeellinen suojavyöhyke. Suojavyöhyke sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä
vedenottamosta, ja se on merkitty liitekarttaan 6 vaaleansinisellä katkoviivalla.

10.4 Pohjaveden laatu ja seuranta

Saaren kirkonkylän pohjavesialueella ei ole varsinaisia pohjaveden havaintoputkia, mutta pohjaveden laatua
seurataan kaivoyhtymän vedenottamolta. Tutkimusten mukaan vedenottamon vesi on täyttänyt STM:n ase-
tuksen (1352/2015) talousvedelle annetut laatuvaatimukset.

10.3 Pohjavesitutkimukset

Paavo Ristolan Insinööritoimisto on tehnyt Saaren kirkonkylän pohjavesialueelle pohjavesiselvityksen vuonna
1978. Pohjavesialueella on vanha kaatopaikka, Varpaanlampi (liitekartta 6). Kaatopaikka toimi entisen Saaren
kunnan kaatopaikkana. Edellä mainitulla kaatopaikalla ei ole jälkiseurantaa.

11 SÄRKISALMI I-LUOKAN POHJAVESIALUE

11.1 Hydrogeologia

Särkisalmen I-luokan pohjavesialue on osa katkonaista pohjois-eteläsuuntaista pitkittäisharjua. Harjun aines
on pääosin hiekkaa, mutta myös soraa esiintyy paikoitellen. Pintaosissa on paikoin tiiviitä maalajeja ja soistu-
neita alueita. Tiiviitä maa-aineksia on arvioitu olevan noin 100–200 metrin säteellä valtatie 6:n pohjoispuolel-
le asti. Soistuneet alueet sijoittuvat pohjavesialueen halki kulkevan Vuorelantien itäpuolelle.

Pohjaveden muodostumisalue rajoittuu kallioharjanteisiin ja tiiviisiin maakerroksiin. Pohjaveden muodostu-
misaluetta on kahdessa eri kohdassa, joista toinen on pohjavesialueella, Vuorelantien molemmin puolin, val-
tatie 6:n pohjoispuolella. Toinen pienehkö harjanne on Simpelejärven ranta-alueella tiiviin maa-aineksen alu-
eella. Vettä johtavat karkeat kerrokset ovat Simpeleenjärven rannassa tiiviiden savikerrosten alla, tullen esille
kapeana harjanteena vedenottamon pohjoispuolella.
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Pohjaveden pääpurkautumissuunta on kohti Simpelejärveä. Akviferityyppi on harju. (Kaakkois-Suomen ympä-
ristökeskus 2008) Taulukossa 5 on tietoja Särkisalmen pohjavesialueesta.

Taulukko 5. Pohjavesialuekohtaiset tiedot (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2008)

Tunnus Nimi Alueluokka Kokonaispinta-
ala [km2]

Muodostumisalu-
een pinta-ala [km2]

Arvio muodostuvan
pohjaveden määrästä [m3/vrk]

0558002 Särkisalmi I 1,68 0,71 400

11.2 Vedenhankinta

Vedenottamo sijaitsee Särkisalmen pohjavesialueella valtatie 6:n varrella Simpelejärven rannalla. Se on aikoi-
naan perustettu jo toimintansa lopettaneen Särkisalmen meijerin vedenottamoksi vuonna 1961, tällä hetkellä
se on yksityisomistuksessa (Isolina Oy).

Kunta on tehnyt omistajan kanssa sopimuksen siitä, että vedenottamo toimii kunnan varavedenottamona.
Vedenottamoa käytetään jatkuvasti paikallisesti; siitä johdetaan vesi Särkisalmen entisen meijerin kiinteistöl-
le, jossa toimii yrityksiä sekä viereisille asuinkiinteistöille.

Vedenottamolla on pohjaveden nostamiseen rengaskaivo ja sen lisäksi vesiallas (250 m3) ja pumppu. Happa-
muuden säätö toteutetaan lipeällä (NaOH, natriumhydroksidi). Särkisalmen vedenottamon osuus vesihuollon
järjestämisessä korostuu erityistilanteissa, joissa sillä on valmius pitää paine kunnan verkostossa. Vedenotta-
mo on mitoitettu aikoinaan 500 m3/vrk tarpeisiin. Tällä hetkellä vedenkulutus on noin 150 m3 kuukaudessa.
(Kainulainen 2014)

11.3 Suojavyöhykkeet

Särkisalmen vedenottamolla on vesilain mukainen suojavyöhyke, joka on vahvistettu Itä-Suomen vesioikeu-
dessa vuonna 1971. Suojamääräyksissä otetaan kantaa muun muassa öljysäiliöiden rakentamiseen ja jäteve-
sien johtamiseen. Lisäksi kaukosuojavyöhykkeellä on kiellettyä maa-ainesten ottaminen, jos pohjaveden pin-
taan on vähemmän kuin yksi metri. Lisäksi hautausmaan perustaminen ei ole sallittua kaukosuojavyöhykkeel-
lä.

Vedenottamolla on myös vahvistettu lähisuojavyöhyke; kiinteistöjen on kuuluttava jätevesiverkostoon, pyy-
kin- ja autojen pesu on myös kiellettyä tällä vyöhykkeellä. Lähisuojavyöhykkeellä tiensuolaus on sallittua vain
erityisen hankalissa sääolosuhteissa. Lähi- ja kaukosuojavyöhykkeiden rajat on merkitty liitekarttaan 7. Pohja-
vesialueen suojavyöhykkeelle ei saa levittää lietelantaa.

11.4 Pohjaveden laatu ja seuranta

Särkisalmen pohjavesialueella on pohjaveden havaintoputkia kuusi, joista kolme havaintoputkea sijaitsee ve-
denottamon välittömässä läheisyydessä, vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä ja kaksi havaintoputkea on
hieman kauempana. Havaintoputkien sijainnit selviävät paremmin liitekartasta 7.
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Edellä mainitut pohjavesiputket kaikki ovat valtatie 6:n ja Simpelejärven ranta-alueella. Yksi havaintoputki on
sijoitettu valatie 6:n pohjoispuolelle. Edellä mainittujen lisäksi pohjaveden havaintoputki on asennettu GT-
polttonesteenjakeluaseman kiinteistölle.

Vedenottamolla on käytössä vesisäiliö (250 m3), jonka tilavuus on huomattavasti suurempi verrattuna nykyi-
seen veden käyttöön. Veden vaihtuvuutta pyritään lisäämään käyttämällä vettä muun muassa jääkentän yllä-
pitoon talvisin, ja vettä ajetaan tankkiautolla lisävedeksi karjatiloille. Veden ominaispiirteenä on hieman ko-
honnut rautapitoisuus, muutoin vesi on pääsääntöisesti ollut hyvänlaatuista. Särkisalmen pohjavesialue ve-
denottamoineen on mukana Parikkalan kunnan talousveden valvontatutkimusohjelmassa.

Särkisalmen pohjavedenottamon veden laatua tarkkaillaan kerran vuodessa. Syksyllä 2014 Isolina Oy:n toi-
mistolta otetussa näytteessä havaittiin kolimuotoisia bakteereita noin 3 kpl/100 ml. Kaksi viikkoa myöhemmin
uusintanäytteessä oli 1 kpl kolimuotoisia bakteereita. Syynä oli vesisäiliön huoltoluukun puutteellinen tiiveys,
joka korjattiin syksyn aikana. (Kosonen 2014)

11.4 Pohjavesitutkimukset

Särkisalmella aikoinaan toiminut meijeri teetti pohjavesiselvityksen Maa- ja Vesi Oy:llä vuonna 1969. Meijerin
vedenottamon tarkkailuohjelma tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 1971.

Särkisalmen GT:n polttonesteiden jakeluasemalla tehtiin pohjavesitutkimuksia ja pohjaveden seurantaa vuo-
sina 2014–2015. Kyseinen kohde sijaitsee pohjavesialueen lounaisreunalla. Vuoden 2014 lokakuussa otettiin
pohjavesinäyte jakeluaseman säiliökaivannon tarkkailukaivosta piha-alueelta; aistinvaraisesti arvioituna näyte
oli melko kirkasta, mutta siinä todettiin polttoaineen hajua. Tulosten perusteella näytteessä oli jäänteitä ben-
siininjakelusta. Myöhemmissä tutkimuksissa (FCG 2015) kävi ilmi, että haitta-aineet liittyivät aiemman toi-
minnan aikana pilaantuneisiin maihin, joita oli jo puhdistettu v. 2002. Keväällä 2015 jakeluaseman viereen
asennettiin kaksi pohjavesien tarkkailuputkea. Niissä ei todettu pohjaveden pilaantuneisuutta. Jakeluasema
jatkaa pohjavesien tarkkailua ympäristöluvan mukaisesti.

12 SUURIKANGAS I-LUOKAN POHJAVESIALUE

12.1 Hydrogeologia

Entisen Saaren kunnan keskustaajaman, Akonpohjan, länsipuolella sijaitseva Suurikankaan pohjavesialue on
kalliopainanteisiin kerrostunut delta. Maaperä on soraa ja hiekkaa. Muodostuman halki kulkee pohjois-
eteläsuuntainen kallioruhje. Pintamaalaji on hiekkaa, jonka alla on hienorakeisia, huonosti vettä johtavia
maakerroksia. Pohjaveden pinta on 3-4 metrin syvyydessä. Muodostuman keskellä olevat kallioharjanteet
katkovat muodostuman yhtenäisyyttä, ja siksi pohjavesi tihkuu ympäröiville suoalueille. Pohjaveden päävir-
taussuunta on kohti Vääräjokea. Edullista vedenottoa aluetta on Vääräjoen laakso. Akviferityyppi on purkava
delta. (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2008)



40

Suurikankaan pohjavesialueesta on suurin osa metsää. Lisäksi on hieman haja-asutusta ja peltoviljelyä. (Kaak-
kois-Suomen ympäristökeskus 2008). Taulukkoon 6 on koottuna lisätietoja Suurikankaan pohjavesialueesta.

Taulukko 6. Pohjavesialuekohtaiset tiedot (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2008)

Tunnus Nimi Alueluokka Kokonais-
pinta-ala [km2]

Muodostumisalueen
pinta-ala [km2]

Arvio muodostuvan pohjave-
den määrästä [m3/vrk]

0572801 Suurikangas I 4,26 3,08 2000

12.2 Vedenhankinta

Kunnan varavedenottamo sijaitsee Suurikankaalla metsäisellä alueella lähellä Vääräjokea. Kirjavalansalon va-
ravedenottamo toimi vuodesta 1981 vuoden 2008 toukokuuhun asti Saaren keskustaajaman eli Akonpohjan
päävedenlähteenä siten, että noin 85 prosenttia taajaman tarvitsemasta vedestä johdettiin Suurikankaan
pohjavesialueelta.

Pohjaveden nostamiseen on vedenottamolla kaksi siiviläputkikaivoa ja yksi kuilukaivo. Veden käsittelyn yh-
teydessä pH nostetaan soodalla (Na2CO3, natriumkarbonaatti). Pohjavettä pumpataan vuosittain noin 14
m3/vrk. Suunnitelmana on tehdä vedenottamolla ylivuotopumppausta siten, että vedenottamon vesi jää vain
varakäyttöön. Kirjavalansalon ottamolla turvataan poikkeustilanteissa lähinnä Saaren alueen vesihuoltoa.
(Kainulainen 2014)

12.3 Suojavyöhykkeet

Kirjavalansalon varavedenottamolla ei ole vesilain mukaista suojavyöhykettä. Tämän suunnittelutyön aikana
on esitetty 500 metrin etäisyydelle vedenottamosta ohjeellinen suojavyöhyke, joka on merkitty liitekarttaan 8
vaalean sinisellä katkoviivalla.

12.4 Pohjaveden laatu ja seuranta

Suurikankaan pohjavesilauseella sijaitseva Kirjavalansalon varavedenottamo on mukana Parikkalan kunnan
vesilaitoksille tehdyssä valvontatutkimusohjelmassa. Pohjavedestä on käyttötarkkailuna tutkittu pH:ta ja he-
terotrofista pesäkelukua kerran vuodessa syyskuussa. Raakaveden pH on vaihdellut 6,4:sta 6,6:aan ja pesäke-
luku (22 °C) välillä 0 – 7 pmy/ml. Nitriittipitoisuus oli <0,007 mg/l vuonna 2013.

Nitraattien määrät ovat vaihdelleet 20–48 µg/l, ja ammoniumin määrät ovat olleet hyvin pieniä eli 5-6 µg/l.
Pohjaveden laadun seuranta perustuu tällä alueella varavedenottamolta, kaivosta, otettuihin näytteisiin ja
niistä saatuihin tuloksiin. Pohjavesitutkimusten mukaan veden laatu on ollut hyvä tai erinomainen. (Kosonen
2014) Taulukkoon 7 on koottuna tutkimustuloksia vuosilta 2010–2012.

Taulukko 7. Suurikankaan pohjavesialueen tutkimustuloksia (Kosonen 2015)

Aika E. coli
[pmy /100 ml]

Koliformiset
bakteerit [pmy/100 ml]

pH Fe
[µg/l]

Cl-

[mg/l]
Mn
[µg/l]

Pb
[µg/l]

2010 0 0 6,4 24 2,4 <5 <5
2011 0 0 7,4 15 2,1 6 <8
2012 <1 <1 6,6 <40 2,8 <10 <8
STM

(461/2000)
0 0 6,5–9,5 200 100 50 10
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12.5 Pohjavesitutkimukset

Hankkeessa kairattiin uusi pohjaveden havaintoputki varavedenotta-
mon ja ampumaradan välimaastoon, Koivuvaarantien varteen (kuva 9).
Havaintoputken  syvyys  on  29  metriä,  ja  se  on  kairattu  kallioon  asti.
Havaintoputki (PVP1) näkyy pohjavesialueen kartassa 8. Havaintoput-
kesta voidaan seurata muun muassa ampumaradan vaikutusta pohja-
veteen.

Pohjavesiputkesta otetun näytteen (10/2015) tulosten perusteella
pohjaveden laatu on hyvä. Kaikkien tutkittujen parametrien osalta tu-
lokset alittuvat STM:n talousvedelle asettamat raja-arvot. Mangaanin
tulos  oli  hieman  koholla;  mangaania  pohjavedessä  oli  46  µg/l  (STM:n
suositus talousvedelle on 50 µg/l).

Kuva 9. Pohjaveden havaintoputki Suurikan-
kaan pohjavesialueella (Jääskeläinen 2015)

13 NIUKKALA I-LUOKAN POHJAVESIALUE

13.1 Hydrogeologia

Niukkalan I-luokan pohjavesialue on osa kapeaa luode-kaakkoissuuntaista pitkittäisharjua. Alueen ydinosa on
vettä hyvin johtavaa karkeaa soraa, pintaosat ovat lajittumatonta moreenia. Maakerrokset ovat melko suuret,
ja pohjaveden pinta on syvällä maaperässä. Harjun poikki kulkee lounais-koillissuuntainen ruhje.  Pohjavesi-
alueen lähialueella on useita lampia, joiden vesi suotautuu karkeiden vettä johtavien maakerrosten läpi poh-
javedeksi. Pääpurkautumissuunta on Pyhäjärveen.

Metsätaloudella on suurin osuus pinta-alasta Niukkalan pohjavesialueella, noin 67 prosenttia. Asutuksen (va-
kituinen ja loma-asuminen) osuus on noin 8,5 prosenttia. Peltoviljelyä on noin kolme prosenttia.  Akviferi-
tyyppi on purkava harju.  Niukkalan pohjavesialue kuuluu Natura-alueeseen ja harjujen suojeluohjelmaan.
Alla olevaan taulukkoon 8 on koottuna tietoja pohjavesialueesta.

Taulukko 8. Pohjavesialuekohtaiset tiedot (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. 2008)

Tunnus Nimi Alueluokka Kokonaispinta-ala
[km2]

Muodostumisalu-
eenpinta-ala [km2]

Arvio muodostuvan pohja-
veden määrästä [m3/vrk]

0589101 Niukkala I 0,69 0,27 200
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13.2 Veden hankinta

Niukkalan pohjavesialueella on Hoviselän pohjavedenottamo lähellä Pyhäjärven Tokkarinlahtea. Vedenotta-
mo on vain 50 metrin päässä rannasta. Vedenottamo toimi Niukkalan taajaman vedenottamona vuosina 1976
-2008 asti. Tällä hetkellä Niukkalan taajama on yhdistetty Kiteen kunnan vesihuoltoverkostoon, yhdistyminen
tapahtui vuonna 2008. Hovinselän vedenottamo on jäänyt varavedenottamoksi, jonka kokonaisantoisuus on
200 m3 vuorokaudessa.

13.3 Suojavyöhykkeet

Niukkalan varavedenottamolla ei ole vesilain mukaista suoja-aluetta. Tämän suunnittelutyön aikana on esitet-
ty vedenottamolle ohjeellinen suojavyöhyke, jonka rajat ovat nähtävissä pohjavesialueen liitekartassa 9 vaa-
lean sinisellä katkoviivalla.

13.4 Pohjaveden laatu ja seuranta

Pohjavesialueella ei ole varsinaisia pohjaveden havaintoputkia, mutta pohjaveden laatua voidaan seurata va-
ravedenottamon kaivosta.

13.5 Pohjavesitutkimukset

Niukkalan pohjavesialueella ei ole tehty pohjavesitutkimuksia. (Ympäristöhallinto/OIVA, Hertta-tietokanta)
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14 POHJAVESIALUEIDEN RISKIKOHTEITA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET

Seuraavissa kappaleissa on yksityiskohtaisemmin esitelty tarkasteltavalla pohjavesialueella olevia riskejä ja
niissä tehtyjä kunnostuksia tai maaperäntutkimuksia. Riskien arviointi toteutettiin Insinööritoimisto Paavo
Ristola Oy:n kehittämän arviointimenetelmän mukaan. Arviointimenetelmää on kuvattu enemmän luvussa 5
ja kohdassa 5.1. Kunkin pohjavesialueen riksikohteita esitellään myös excel- taulukossa, joka on tekstiosan
liitteenä.

Pohjavesialueilla olevien riskienarviointi osoittautui varsin vaativaksi tehtäväksi, sillä kaikista riskikohteista ei
ollut tarpeeksi tietoa saatavilla. Riskinarvioinnissa painotettiin erityisesti sellaisia riskikohteita, jotka sijaitse-
vat pohjaveden muodostumisalueella tai vedenottamon suojavyöhykkeellä, ja kohteita joissa on toimintaa,
kuten polttonesteen jakelua, maa-ainesten ottamista tai muuta riskejä aiheuttavaa toimintaa. Arviointiskaa-
lana oli numerointi 1-3; numero 3 riski oli suurin ja 1 pienin. Niissä tapauksissa, joissa tietoa kohteesta oli vä-
hän, käytettiin numeroa 2 kohteen riskin arvioinnissa. Pohjavesialueet, joilla ei ollut vedenottamoa, etäisyys-
kohtaan kirjattiin luku 1.

14.1 Simpele I-luokan pohjavesialueen riskikohteita Parikkalassa

Simpeleen pohjavesialue sijaitsee kahden kunnan alueella, Parikkalan ja Rautjärven kunnissa. Pohja-
vesialueen riskikohteet Parikkalassa on merkitty liitekarttaan 1.

Teollisuus ja yritystoiminta

Kyseisellä alueella ei ole tiedossa olevaa teollisuus- tai yritystoimintaa.

Maa- ja metsätalous ja asutus

Simpeleen pohjavesialueesta suurin osa on metsää (noin 80 %), maataloutta harjoitetaan noin 7,5
prosentilla maa-alasta. Vakituisen asutuksen osuus kokonaisalasta on 6,4 prosenttia. Loma-asutusta
ei oikeastaan ole lainkaan.

1 Maatalous, karjasuoja
Tilan yksi peltolohko (3 ha) sijaitsee pohjavesialueella hieman pohjaveden muodostumisalueen ulko-
puolella. Tila on maitotila, jonka lannan käsittelymenetelmänä on lietelanta.

Kohteen riskipisteet ovat 36, ja riskiluokka on D.

2 Maatalous, karjasuoja
Kaksi tilan peltolohkoista sijaitsee pohjavesialueella hieman pohjaveden muodostumisalueen ulko-
puolella. Kaksi tilan peltolohkoa sijaitsee keskellä pohjaveden muodostumisaluetta. Tilan tuotan-
tosuunta on lihakarjankasvatus, jonka lannan käsittelymenetelmänä on kuivalanta.

Kohteen riskipisteet ovat 36, ja riskiluokka on D.
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Maa-ainesten ottaminen

3 Yksityinen toiminnanharjoittaja, Nokelainen
Kohde sijaitsi keskellä pohjavedenmuodostumisaluetta. Toiminta on loppunut.

Kohteen riskipisteet ovat 12, ja riskiluokka on D.

4 Läänin kuljetus, Etelä-Karjala
Kohde sijaitsee pohjavedenmuodostumisalueella.
Maa-ainestenottamiseen on saatu lupa, ja se voimassa 2022 asti. Lupa koski soran- ja hiekanottoa.
Luvan haltijalla oli pohjaveden seuranvelvoite, vähintään 4 kertaa vuodessa. Tarkkailuvelvoite NO2,
NO, Cl-, sähkönjohtokyky, öljypitoiset yhdisteet ja TOC.

Pohjavedenpintaan suojakerroksen paksuus oli 7 metriä (ottamistaso +97,5 m). Maa-ainesten koko-
naisottomäärä oli 97 000 m3. Maa-ainesalueen ennallistaminen oli ottotoiminnan lopettamisen jäl-
keen ehtona luvassa.

Kohteen riskipisteet ovat 48, ja riskiluokka on D.

4 KTK, Lappeenranta
Kohdealue sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella.
Maa-aineslupa on ollut voimassa 2007 vuoden loppuun saakka. Maa-ainesten kokonaisottomäärä
107 000 m3. Alkuperäinen luvanhakija on ollut Imatran Kuljetus oy.
Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely

Jäteveden käsittelyn osalta pohjaveden laatua voivat heikentää sekä yksityisten kiinteistöjen jätevesi-
järjestelmät. Haja-asutuksen kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely muodostaa riskin pohjavedelle,
jos jätevedenkäsittelyjärjestelmä on mitoitukseltaan liian pieni kiinteistölle tai se on puhdistustehol-
taan riittämätön. Erityisen ongelmallisia ovat putkien vaurioitumisesta, putkien korroosiosta tai liitos-
vioista johtuvat viemärivuodot.

Jätevesienkäsittely yksittäisillä kiinteistöillä

Yksittäiset kiinteistöt sijaitsevat pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella, lähellä muodostumis-
alueen rajaa. Jätevesien käsittelyjärjestelmien kunto vaikuttaa riskiin. Asutus on varsin hajanaista,
selkeää asutuskeskittymää ei ole alueella.

Kohteen riskipisteet ovat 72, ja riskiluokka on D.

Liikenne

6 Maantiekuljetus, Valtatie 6
Valtatie 6 kulkee pohjavesialueella noin 3,5 kilometrin matkan.
Valtatie 6 kuljetetaan kaasuja 50–150 t/vk, palavien nesteiden määrä vaihtelee 1500–3000 t/vk, or-
gaanisia peroksideja 0-5 t/vk, myrkyllisiä aineita 150–300 t/vk ja syövyttäviä aineita 500–1500 t/vk.
Vuonna 2013 liikennemäärä on ollut noin 3000–6000 autoa vuorokaudessa. (Kaakkois-Suomen ELY
2013)

Kohteen riskipisteet ovat 324, ja riskiluokka on A.
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7 Rautatiekuljetus, Karjalan rata
Rata on pohjavesialueella noin kahden kilometrin verran.
Rautateitse kuljetetaan eniten palavia nesteitä, joiden määrä on noin 80 t/vk.

Kohteen riskipisteet ovat 108, ja riskiluokka on C.

Muut riskit

5 Moottorirata
Moottorirataa käytetään satunnaisesti, mutta sen käytöstä on tullut valituksia. Liikennevirasto
(maanomistaja) ei ole antanut lupaa, ei ympäristölupaa.

Kohteen riskipisteet ovat 108, ja riskiluokka on C.

Muuntamot, pylväsmuuntamo 1 ja 2
Pohjavesialueen rajalla on kaksi pylväsmuuntamoa. On olemassa myös ns. kuivamuuntamoita, joissa
ei käytetä öljyeristeitä lainkaan. Parikkalassa on yksi kuivamuuntaja Likolammen pohjavesialueella.
Pylväsmuuntamoissa ei ole öljykeruuallasta (hankala toteuttaa). Esimerkiksi Parikkalan Valo Oy:n toi-
mialueella on jouduttu vaihtamaan maita muuntajien.

14.2 Simpele I-luokan pohjavesialueen riskikohteita Rautjärvellä

Pohjavesialueen riskikohteet Rautjärvellä on merkitty liitekarttaan 1.

Jätevesien ja jätteiden käsittely

Kunnan vesihuoltolaitos
Kunnan vesihuoltoverkoston jätevesiverkosto ja linjapumppaamo sijaitsevat pohjaveden muodostu-
misalueella ja osittain myös vedenottamon suojavyöhykkeellä.

Verkoston kokonaispituus on noin 27 kilometriä, josta pohjavesialueella on hieman vajaat viisi kilo-
metriä. Verkosto on rakennettu 1980-luvulla, ja sitä on saneerattu osittain. Putkimateriaalina on
muovi. Linjapumppaamo on kaukovalvonnan piirissä, ja sen rakennusmateriaali betoni. Pumppaamon
kunto on tyydyttävä. Pumppaamon kautta johdetaan lähitaajaman jätevesien lisäksi myös Raviradan
seudun vesiosuuskunnan jätevesiverkoston jätevedet kunnan jätevedenpuhdistamolle.

Kohteen riskipisteet vaihtelevat (pumppaamo tai verkosto, etäisyys vedenottamoon) ovat 108–216, ja
riskiluokka vaihtelee B-C.

2 Raviradan seudun vesiosuuskunnan jätevesiverkosto linja- ja kiinteistöpumppaamoineen
Kohde sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella.
Vesiosuuskunnan verkostossa on 29 liittynyttä kiinteistöä. Jätevesiverkostonpituus on noin hieman
reilu kolme kilometriä. Kiinteistöpumppaamoita on kuusi kappaletta sekä linja- ja välipumppaamoita
kolme kappaletta. Verkosto on rakennettu 2008–2009. Putkimateriaalina on muovi.

Kohteen riskipisteet vaihtelevat (pumppaamo tai verkosto, etäisyys vedenottamoon) 36–48–72, ja ris-
kiluokka on D.
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3 Haja-asutuksen jätevedet, Multamäen ja Kivelän asuinalueet
Kohteet sijaitsevat pohjavesialueella, lähellä muodostumisalueen rajaa.
Kyseinen asuinalueen kiinteistöjen jätevesienkäsittely hoidetaan kiinteistökohtaisin ratkaisuin.  Yksit-
täisen kiinteistön aiheuttama jätevesiriskiin vaikuttaa nykyisen jätevesijärjestelmän kunto ja veden-
käytön määrä.

Kohteen riskipisteet ovat 72, ja riskiluokka on D.

4 Jätteiden käsittely, Rautjärven kunnan Simpeleen kaatopaikka
Kohde sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella, lähellä Parikkalan kunnan rajaa.
Kaatopaikka oli toiminnassa vuosina 1957–1975. Kaatopaikalle on viety monenlaisia jätteitä. Aluetta
on kunnostettu 1997–1998 valtion jätehuoltotyönä vain pintaosista. Kohteessa on maankäyttörajoite.
Mahdollinen PIMA- kohde. Alueella on tällä hetkellä pieneläinten hautausmaa.

Kohteen riskipisteet ovat 243, ja riskiluokka on B.

14 Haja-asutuksen jätevedet, Rantalankadun kiinteistöt
Kiinteistöt sijaitsevat pohjaveden muodostumisalueella ja vedenottamon suojavyöhykkeellä sekä Kivi-
järven ranta-alueella.

Kunnan jätevesiverkosto on lähellä, mutta kiinteistöt eivät ole siihen liittyneet. Kiinteistöjen jätevedet
käsitellään kiinteistökohtaisin ratkaisuin.  Jätevesien aiheuttamaan riskiin vaikuttaa nykyisen jätevesi-
järjestelmän kunto. Jätevesikuormitus vaikuttaa suppealla alueella, lähellä vedenottamoa.

Kohteen riskipisteet ovat 324 ja riskiluokka A. Kohteessa on useita talouksia lähellä toisiaan, joilla on
kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät.

Teollisuus ja yritystoiminta
5 Yritystoiminta, Betoni Valimo Ky

Kohde sijaitsi pohjaveden muodostumisalueella ja vedenottamon suojavyöhykkeellä.
Betoni Valimo Ky:n toiminta on loppunut 1995. Samalla kiinteistöllä oli myös betoni- ja sementtijät-
teen läjitystä. Toiminnan aikana seurattiin raskasmetallien ja lyijyn pitoisuutta sekä maaperästä että
pohjavedestä. Matti- tietokannan, mukaan alueelle on aikoinaan annettu siivousvelvoite, mutta sen
toteuttamisesta ei ole tietoa. Mahdollinen PIMA – kohde.

Kohteen riskipisteet ovat 36, ja riskiluokka on D.

6 Polttonesteiden jakeluasema ja korjaamo, Osuusliike Imatra/Simpele
Kohde sijaitsi pohjaveden muodostumisalueella ja vedenottamon suojavyöhykkeellä.
Polttonesteenjakeluasema on ollut toiminnassa 1950–1960. Vuoden 2002 tehdyissä maaperätutki-
muksissa ei havaittu kynnysarvojen ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia.

Kohteen riskipisteet ovat 9, ja riskiluokka on D.
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7 Yksityinen polttonesteiden jakeluasema, Simpeleen varikko, tielaitoksen tukikohta, uusi alue
Kohde sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella, lähellä vedenottamon suojavyöhykkeen rajaa.
Ensimmäinen maaperätutkimus tehtiin 2001. Kohteen toiminta loppui 2004.  Vuonna 2009 alueelta
on poistettu neljä maanpäällistä polttoneste säiliötä, jolloin tutkittiin myös maaperää. Tutkimuksissa
ei havaittu maaperän tai kaivoveden pilaantumista.

Kohteen riskipisteet ovat 7, ja riskiluokka on D.

6 Yksityinen polttonesteiden jakeluasema, Simpeleen varikko, tielaitoksen tukikohta, vanha alue
Kohde sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella, lähellä vedenottamon suojavyöhykkeen rajaa.
Aluetta kunnostettiin 1982, jolloin poistettiin maanalaiset polttonestesäiliöt. Maaperää tutkittiin
2001, ja kunnostus tehtiin 2009.  Kunnostuksen yhteydessä poistettiin pilaantunutta maata (alemman
ohjearvon ylitys) mittarikorokkeen kohdalta.

Kohteen riskipisteet ovat 72, ja riskiluokka on D.

8 Yksityinen polttonesteenjakeluasema, Kuljetusliike Lankinen Ky
Kohde sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella ja vedenottamon suojavyöhykkeellä.
Kuljetusliikkeen toiminta loppui 1960–1970- luvun vaihteessa.  Polttonesteen jakelutoiminta loppui
1980. Kohteen kunnostuksista ja maaperätutkimuksista ei ole tietoa.

Kohteen riskipisteet ovat 72, ja riskiluokka on D.

9 Yksityinen polttonesteenjakeluasema, Kuljetusliike Uimonen Ky
Kohde sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella.
Kuljetusliikkeen toiminta loppui 1960–1970- luvun vaihteessa.  Polttonesteen jakelutoiminta loppui
1990. Maanpäällinen polttoainesäiliö on poistettu.

Vuonna 2007 tehdyn selvityksen mukaan ei ollut tarvetta maaperäpuhdistuksille. Vuoden 2012 teh-
dyissä tutkimuksissa, jossa otettiin näytteitä 12 eri pisteestä, havaittiin kohonneita öljyhiilivetypitoi-
suuksia. Suurin kokonaishiilivetypitoisuus (437 mg/kg) todettiin noin 1 metrin syvyydessä. Laborato-
rioanalyysissä näytteestä todettiin keskiraskaita tisleitä (C10-C21), jossa öljyhiilivetyjakeiden pitoisuus
oli 100 mg/kg. Raskaita (>C22-C40) öljyhiilivetyjakeiden pitoisuus 90 mg/kg. Lisäksi näytteessä todettiin
vähäinen 0,02 mg/kg pitoisuus tolueenia. Kiinteistöllä ei ole kuitenkaan puhdistustarvetta eikä maan-
käyttörajoitetta. Mahdollinen PIMA – kohde.

Kohteen riskipisteet ovat 6, ja riskiluokka on D.

Maa- ja metsätalous

Maatalous
Tila ja osa sen pelloista sijaitsee pohjavesialueella lähellä pohjaveden muodostumisalueen rajaa. Tilan
tuotantosuunnasta ei ole tietoa.

Kohteen riskipisteet ovat 48, ja riskiluokka on D.
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Maatalous, lypsykarjatila
Osa tilan pelloista (peltolohkoista) sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella ja vedenottamon suo-
javyöhykkeellä.

Kohde on toiminnassa oleva lypsykarjatila, lannankäsittelymenetelmä on lietelanta. Eläinten jaloitte-
lualue on vedenottamon suojavyöhykkeellä olevalla vuokrapellolla. Useimmilla tiloilla varastoidaan
polttoaineita farmisäiliöissä (200 l). Tiloilla käytetään myös kasvinsuojeluaineita.

Kohteen riskipisteet ovat 324, ja riskiluokka on A.

Liikenne

Valtatie 6, maantiekuljetus
VT 6 kulkee Simpeleen pohjavesialueen halki hieman yli kahden kilometrin matkan, leikaten alueen
pituussuunnassa. Trafin julkaisun mukaan VT 6 kuljetetaan kaasuja 50–150 t/vk, palavia nesteitä
1500–3000 t/vk, orgaanisia peroksideja 0-5 t/vk, myrkylliset aineet 150–300 t/vk ja syövyttäviä ainei-
ta 500–1500 t/vk. Vuonna 2013 liikennemäärä on ollut noin 3000–6000 autoa vuorokaudessa. (Kaak-
kois-Suomen ELY 2013)

Tiestöt perinteisesti rakennetaan vaivattomasti rakennettaville soraharjuille, esimerkiksi Salpausseläl-
le. Tiet aiheuttavat riskiä pohjavedelle sekä kuljetusten että liukkauden torjunnan osalta. Myös rikka-
kasvien torjunta on riski pohjavedelle. Natriumkloridille eli perinteiselle tiesuolalle on etsitty vaihto-
ehtoja laajassa tutkimuksessa.

Kaliumformiaatti osoittautui pohjavesille haitattomaksi liukkaudentorjunta-aineeksi. Kaliumformiaatti
hajoaa mikrobiologisesti hiilidioksidiksi ja vedeksi pintamaakerroksissa ennen kulkeutumista pohjave-
teen. Sen laajaa käyttöä rajoittaa kuitenkin natriumkloridia huomattavasti kalliimpi hinta.

Kohteen riskipisteet ovat 81, ja riskiluokka on D.

Karjalan rata, rautatiekuljetus
Kohde sivuaa hyvin pieneltä osalta pohjavesialuetta.

Kohteen riskipisteet ovat 27, ja riskiluokka on D.

Simpeleentie
Simpeleentie, taajama-alueella, kulkee pohjaveden muodostumisalueella noin kahden kilometrin
matkan. Talvisin tietä suolataan tarvittaessa.

Muut riskit

Kiinteistökohtainen öljysäiliö
Kiinteistöjen lämmitysöljysäiliöistä ja maatilojen ns. farmari-säiliöistä pohjavedelle aiheutuva riski liit-
tyy säiliöiden tai putkistojen vuodoista, ylitäytöstä tai kuljetusauton onnettomuudesta aiheutuviin
päästöihin. Pohjaveteen päätyvä öljy ja sen lisäaineet säilyvät pohjavedessä jopa vuosikymmeniä ja
voivat tehdä näin veden käyttökelvottomaksi pitkäksi aikaa. Simpeleen pohjavesialueella on 41 kiin-
teistökohtaista öljysäiliötä, joista kahdeksan öljysäiliötä sijaitsee vedenottamon suojavyöhykkeellä,
Simpeleen taajamassa, lähellä toisiaan.
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Maanalaisten öljysäiliöiden omistajia koskee kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (344/1983 ja
1195/1995) 9 ja 10 §:ien määräykset öljysäiliöiden kunnosta ja niiden tarkastuksista. Päätös koskee
vain maanalaisia öljysäiliöitä, ns. kaksivaippasäiliöt tai vastaavat sekä vuodon ilmaisimella varustetut
säiliöt jäävät päätöksen ulkopuolelle. Kohdassa 14.3 on kerrottu enemmän öljysäiliöitä koskevista
määräyksistä ja luokittelusta sekä luokitteluun liittyvistä tarkastuksista.

Simpeleen pohjavesialueella, erityisesti Rautjärven kunnan puoleisella pohjavesialueella on paljon öl-
jysäiliöitä. Suurin osa niistä on A-luokkaan kuuluvia öljysäiliöitä, jotka tulee tarkastuttaa viiden vuo-
den välein. Parikkalan ympäristönsuojelumääräysten tärkeillä pohjavesialueilla (I ja II-luokat) uudet
öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt ja varastot tulee sijoittaa maan päälle.

Määräys ei koske helposti ja erittäin helposti syttyviä aineita (esim. bensiini). Öljysäiliöt varustetaan
katetuilla suoja-altailla, paitsi kaksivaippasäiliöt. Lisäksi maanalaiset öljysäiliöt tulee kiinteistön omis-
tajan tai haltijan toimesta tarkastuttaa ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotos-
ta. Tämän jälkeen säiliö on tarkastettava uudelleen tarkastuspöytäkirjan ilmoittaman ajankohdan
mukaisesti.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmassa mainituilla tärkeillä pohja-
vesialueilla (I- ja II-luokan pohjavesialueet) maanalaisten poltto- ja dieselöljysäiliöiden tarkastuksessa
noudatetaan voimassa olevaa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä asiasta.

Kiinteistön omistajan tai haltijan täytyy tarkastuttaa maanalaiset öljysäiliöt ensimmäisen kerran 10
vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. Tämän jälkeen säiliö on tarkastettava uudelleen tarkastus-
pöytäkirjan ilmoittaman ajankohdan mukaisesti. Teräs on öljysäiliöiden eniten käytetty materiaali,
muutama on tehty lujitemuovista tai muovista. Eniten öljysäiliöitä asennettiin 1960- ja 1970- luvuilla;
öljynhinta on tuolloin ollut kilpailukykyistä, tosin kovin monenlaisia lämmitysmuotoja ei tuolloin ollut
kiinteistöillä käytössäkään.

Kuvassa 10 on Simpeleen pohjavesialueella olevat öljysäiliöt, jotka on luokiteltu kuvioon materiaalin
ja asentamisen ajankohdan mukaisesti. Kyseiset öljysäiliöt ovat joko ulkona maan alla tai rakennuksen
sisällä (säiliöhuoneessa).  Edel-
lä olevien lisäksi alueella on
vielä yksi noin 80 m3 kokoinen
maanpäällä oleva öljysäiliö.
Kuvan luokitus perustuu Etelä-
Karjalan pelastuslaitokselta
saatuihin tietoihin. Kohdassa
14.3 on enemmän öljysäiliöi-
hin liittyvistä tarkastuksista ja
luikituksesta.

Kuva 10. Simpeleen pohjavesialueella olevat öljysäiliöt materiaalin ja asentamisajan
kohdan mukaan

Kohteen riskipisteet ovat 324, ja riskiluokka on A.
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Simpeleen taajamassa, pienellä alueella, vedenottamon suojavyöhykkeellä on useita kiinteistöjen öl-
jysäiliöitä. Vedenottamon suojavyöhykkeellä tai sen rajalla on useita (kiinteistökohtaisia) öljysäiliöitä
tai muita polttoainesäiliötä. Edellisten lisäksi pohjaveden muodostumisalueella sijaitsee kymmenen
öljy- tai polttoainesäiliötä. Säiliöiden sijainnit selviävät kartasta 1 Simpele Rautjärvi.

Muuntamot
Rautjärven Simpeleen pohjavesialueella on yhteensä seitsemän muuntamoa, joista vedenottamon
suojavyöhykkeellä on kaksi muuntamoa. Loput ovat joko pohjaveden muodostumisalueella tai pohja-
vesialueella. Pylväsmuuntamoissa ei ole sijaintinsa takia mitään öljynkeruualtaita kuten puistomuun-
tajissa. Joissain tapauksissa on jouduttu poistamaan pilaantunutta maata pylväsmuuntamon alta.

Muuntamoista aiheutuva pohjavesiriski syntyy muuntamoiden jäähdyttämiseen ja eristämiseen käy-
tettävästä öljystä. Muuntamot voidaan jakaa pylväsmuuntamoihin ja puistomuuntamoihin. Pylväs-
muuntamoihin liittyy pohjaveden suojelun kannalta suurempi riski, sillä niitä ei ole puistomuunta-
moiden tapaan varustettu suoja-altaalla. Esimerkiksi salamanisku voi vaurioittaa pylväsmuuntamoa
siten, että öljyä pääsee vuotamaan maaperään ja sitä kautta pohjaveteen. Vanhoissa pylväsmuunta-
moissa ei ole lämpölaajenemisen huomioivia paisuntasäiliöitä, jolloin myös muutokset nesteen tila-
vuudessa voivat aiheuttaa muuntamon rikkoutumisen ja öljyn pääsyn maaperään. Myös korroosio, il-
kivalta tai onnettomuudet voivat aiheuttaa muuntajavaurioita. Yleensä muuntamovaurioista saadaan
kuitenkin nopeasti tieto, ja pikaisten torjuntatoimien ansiosta vahingot ympäristölle jäävät yleensä
vähäisiksi. (Tiaskorpi 2014)

Kertaöljypäästö muuntamosta on yleensä satoja litroja öljyä. Pohjavesialueilla voidaan myös suosia
ns. ilmajäähdytteisiä kuivamuuntajia, joissa ei käytetä pohjavedelle riskiä aiheuttavaa mineraali öljyä
eristeenä. Mineraali öljy on myös mahdollista korvata biohajoavalla ja vähemmän haitallisella Midel-
eristeellä tai kasvipohjaisilla öljyillä. Suurmuuntamoilla eli sähköasemilla öljymäärät ovat huomatta-
vasti suuremmat. Sähköasemat on yleensä varustettu suoja-altailla. Muuntajapaloissa sammutusvesi-
en mukana voi päätyä öljyä ja kemikaaleja maaperään ja sieltä pohjavesiin. (Tiaskorpi 2014)

Hautausmaa
Kohde sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella.
Simpeleen pohjaveden muodostumisalueella olevaa hautausmaa on toiminnassa.
Pohjavesialueet ovat usein otollisia hautausmaiden perustamiselle, soraharjut ovat helppoja kaivaa.
Hautausmaiden riskiä pohjavedelle on tutkittu melko vähän. Pohjaveden laatuun vaikuttaa hautauk-
sen lisäksi maaperän kerroksellisuuden häiriintyminen, viherrakentaminen (nurmetus ja istutukset)
sekä lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttö. Maaperään päätyy päästöjä myös arkkujen ja
hautaustekstiilien hajoamisesta. Arkun ja tekstiilien hajoaminen tuottaa kasvillisuuden hajoamisen
kaltaisia yhdisteitä. Arkun metalliosat sisältävät sinkkiä, kuparia ja muita metalleja.

Mälkki et al. tutki Keuruun hautausmaa-alueen vaikutusta alueen pohjaveteen vuosina 1985–1987,
kirjallisuusselvityksen lisäksi tehtiin maasto- ja laboratoriotutkimuksia. Tutkimuksen mukaan mikään
yksittäinen laatuparametri ei yksiselitteisesti indikoi hautausmaan vaikutusta pohjaveteen. Havainnot
antoivat kuitenkin viitteitä pohjaveden luonnontilasta poikkeavasta koostumuksesta. Hautausmaan
vaikutus tuli fysikaalis-kemiallisten määritysten osalta selvimmin esiin olosuhteisiin nähden oudon
yleisenä esiintyvästä rikkivedyn hajusta sekä korkeista CODMn-, kokonaistyppi – ja fosfori päästöistä,
NO3, ja PO4 – arvoista. Myös SO4- ja Cl – pitoisuudet saattoivat olla koholla.
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Raskasmetalleista havaittiin vain merkkejä. Mikrobiologista likaantumista ei voitu selvästi osoittaa,
mutta viitteelliset havainnot likaavasta vaikutuksesta ovat sopusoinnussa fysikaalis-kemiallisista mää-
rityksistä saatujen tulosten kanssa. Myös merkkejä hautausmaan vaikutuksiin viittaavista orgaanisista
yhdisteistä esiintyi. Tutkimuksen mukaan hautausmaiden haittavaikutuksia arvioitaessa tulee huomi-
oida kokonaisuus, sekä hydrogeologiset olosuhteet että alueen pohjaveden laatu, jotta hautausmaan
vaikutus pystyttäisiin erottamaan. (Ylönen et al. 2008)

Jos hautausmaa aiheuttaa terveyshaittaa, kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa alu-
een omistajaa tai haltijaa poistamaan epäkohdan tai jollei se ole mahdollista, kieltää alueen käytön
hautaamiseen (Terveydensuojelulaki 763/1994, 42§). Hautausmaan alueellinen tai toiminnallinen laa-
jentaminen edellyttää aina pohjavesitutkimuksia ja niihin perustuvaa tapauskohtaista harkintaa.

Kaukolämpöverkosto Simpeleen taajamassa
Kohde sijaitsee sekä pohjaveden muodostumisalueella että vedenottamon suojavyöhykkeellä.
Kaukolämmöstä pohjavedelle aiheutuva riski liittyy kaukolämpöverkostossa kiertävään veteen lisät-
tyihin korroosionestoaineisiin ja väriaineisiin. Kaukolämmön korroosionestoaineena usein käytetty
hydratsiini on luokiteltu ihmisen terveydelle vaaralliseksi ja vesieliöstölle myrkylliseksi. Se voi aiheut-
taa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä vesiliukoisuutensa ja hitaan biologisen hajoami-
sensa vuoksi. Korroosionestoaineen lisäksi kaukolämpöverkkoon syötettävän veden pH:ta nostetaan
tarvittaessa vesieliölle haitallisella lipeällä (natriumhydroksidi). Väriaineita lisätään veteen vuotojen
havaitsemiseksi, tosin ne ovat ihmiselle ja ympäristölle vaarattomia.

Kaukolämpölaitokset ovat ympäristöluvanvaraisia toimintoja, joille voidaan luvassa määrätä rajoituk-
sia pohjavesiriskien minimoimiseksi.

Simpeleen taajaman hulevedet
Hulevedet ovat maan pinnalta, rakennusten katoilta tai
muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavia sade- ja su-
lamisvesiä. Hulevesien hallinnassa pohjaveden kannalta
merkittävä riski syntyy, kun hulevedet kerätään ja joh-
detaan pois pohjavesialueelta. Tällöin muutetaan poh-
javeden luonnontilaa ja vähennetään pohjaveden
muodostumista. Pohjavesialueilla tulisikin pyrkiä imeyt-
tämään ns. puhtaat hulevedet kuten kiinteistöjen kat-
tovedet muodostumisalueelle.

Simpeleen taajaman alueella on paikoitellen hule-
vesiverkosto, josta ne päätyvät avo-ojaan ja lopulta
Pieneen Kivijärveen. Simpeleen taajamassa on laajoja
päällystettyjä alueita kuten pysäköinti- ja piha-alueita.
Hulevedet voidaan käsitellä myös kuvan 11 kaltaisella
viivytysalueella. Kuva on Parikkalan keskustasta, ja ku-
vassa taustalla näkyy Simpelejärvi, jonne hulevedet
johdetaan viivytysalueen jälkeen.

Kuva 11. Hulevesien hallintaa Parikkalassa
(Jääskeläinen 2015
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Liikenne ja logistiikka-alueilta kerääntyvät hulevedet voivat sisältää pieniä määriä haitta-aineita, min-
kä vuoksi ne voivat aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle. Tämän vuoksi liikenne ja logistiikka-alueiden
hulevesien käsittelyä tai johtamista pohjavesialueen ulkopuolelle tulee harkita/arvioida aina tapaus-
kohtaisesti.

14.3 Heralampi I-luokan pohjavesialueen riskikohteita

Heralammen I-luokan pohjavesialueen riskikohteet on merkitty liitekarttaan 3.

Teollisuus ja yritystoiminta

Heralammen pohjavesialueella ei ole teollisuutta tai sellaista yritystoimintaa, jolla olisi vaikutusta
pohjaveden laatuun.

Maa- ja metsätalous ja asutus

Maataloutta elinkeinon harjoittamistarkoituksessa ei ole tai sen määrä on hyvin vähäinen Heralam-
mella. Vakituinen asutuksen määrästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta se lienee vähäistä. Metsämaata
Heralammella on noin 97 prosenttia. Aktiivisista metsätalouden harjoittajista ei ole tietoa.

Maa-ainesten ottaminen

3 Kymen tiepiiri 1

Kohde sijaitsee pohjavedenmuodostumisalueella, hyvin lähellä kunnan päävedenottamoa, pohjois-
puolella. Maa-ainestenottotoiminta on loppunut.

Kohteen riskipisteet ovat 18, ja riskiluokka on D.

Muut riskit

Ampumarata, Parikkalan riistanhoitoyhdistys ry
Kohde sijaitsee pohjavesialueella, lähellä pohjavedenmuodostumisalueen rajaa.
Toiminta on alkanut 1981. Ampumaradalla on skeet ratoja kaksi ja yksi haulikko ammunnan trap-rata.
Lisäksi siellä on ampumapaikat pistoolille (25 m), kiväärille (100 m) ja pienoiskiväärille (50 m). Ampu-
marata on luokiteltu seudulliseksi radaksi. (Etelä-Karjalan liitto 2008)

Alueella ei ole tehty maaperänkunnostustöitä, eikä kohteella ole ympäristölupaa. Ampumaradan toi-
mintaan on tehty tutustumiskäynti kesällä 2015. Ampumasuunta on kuitenkin vastakkaiseen suun-
taan pohjavesialueesta. Haulien putoamispaikka on suomaista aluetta. Mahdollinen PIMA- kohde.

Kohteen riskipisteet ovat 108, ja riskiluokka on C.

2 Ampumarata, Särkisalmen seudun metsänhoitoyhdistys ry
Kohde sijaitsee pohjavesialueella ja pohjaveden muodostumisalueella. Ampumaradan toimintaan on
tehty tutustumiskäynti kesällä 2015. Toiminnalla ei ole ollut ympäristölupaa. Toiminta on aloitettu
1966, haulikkorata ja hirvirata. Ampumarata on luokiteltu paikalliseksi radaksi. (Etelä-Karjalan liitto
2008) Mahdollinen PIMA- kohde.

Kohteen riskipisteet ovat 108, ja riskiluokka on C.
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Muuntamo, pylväsmuuntaja
Parikkalan puoleisella Heralammen pohjavesialueella on vain yksi pylväsmuuntamo, joka sijaitsee
pohjaveden muodostumisalueella. Kaikissa muuntamoissa on öljyeristeisiä muuntajia. On olemassa
myös ns. kuivamuuntamoita, joissa ei käytetä öljyeristeitä lainkaan.

Parikkalassa on yksi kuivamuuntaja Likolammen pohjavesialueella. Pylväsmuuntamoissa ei ole öljyke-
ruuallasta (hankala toteuttaa). Esimerkiksi Parikkalan Valo Oy:n toimialueella on jouduttu vaihtamaan
maita muuntajien alapuolelta.

4 Ampumarata, Särkisalmen seudun metsänhoitoyhdistys ry
Kohde sijaitsee noin 250 metrin etäisyydellä pohjavesialueen rajasta.
Toiminta on aloitettu 1986. Ampumasuunta on koilliseen.

5 Ampumarata, Parikkalan seudun ampujat ry
Kohde sijaitsee noin 250 metrin etäisyydellä pohjavesialueen rajasta.
Ampumarata on käytössä. Parikkalan kunnan on tehty sopimus, jonka mukaan myös muut kuin seu-
ran jäsenet voivat käyttää rataa. Kohteella ei ole ympäristölupaa. Alueella ei ole tehty maaperänkun-
nostusta, luotien keräystä eikä pohjavesisuojauksia.

Kaksi edellistä ampumarataa sijaitsevat lähellä toisiaan.

6 Jätteiden käsittely, kaatopaikka, Parikkalan kunnan Kasinmäenkaatopaikka
Kohde sijaitsee noin kilometrin päässä pohjavesialueen rajasta. Jätteidenkäsittelytoiminta on loppu-
nut 2001. Alue on maisemoitu 2006 ja siellä on velvoitetarkkailu.

14.4 Likolampi A I-luokan pohjavesialueen riskikohteita

Likolampi A I-luokan pohjavesialueen riskikohteet on merkitty liitekarttoihin 4a ja 4b.

Teollisuus ja yritystoiminta

1 Polttonesteenjakeluasema, Linjakarjala Oy,
Kiinteistö sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella.
Polttonesteen jakeluaseman toiminta on lopetettu 2002, samalla kiinteistöllä toimi myös linja-
autovarikko. Polttoaine oli tarkoitettu vain omaan käyttöön. Esso Oy on aikoinaan poistanut säiliöt,
alueella ei ole tehty selvitystä pilaantuneisuudesta.

Kohteen riskipisteet ovat 48, ja riskiluokka on D.

3 Polttonesteen jakeluasema, Rauta Maatalous Oy
Kohde sijaitsee pohjavesialueella.
Nykyinen polttoaineiden myynti on pienimuotoista, PÖ 2 m3 ja DI 3-4 m3.
Piha-alue on asfaltoitu.

Kohteen riskipisteet ovat 96, ja riskiluokka on D.
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4 Moottoriajoneuvojen korjaus- ja huolto, Korjaamo, P. Hirvonen
Kohde sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella.

Kohteen riskipisteet ovat 144, ja riskiluokka on C.

6 Puunjalostus ja kyllästystoiminta, Parikkalan Saharanta
Kohde sijaitsee pohjavesialueella, Simpelejärven ranta-alueella.
Yritystoiminta on loppunut jo vuonna 1971. Maaperää on kunnostettu 1990- luvulla, kunnostussuun-
nitelma alueelle on tehty 1993, alueella havaittiin kohonneita KY-5, PCDD/F-yhdisteitä eli kloori-
fenolipitoisuuksia. Pilaantuneita maita poistettiin yhteensä 1000 m³. Uusi kunnostus samalla alueella
tehtiin 2004–2005 valtion jätehuoltotyönä (SAMASE). Osa maista poistettiin ja osa alueesta kunnos-
tettiin peittämällä. Selvitysten mukaan alueelle on jäänyt dioksiineilla sekä furaaneilla pilaantuneita
maita. Mahdollinen PIMA- kohde. Nykyisin alueella on asuintaloja ja päiväkoti.

Kohteen riskipisteet ovat 108, ja riskiluokka on C.

7 Yksityinen polttonesteen jakeluasema, Parikkalan kuljetus
Kohde sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella.
Toiminta on loppunut. Kohteessa ei ole tehty maaperätutkimuksia.

Kohteen riskipisteet ovat 24, ja riskiluokka on D.

8 Yksityinen polttonesteen jakeluasema, Ruposen varikko
Kohde sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella.
Toiminta on loppunut. Nykyisin kohteessa toimii kunnan palolaitos. Kohteessa ei ole tehty maaperä-
tutkimuksia.

Kohteen riskipisteet ovat 72, ja riskiluokka on D.

9 Entinen vehnämylly, piensaha, Myllyranta
Kohde sijaitsee pohjavesialueella.
Kohteessa toimi vehnämylly 2009 asti (Myllyranta), mutta kiinteistöllä ollut myös muuta toimintaa,
piensaha. Matti- rekisterissä on maininta kunnostuspäätöksestä vuodelta 2014. Maaperätutkimuk-
sessa on löydetty 710 mg/kg (alempi raja-arvo 600 mg/kg) öljyhiilivetypitoisia aineita (C21-C40 luokis-
sa), kromipitoisuus on ollut 320 mg/kg (ylempi raja-arvo 300 mg/kg) ja antimonia. Kohteesta on löy-
detty myös PCDD- ja PCDF.

Kunnostuspäätöksen mukaan maassa on rakennusjätettä ja haitta-aineita sellaisina pitoisuuksina, et-
tä alueen käyttötarkoituksen muuttuessa maaperä on kunnostettava; asemakaavan mukaan alueelle
on suunniteltu asuntoja. Arvio poistettavien maiden määrästä on noin 300–700 tonnia. Täyttömaa-
kerroksissa oli havaittu metalleilla ja öljyllä pilaantuneita maita sekä jätettä. Alueella ei ole kuitenkaan
välitöntä maaperän kunnostustarvetta.

Pilaantuneisuus selvityksen mukaan maassa on kromia ja erilaisia öljyjakeita, joiden kulkeutumis- ja
altistumisriski ei ole kovin suuri. Pilaantuneet maat ovat noin puolen metrin syvyydessä, ja niiden alla
on pohjavettä suojaava savikerros.
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Alla olevaan taulukkoon 9 on koottuna tutkimuksesta saatuja pilaantuneisuuden tuloksia. taulukossa
olevien haitta-aineiden lisäksi alueelta löytyi useita halogenoituja klooriyhdisteitä.

Taulukko 9. Haitta-ainepitoisuuksia (Niemeläinen 2013)

Kuvassa 12 on yksi koekuopista, joista löydettiin rakennusjät-
teitä muun muassa lasia, tiiliä, puuta ja metallia. Kuopasta 2,1
m syvyydeltä otetussa näytteessä todettiin öljyhiilivetyjen
C10…C40 pitoisuus  860  mg/kg  ja  kromipitoisuus  320  mg/kg.
Vaikka kohde on I- luokan pohjavesialueella, kohteessa ei tut-
kimustulosten perusteella arvioituna ole välitöntä maaperän
puhdistustarvetta. Koska kohteeseen on tarkoitus rakentaa
asuntoja, maaperä on puhdistettava ennen rakentamista tai
viimeistään rakentamisen yhteydessä.

Kohteen riskipisteet ovat 48, ja riskiluokka on D.

 Kuva 12. Koekuoppa. (Niemeläinen 2014)
10 Puunkäsittely, Tehomet Oy

Kohde sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella
Tehomet Oy valmistaa valaisinpylväitä. Vuonna 2008 saadun ympäristöluvan mukaan toiminnassa
käytetään erilaisia kemikaaleja (liimat, maalit ja suojausaineet). Vuonna 2013 kohteeseen on tehty
valvontatarkastus. Pesuvedet sisältävät haitta-aineita kuten M+P- ksyleeniä, jonka pitoisuus on käsit-
telemättömässä pesuvedessä 1100 µg/l, ja 1-metoksi-2-propanolipitoisuus oli 52 mg/l. Edellä mainit-
tua ainetta on esimerkiksi ikkunasprayssä, käyttöturvallisuustiedotteen mukaan se on lievästi myrkyl-
linen vesistöille. Lisäksi pesuvesissä on ollut 2-butoksietanolia, jonka pitoisuus oli liuottimista suurin
100 mg/l, mutta se on biologisesti helposti hajoavaa. Raskasmetallipitoisuudet ovat pieniä, koska pin-
takäsittelyaineet ovat vesiliukoisia. Tällä hetkellä toiminnanharjoittaja voi johtaa pesuvedet kunnan
jätevedenpuhdistamolle, koska pesuvesien määrät ovat pieniä. Mikäli toiminta laajenee, on tarpeen
miettiä erillisen saostuslaitteiston hankintaa.

Matti-rekisterin mukaan maaperä on pilaantunut mineraaliöljyillä, jotka ovat peräisin alueella sijain-
neesta lämpökeskuksesta. Alueella on tehty maaperän kunnostus 1998, maaperän vaihtona. Pohja-
vettä on puhdistettu pumppaamalla pois. Maaperässä saattaa olla vielä pieniä määriä fenoleita.
Mahdollinen PIMA- kohde.

Kohteen riskipisteet ovat 144, ja riskiluokka on C.

Aika Cr
[mg/kg]

As
[mg/kg]

Cu
[mg/kg]

Antimoni
[mg/kg]

Zn
[mg/kg]

Co
[mg/kg]

Tolueeni
[mg/kg]

pm-
ksyleeni
[mg/kg]

o-
ksyleeni
[mg/kg]

2013 20/320 2,9/2,6 18/68 0,69/5,3 90/140 3,8/3,3 /0,07 /0,03 /0,01

STM
(461/2000)

50 µg/l 10 µg/l 2,0 µg/l 5,0 µg/l

VnA 214/2007
Alempi

ohjearvo
200 50 150 205 20 10 10
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17 Polttonesteen jakeluasema, ABC
Kohde sijaitsee aivan pohjavesialeen rajalla.
Kohteen maaperää on kunnostettu vuonna 2002, ja sieltä on poistettu 900 t öljyhiilivetypohjaisia ai-
neita (pitoisuus 300- 20 000 mg/g). Mittarikentän ja imuputkien alueelle on jäänyt vielä pilaantuneita
maita (950–1800 mg/g). Loppuraportin mukaan haitta-aineet ovat saattaneet levitä myös pohjave-
teen. Edellä mainitut tiedot perustuvat Matti-rekisteriin.

Kohteen riskipisteet ovat 108, ja riskiluokka on C.

Maa- ja metsätalous ja asutus

12 Kasvinviljelytila
Kohde sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella.
Yksittäinen peltolohko (noin 3,7 ha), jonka käytöstä ei ole tarkempaa tietoa.

Kohteen riskipisteet ovat 48, ja riskiluokka on D.

15 Kasvinviljelytila
Osa peltolohkoista sijaitsee pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella pohjavesialueella. Toimin-
nassa oleva tila, jonka pelloille toinen viljelijä levittää lietelantaa.

Kohteen riskipisteet ovat 108, ja riskiluokka on C.

Maa-ainesten ottaminen

Luonnontilaisilla harjualueilla hyvin vettä johtavassa hiekka- ja soramaaperässä sadannasta noin 60
prosenttia suotautuu pohjavedeksi. Maa-ainesten oton yhteydessä ottoalueelta poistetaan puusto,
kasvillisuus ja maannoskerros, mikä vähentää haihduntaa alueella ja lisää sadannasta muodostuvan
pohjaveden määrää. Pohjaveden pinnan korkeuden vuodenaikaisvaihtelut ovatkin maa-ainesten ot-
toalueilla yleensä luonnontilaisia alueita suuremmat.

Maan pinnalla oleva maannoskerros pystyy pidättämään monia pohjaveden laatua heikentäviä yhdis-
teitä, kuten raskasmetalleja, orgaanista ainesta, typpiyhdisteitä ja bakteereja.

Kun pohjavettä suojaava maannoskerros poistetaan, voi vajoveden ja siten myös pohjaveden laadus-
sa tapahtua muutoksia. Maa-ainestenoton on havaittu kohottavan esimerkiksi pohjaveden sähkön-
johtokykyä sekä nitraatti, sulfaatti- ja kloridipitoisuuksia.

Ottamistoiminnan aiheuttamat epäsuorat riskit liittyvät polttoaineiden käsittelyyn ja varastointiin,
työkoneiden öljyvuotoihin, pesuseulonnan lietteisiin sekä voiteluaineiden pääsyyn pohjaveteen. Maa-
ainestenottoalueilla pölynsidontaan mahdollisesti käytettävä kalsiumkloridi voi nostaa pohjaveden
kalsium- ja kloridipitoisuutta sekä kokonaiskovuutta. Maa-ainesten oton haittavaikutuksia pohjave-
delle voidaan vähentää huolellisilla toimintatavoilla, teknisillä suojausrakenteilla, onnettomuustilan-
teisiin varautumalla ja välittömillä torjuntatoimilla.
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Vanhoja soranottoalueita käytetään valitettavan usein sekalaisten maa-ainesten sekä rakennus- ja
muiden jätteiden varastoina tai läjitysalueina (maan kaatopaikka). Tästä voi aiheutua pohjaveden sa-
mentumista, orgaanisen aineksen ja nitraattipitoisuuden lisääntymistä, hapettomuutta ja bakteerien
esiintymistä sekä haitallisten aineiden pääsyä pohjaveteen. Hapettomuus osaltaan voi lisätä raudan ja
mangaanin liukenemista pohjaveteen.

11 Sounion soranottoalue, Maansiirto Matti Sounio Oy
Kohde sijaitsee kokonaan pohjaveden muodostumisalueella.
Maa-aineslupa on saatu 2005, ja se on voimassa 2015 asti. Kokonaisottomäärä on luvassa 160 000 m3

ja toisessa luvassa kokonaisottomäärä 180 000 m3, kummatkin sijoittuvat samalle maa-
ainestenottoalueelle. Toiminnanharjoittajalla on pohjaveden tarkkailuvelvoite. Pohjaveden korkeus-
mittauksen viimeiset tulokset ovat vuodelta 2012.

Kohteen riskipisteet ovat 108, ja riskiluokka on C.

14 Parikkalan kunnan maa-ainestenotto
Kohde sijaitsee pohjavesialueella. Maa-ainesten ottotoiminta on loppunut.

Kohteen riskipisteet ovat 12, ja riskiluokka on D.

Jätevesien ja jätteiden käsittely

Jäteveden käsittelyn osalta pohjaveden laatua voivat heikentää sekä yksityisten kiinteistöjen jätevesi-
järjestelmät että vesihuoltolaitosten toiminta. Haja-asutuksen kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely
muodostaa riskin pohjavedelle, jos jätevedenkäsittelyjärjestelmä on mitoitukseltaan liian pieni kiin-
teistölle tai se on puhdistusteholtaan riittämätön. Erityisen ongelmallisia ovat putkien vaurioitumises-
ta, putkien korroosiosta tai liitosvioista johtuvat viemärivuodot. (Tiaskorpi 2014)

Myös häiriötilanteet, kuten jätevesipumppaamon ylivuototilanne, ovat riski pohjavedelle. Jätevesien
pääsy maaperään ja imeytyminen pohjaveteen voi aiheuttaa muun muassa pohjaveden hygieenisen
laadun (bakteerit) heikkenemistä sekä ravinne- ja kloridipitoisuuksien kohoamista.

16 Kunnan jätevesiverkosto
Jätevesiverkosto ja linjapumppaamot sijaitsevat pohjaveden muodostumisalueella.
Kunnan vesihuoltopalvelut, jossa on mukana sekä vesi- että jätevesiviemäri. Verkoston pituus noin 17
kilometriä. Jätevesiputket ovat sekä muovia että betonia. Kunnan verkoston saneerausohjelmassa be-
toniputket muutetaan muoviputkiksi.

Kohteen riskipisteet ovat 216, ja riskiluokka on B.
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5 Kaatopaikka, Ristiharju, Parikkalan kunta
Kohde sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella. Alueella on kunnan vedenottamo, mutta se ei ole
enää käytössä muutoin kuin varavedenottamona.

Kunnan Ristiharjun kaatopaikka on ollut käytössä vuosina 1962–1971 välisenä. Tuolloin kaatopaikka
peitettiin ja metsitettiin. Kaatopaikka oli yleisesti kaikkien käytössä. Matti rekisterin mukaan alueella
on tarvetta tarkempaan selvitykseen. Vuonna 2011 tehdyn Matti- tarkastuksen mukaan alueella on
näkyvissä rautaromua. Alueen maisemointi on jäänyt vajavaiseksi. Kohteessa on tehty vuonna 2014
pilaantuneidenmaiden tutkimus, jonka mukaan alueelta on löytynyt kynnysarvon ylittäneitä pitoi-
suuksia:
§ Arseeni 7,5 mg/kg (kynnysarvo 5)
§ Kupari 106 mg/kg (100)
§ Lyijy 143 mg/kg (60)
§ Sinkki 608 mg/kg (200)
§ Hiilivetyjakeet C21-C40 680 mg/kg (300)
§ Ksyleeni 17,4 mg/kg

Öljyhiilivetyjen (jakeet C21-C40) kulkeutuminen pohjaveteen on todennäköisesti hyvin vähäistä, sillä ne
ovat hyvin niukkaliukoisia. Ksyleeni on liukeneva ja kulkeutuu kohtalaisesti pohjaveteen. Pohjaveden
pinta on tutkimusalueella noin 13 metrin syvyydessä, ja tutkimusalue on 2,5–3,5 metrin syvyydessä.

Sen sijaan metallien ja puolimetallien kulkeutumista pohjaveteen oli tapahtunut. Vedessä todettiin
pieniä määriä arseenia, kobolttia, nikkeliä, lyijyä, vanadiinia, kromia, kuparia ja sinkkiä. Pohjaveden
ympäristölaatunormien ylityksiä oli vain koboltin ja kromin osalta. Talousveden laatunormit eivät kui-
tenkaan ylittyneet.

Konsultin tekemässä esitellään kuitenkin kaksi erilaista kunnostustapaa, joista raskaammassa mallissa
kaikki jätetäyttö poistettaisiin. Kevyemmässä mallissa alueelle rakennetaan peittorakenne. Tutkimus-
tulosten mukaan Kaakkois-Suomen ELY-keskus pitää kaatopaikan peittorakennetta riittävänä riskin-
hallintatoimena. Peittorakenteen lisäksi alueelle jää maankäyttö- ja maa-ainestenkäyttörajoite. Kun-
taa ei kuitenkaan velvoiteta jätteiden poistamiseen, vaikka lähialueen asukkaat niin ovat vaatineet.
Tiivis peittorakenne vähentää jätetäytön läpi suotautuvia vesiä ja haitta-aineiden kulkeutumisriskiä
pohjaveteen ja muualle ympäristöön. Lisäksi peittäminen on tarpeen alueen viihtyisyyden ja turvalli-
suuden parantamiseksi. Peittorakenteen tekeminen aloitetaan mahdollisesti loppu vuodesta 2015.
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Ristiharjun kaatopaikalla on velvoitetarkkailu. Alla olevaan taulukkoon 10 on koottuna tuloksia vuo-
den 2014 ja 2015 osalta (liukoiset metallit ja metallien kokoanispitoisuudet). Öljyhiilivetypitoisuudet
ja aromaattiset hiilivetypitoisuudet olivat alle raja-arvojen tai niitä oli hyvin vähän.

Taulukko 10. Velvoitetarkkailun tuloksia. (Parikkalan kunta)
As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Sb V Zn As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Sb V Zn
μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l

Vna
341/2009** 5 0,4 2 10 20 0,1 10 5 2,5 60 5 0,4 2 10 20 0,1 10 5 2,5 60

STM
442/2014*** 10 5,0 50 2000 1,0 20 10 5,0 10 5,0 50 2000 1,0 20 10 5,0

PVP 1/2014 2,3 <0,1 6,2 13 7,4 <0,2 9,4 2,6 <1,0 3,9 13 5,8 0,1 6,9 26 14 <0,2 8,7 4,4 <0,001 11 17
PVP 1/2015 <0,2 <0,1 1,4 <0,1 1,1 <0,1 7,2 <0,1 <0,1 <0,1 <1,4 - - - - - - - - - - -

**Vna 341/2009, Valtioneuvoston asetus 341/2009, pohjaveden ympäristölaatunormin raja-arvot
*** Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 442/2014, talousveden laatuvaatimukset- ja suositukset ja valvontatutkimukset

Kohteen riskipisteet ovat 243, ja riskiluokka on B.

Kiinteistökohtainen jätevesienkäsittely
Likolampi A I-luokan pohjavesialueella pääosa kiinteistöistä on liittynyt joko kunnan vesihuoltoverkos-
toon tai ovat mukana Ristiharjun vesiosuuskunnan verkostossa. Pohjavesialueella on myös kiinteistö-
kohtaista jätevesienkäsittelyä, osalla talouksista jätevesienkäsittelyjärjestelmä voi olla puutteellinen.
Ristiharjun vesiosuuskunnan verkostoa on myös Likolampi B II-luokan pohjavesialueella.

Liikenne

21 Maantiekuljetus, valtatie 6
Kohde sijaitsee 1,9 kilometrinmatkan pohjaveden muodostumisalueella, leikaten pohjavesialueen pi-
tuussuunnassa.

Erilaisia kaasuja (50–150 t/vk), palavia nesteitä (1500–3000 t/vk), orgaanisia peroksideja (0-5 t/vk),
myrkyllisiä (150–300 t/vk) ja syövyttäviä aineita (500–150  t/vk) kuljetetaan Valtatie 6:lla pitkin itära-
jaa. Vuonna 2013 liikennemäärä on ollut noin 3000–6000 autoa vuorokaudessa. (Kaakkois-Suomen
ELY 2013)

Tiestöt perinteisesti rakennetaan vaivattomasti rakennettaville soraharjuille, esimerkiksi Salpausseläl-
le. Tiet aiheuttavat riskiä pohjavedelle sekä kuljetusten että liukkauden torjunnan osalta. Myös rikka-
kasvien torjunta on riski pohjavedelle. Natriumkloridille eli perinteiselle tiesuolalle on etsitty vaihto-
ehtoja laajassa tutkimuksessa. Kaliumformiaatti osoittautui pohjavesille haitattomaksi liukkaudentor-
junta-aineeksi. Kaliumformiaatti hajoaa mikrobiologisesti hiilidioksidiksi ja vedeksi pintamaakerroksis-
sa ennen kulkeutumista pohjaveteen. Sen laajaa käyttöä rajoittaa kuitenkin natriumkloridia huomat-
tavasti kalliimpi hinta.

Kohteen riskipisteet ovat 108, ja riskiluokka on C

22 Rautatiekuljetus, Karjalan rata
Kohde sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella 1,3 kilometrin pituisen matka. Palavia nesteitä kul-
jetetaan eniten, määrä on noin 80 t/vk.

Kohteen riskipisteet ovat 216, ja riskiluokka on B.
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Muut riskit

Pylväs- ja puistomuuntamot
Muuntamoista aiheutuva pohjavesiriski syntyy muunta-
moiden jäähdyttämiseen ja eristämiseen käytettävästä öl-
jystä. Muuntajat voidaan jakaa pylväsmuuntamoihin ja
puistomuuntamoihin. Pylväsmuuntamoihin liittyy pohja-
veden suojelun kannalta suurempi riski, sillä niitä ei ole
puistomuuntamoiden tapaan varustettu suoja-altaalla.
Esimerkiksi salamanisku voi vaurioittaa pylväsmuuntamoa
siten, että öljyä pääsee vuotamaan maaperään ja sitä
kautta pohjaveteen. Viereisessä kuvassa 13 on salaman
vahingoittama pylväsmuuntamo (Ahokas 2015)

Kuva 13. Vahingoittunut muuntamo. (Ahokas 2015)
Vanhoissa pylväsmuuntamoissa ei ole lämpölaajenemisen huomioivia paisuntasäiliöitä, jolloin myös
muutokset nesteen tilavuudessa voivat aiheuttaa muuntamon rikkoutumisen ja öljyn pääsyn maape-
rään. Lisäksi korroosio, ilkivalta tai onnettomuudet voivat aiheuttaa muuntajavaurioita. Yleensä
muuntamovaurioista saadaan kuitenkin nopeasti tieto, ja pikaisten torjuntatoimien ansiosta vahingot
ympäristölle jäävät yleensä vähäisiksi.

Kertaöljypäästö muuntamosta on yleensä satoja litroja öljyä. Pohjavesialueilla voidaan myös suosia
ns. ilmajäähdytteisiä kuivamuuntajia, joissa ei käytetä pohjavedelle riskiä aiheuttavaa mineraaliöljyä
eristeenä. Mineraaliöljy on myös mahdollista korvata biohajoavalla ja vähemmän haitallisella Midel-
eristeellä tai kasvipohjaisilla öljyillä. (Tiaskorpi 2014)

Suurmuuntamoilla eli sähköasemilla öljymäärät ovat huomattavasti suuremmat. Sähköasemat on
yleensä varustettu suoja-altailla. Muuntajapaloissa sammutusvesien mukana voi päätyä öljyä ja kemi-
kaaleja maaperään ja sieltä pohjavesiin.

Likolammen pohjavesialueella on kaksitoista muuntamoa, joista neljä on vedenottamon suojavyöhyk-
keellä ja loput muuntamot ovat joko pohjaveden muodostumisalueella tai pohjavesialueella. Kaikissa
muuntamoissa on öljyeristeisiä muuntajia. Likolammen alueella on yksi ns. kuivamuuntaja, jossa ei
ole öljypitoisia aineita. Pylväsmuuntamoissa ei ole öljykeruuallasta (hankala toteuttaa). Esimerkiksi
Parikkalan Valo Oy:n toimialueella on jouduttu vaihtamaan maita muuntajien alapuolelta.

Parikkalan keskusta-alueen hulevedet
Hulevedet ovat maan pinnalta, rakennusten katoilta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavia
sade- ja sulamisvesiä. Hulevesien hallinnassa pohjaveden kannalta merkittävä riski syntyy, kun hule-
vedet kerätään ja johdetaan pois pohjavesialueelta. Tällöin muutetaan pohjaveden luonnontilaa ja
vähennetään pohjaveden muodostumista. Pohjavesialueilla tulisikin pyrkiä imeyttämään ns. puhtaat
hulevedet kuten kiinteistöjen kattovedet muodostumisalueelle.
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Liikenne ja logistiikka-alueilta kerääntyvät huleve-
det voivat sisältää pieniä määriä haitta-aineita, min-
minkä vuoksi ne voivat aiheuttaa riskin pohjaveden
laadulle. Tämän vuoksi liikenne ja logistiikka-
alueiden hulevesien käsittelyä tai johtamista pohja-
vesialueen ulkopuolelle tulee harkita/arvioida aina
tapauskohtaisesti. Parikkalan keskustaajaman alu-
eella on paikoitellen hulevesiverkosto. Verkoston li-
säksi Simpelejärven ranta-alueelle on rakennettu
huleveden viivytysalue. Viereinen kuva 14 on edellä
mainitusta hulevesien käsittelyalueesta.

Kuva 14. Hulevesien hallintaa Parikkalassa Simpelejärven
rannalla. (Jääskeläinen 2015)

Kiinteistökohtaiset lämpökaivot
Pohjaveden muodostumisalueella on kaksi maalämpökaivoa. Kaivojen poraamiseen tarvitaan toi-
menpidelupa kunnan rakennusvalvonnasta. Lämmönsiirtoaineen tulee olla sellaista, joka sopii pohja-
vesialueella oleviin lämpökaivoihin tai keruuputkistoihin.

Kunnan kaukolämpöverkosto
Kohde sijaitsee sekä pohjavesialueella että pohjaveden muodostumisalueella ja varavedenottamon
suojavyöhykkeellä. Kaukolämmöstä pohjavedelle aiheutuva riski liittyy kaukolämpöverkostossa kier-
tävään veteen lisättyihin korroosionestoaineisiin ja väriaineisiin. Kaukolämmön korroosionestoainee-
na usein käytetty hydratsiini on luokiteltu ihmisen terveydelle vaaralliseksi ja vesieliöstölle myrkylli-
seksi.

Se voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä vesiliukoisuutensa ja hitaan biologi-
sen hajoamisensa vuoksi. Korroosionestoaineen lisäksi kaukolämpöverkkoon syötettävän veden pH:ta
nostetaan tarvittaessa vesieliölle haitallisella lipeällä (natriumhydroksidi). Väriaineita lisätään veteen
vuotojen havaitsemiseksi, tosin ne ovat ihmiselle ja ympäristölle vaarattomia. Kaukolämpölaitokset
ovat ympäristöluvanvaraisia toimintoja, joille voidaan luvassa määrätä rajoituksia pohjavesiriskien
minimoimiseksi.
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Kiinteistökohtaiset öljysäiliöt
Likolampi A 1-luokan pohjavesialueella on 63
öljysäiliötä, joista 49 öljysäiliötä on pohjave-
den muodostumisalueella

Maanalaisten öljysäiliöiden omistajia koskee
kauppa- ja teollisuusministeriön (344/1983) 9
ja 10 §:ien määräykset öljysäiliöiden kunnosta
ja niiden tarkastuksista. Päätös koskee vain
maanalaisia öljysäiliöitä, ns. kaksivaippasäiliöt
tai vastaavat sekä vuodon ilmaisimella varus-
tetut säiliöt jäävät päätöksen ulkopuolelle.
Viereisessä kuvassa 15 on maanalainen öl-
jysäiliön ”suuaukko”.

Kuva 15. Maanalainen öljysäiliö

Tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt tulee tarkastuttaa Parikkalan ympäris-
tönsuojelumääräysten (hyväksytty 2014) mukaan ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa säiliön
käyttöönotosta. Tämän jälkeen maanalaisen öljysäiliön tarkastus tulee suorittaa tarkastuksessa tode-
tun säiliöluokan mukaan. Öljysäiliöt jaetaan tarkastuksessa todetun kunnon perusteella seuraaviin
luokkiin:

Luokka A: metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvim-
män syöpymän kohdalla vähintään 3 mm, sekä muut kuin metalliset säiliöt, jotka painekokeen perus-
teella todetaan tiiviiksi.

Luokka B: metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvim-
män syöpymän kohdalla vähintään 1,5 mm, mutta vähemmän kuin 3 mm.

Luokka C: metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvim-
män syöpymän kohdalla vähemmän kuin 1,5 mm tai joiden seinälevy muuttaa muotoaan, kun sitä si-
säpuolelta koputellaan 0,5 kg painoisella pallopäävasaralla.

Luokka D: säiliöt, joissa on läpisyöpymiä tai halkeamia taikka jotka vuotavat tiiviyskokeessa.

Alla olevaan taulukkoon 11 on koottuna tarkastustiheyden ja öljysäiliön luokan välinen yhteys. Tiedot
perustuvat kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen.

Taulukko 11. Öljysäiliöiden tarkastustiheys. (KTM 344/1983)

Säiliöluokka A Luokka
metalli

A-luokka
muu säiliö

B-luokka C-luokka D-luokka

Seuraava
tarkastus

5 vuoden
kuluttua

10 vuoden
kuluttua

2 vuoden kuluttua 6 kk kuluttua poistettava käytöstä
heti
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Kuvassa 16 on esitetty Parikkalan pohjavesialueilla olevia öljysäiliöitä. Hankkeessa mukana olevista
pohjavesialueista Likolammen I- pohjavesialueella on eniten A-luokkaan kuuluvia kiinteistökohtaisia
öljysäiliöitä, kuten kuvasta 14 voidaan todeta. Myös Särkisalmen pohjavesialueella on useita öljysäili-
öitä. Tarkastustiheys A- luokan öljysäiliöillä on viiden vuoden välein.
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Kuva 16. Kiinteistökohtaiset öljysäiliöt Parikkalan kunnassa

Parikkalan ympäristönsuojelumääräyksissä ei kielletä uusien öljysäiliöiden asentamista tärkeille (I- ja
II-luokan) pohjavesialueille, mutta öljysäiliöt tulee varustaa katetuilla suoja-altailla ja ne asennetaan
maanpäälle, paitsi kaksivaippasäiliöt.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmassa mainituilla tärkeillä pohja-
vesialueilla (I- ja II-luokan pohjavesialueet) maanalaisten poltto- ja dieselöljysäiliöiden tarkastuksessa
on noudatettava voimassa olevaa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä asiasta.

Käytöstä poistetut säiliöt pitää kaivaa pois maasta tärkeillä pohjavesialueilla, jos se on mahdollista ra-
kennuksia vaurioittamatta. Lisäksi maaperän mahdollinen pilaantuneisuus pitää selvittää kaivannosta.
Muilla alueilla säiliöt voidaan tarvittaessa jättää maahan, mikäli säiliöt on tyhjennetty ja pesty sekä
täytetty hiekalla.

Maanalaiset öljysäiliöt pitää kiinteistön omistajan tai haltijan toimesta tarkastuttaa ensimmäisen ker-
ran 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. Tämän jälkeen säiliö on tarkastettava uudelleen tar-
kastuspöytäkirjan ilmoittaman ajankohdan mukaisesti. Teräs on öljysäiliöiden eniten käytetty materi-
aali, muutama on tehty lujitemuovista tai muovista. Eniten öljysäiliöitä asennettiin 1960- ja 1970- lu-
vuilla; öljynhinta on tuolloin ollut kilpailukykyistä, tosin kovin monenlaisia lämmitysmuotoja ei tuol-
loin ollut kiinteistöillä käytössäkään.

Kohteen riskipisteet ovat 324, ja riskiluokka on A.
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Pohjavesialueen rajalla tai hieman ulkopuolella olevat kohteet, jotka on merkitty vielä karttaan

20 Parikkalan kunta Jätevedenkäsittely, maankaatopaikka
Kohde sijaitsee noin 50 metrin päässä pohjavesialueen rajasta.
Jätevesien lammikkopuhdistamo, jonka käyttö on loppunut. Kohde sijaitsee pohjavesialueen rajalla.
Riskinä lienee ravinne- ja raskasmetallipäästöt maaperään.

17 ABC- Parikkala, polttonesteenjakeluasema
Kohde sijaitsee aivan pohjavesialueen rajan ulkopuolella.

18 Forest Empirik, entinen liimapuutehdas Pariholz, puunjalostustoiminta
Kohde sijaitsee aivan pohjavesialueen rajan ulkopuolella.
Yritys valmistaa erilaisia puutuotteita. Piha-alueen maaperää on kunnostettu 1998, ja sieltä on pois-
tettu pilaantuneita maita yhteensä 1720 m³.

19 Siwa, polttonesteenjakeluasema
Kohde sijaitsee aivan pohjavesialueen rajan ulkopuolella.
Polttonesteiden jakelu on loppunut 1980. Polttonestesäiliöt on nostettu ylös 2001. Maaperää on tut-
kittu ns. pikatestillä, ja on havaittu dieselsäiliöiden kohdalla raja-arvojen ylittäviä pitoisuuksia. Pilaan-
tunutta maata on poistettu noin 15 tonnia.

 2 Kunnan lämpölaitos
Lämpölaitos sijaitsee aivan pohjavesialueen ulkopuolella.
Vuonna 2004 lämpökeskus on saanut ympäristöluvan. Kyseessä on 3,5 MW:n lämpölaitos, jossa ener-
giasta 90 prosenttia energiasta tuotetaan hakkeella, loput kevyellä polttoöljyllä. Polttonestesäiliöt on
rakennettu 2015 (suoja-altaat ja katos).

14.5 Likolampi B II-luokan pohjavesialueen riskikohteita

Likolampi B II-luokan pohjavesialueen riskikohteet on merkitty liitekarttaan 5.

Teollisuus ja yritystoiminta

2 Yksityinen polttonesteenjakeluasema, Betonivalimo
Kohde sijaitsi pohjaveden muodostumisalueella.
Jakeluasema oli toiminnassa vuosina 1970–1980, ja se sijaitsi ampumaradan montussa. Polttoaine oli
tarkoitettu omaan käyttöön.

Kohteen riskipisteet ovat 36, ja riskiluokka on D.

9 Yksityinen polttoaineen jakeluasema, Kuljetusliike Veikko Heinonen Oy
Kohde sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella.
Jakeluasema on toiminut vuosina 1960–1980 välisenä aikana.

Kohteen riskipisteet ovat 108, ja riskiluokka on C.
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Maa- ja metsätalous

10 Maatalous, karjasuoja
Osa tilan pelloista sijaitsee pohjavesialueella, mutta ei pohjaveden muodostumisalueella. Tilan pelloil-
le levitetään lietelantaa. Kasvinsuojeluaineiden käyttö on myös melko yleistä peltoviljelyssä, erityises-
ti rikkakasvien torjunta-aineet.

Kohteen riskipisteet ovat 36, ja riskiluokka on D.

Maa-ainesten ottaminen

4 ja 5  Parikkalan kunta, maa-ainestenottaminen
Molemmat kohteet sijaitsivat pohjaveden muodostumisalueella.
Maa-ainesluvat ovat olleet voimassa 31.12.2007 asti. Kunnan kahdessa eri luvassa maa-
ainestenottomäärän yhteenlaskettu määrä on ollut 50 000 m3.

Molempien kohteiden riskipisteet ovat 6, ja riskiluokka on D.

6 Yksityisen toiminnanharjoittajan maa-ainestenottaminen
Kohde sijaitsi pohjaveden muodostumisalueella. Maa-ainestenottotoiminta on loppunut. Maa-
ainestenottamisesta ei ole muuta tietoa saatavilla.

Kohteen riskipisteet ovat 6, ja riskiluokka on D.

Jätevesien ja jätteiden käsittely

Jäteveden käsittelyn osalta pohjaveden laatua voivat heikentää sekä yksityisten kiinteistöjen jätevesi-
järjestelmät että vesihuoltolaitosten toiminta. Haja-asutuksen kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely
muodostaa riskin pohjavedelle, jos jätevedenkäsittelyjärjestelmä on mitoitukseltaan liian pieni kiin-
teistölle tai se on puhdistusteholtaan riittämätön. Erityisen ongelmallisia ovat putkien vaurioitumises-
ta, putkien korroosiosta tai liitosvioista johtuvat viemärivuodot. (Tiaskorpi 2014)

Myös häiriötilanteet, kuten jätevesipumppaamon ylivuototilanne, ovat riski pohjavedelle. Jätevesien
pääsy maaperään ja imeytyminen pohjaveteen voi aiheuttaa muun muassa pohjaveden hygieenisen
laadun (bakteerit) heikkenemistä sekä ravinne- ja kloridipitoisuuksien kohoamista.

3 Ristiharjun vesiosuuskunnan jätevesiverkosto
Vesiosuuskunnan verkosto sijaitsee kokonaan pohjaveden muodostumisalueella. Vesihuoltoverkos-
ton pituus on noin 2,1 kilometriä. Kiinteistöliittymiä verkostossa on 17 taloutta. Verkosto on raken-
nettu 2012, ja putkimateriaali on muovia. Jätevesi- ja talousvesiverkosto liittyy kunnan verkostoon.

Kohteen riskipisteet ovat 72, ja riskiluokka on D.

11 Kunnan jätevesiverkosto
Kohde sijaitsee sekä pohjaveden muodostumisalueella että pohjavesialueella noin 1,2 kilometrin pi-
tuudelta. Putkimateriaali on sekä muovia että betonia. Kunnan saneerausohjelman mukaan betoni-
putket muutetaan muoviputkiksi.

Kohteen riskipisteet vaihtelevat 36- 72 (jätevesiputki tai linjapumppaamo), ja riskiluokka on D.
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Kiinteistökohtainen jätevesienkäsittely
Kiinteistöjen jätevedet aiheuttavat usein riskin, mikäli jätevesijärjestelmät ovat puutteelliset. Jonkin
verran on kiinteistöjä Likolampi B II-luokan pohjavesialueella, mitkä eivät ole liittyneet kunnan tai Ris-
tiharjun osuuskunnan verkostoon.

Kohteen riskipisteet ovat 72, ja riskiluokka on D.

Liikenne

7 Maantiekuljetus, valtatie 6
Valtatie 6 kulkee pohjaveden muodostumisalueen läpi noin yhden kilometrin matkan.
Erilaisia kaasuja (50–150 t/vk), palavia nesteitä (1500–3000 t/vk), orgaanisia peroksideja (0-5 t/vk),
myrkyllisiä (150–300 t/vk) ja syövyttäviä aineita (500–150  t/vk) kuljetetaan Valtatie 6:lla pitkin itära-
jaa. Vuonna 2013 liikennemäärä on ollut noin 3000–6000 autoa vuorokaudessa. (Kaakkois-Suomen
ELY 2013) Tiestöt perinteisesti rakennetaan vaivattomasti rakennettaville soraharjuille, esimerkiksi
Salpausselälle. Tiet aiheuttavat riskiä pohjavedelle sekä kuljetusten että liukkauden torjunnan osalta.

Myös rikkakasvien torjunta on riski pohjavedelle. Natriumkloridille eli perinteiselle tiesuolalle on etsit-
ty vaihtoehtoja laajassa tutkimuksessa. Kaliumformiaatti osoittautui pohjavesille haitattomaksi liuk-
kaudentorjunta-aineeksi. Kaliumformiaatti hajoaa mikrobiologisesti hiilidioksidiksi ja vedeksi pinta-
maakerroksissa ennen kulkeutumista pohjaveteen. Sen laajaa käyttöä rajoittaa kuitenkin natriumklo-
ridia huomattavasti kalliimpi hinta.

Kohteen riskipisteet ovat 162, ja riskiluokka on C.

8 Rautatiekuljetus, Karjalan rata
VR:n rata kulkee vajaan kilometrin verran pohjaveden muodostumisalueella. Palavia nesteitä kuljete-
taan eniten, määrä on noin 80 t/vk.

Kohteen riskipisteet ovat 108, ja riskiluokka on C.

Muut riskit

1 Ristiharjun ampumarata
Kohde sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella.
Ampumaradan toiminta on loppunut noin 25 vuotta sitten. Ympäristöhallinnon Matti-rekisterin mu-
kaan alueella olisi tarvetta erityiselle selvitykselle.

Kohteen riskipisteet ovat 162 ja riskiluokka on C.

Kiinteistökohtainen energiatuotanto
Kohde sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella.
Maalämpökaivo on tehty kallioon.

Kiinteistökohtaiset öljysäiliöt
Likolammen II- luokan pohjavesialueella on 5 öljysäiliötä, joista yksi säiliö on aivan muodostumisalu-
een rajalla.
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Hautausmaa
Parikkalan seurakunnan hautausmaa sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella Vierevintien varres-
sa. Hautausmaiden nurmialueiden lannoitus ja hautaustoiminta ja niiden aiheuttamat ravinnepäästöt
ja kasvintorjunta-aineiden käyttö voivat olla riski pohjaveden laadulle.

Mälkki et al. tutki Keuruun hautausmaa-alueen vaikutusta alueen pohjaveteen vuosina 1985–1987,
kirjallisuusselvityksen lisäksi tehtiin maasto- ja laboratoriotutkimuksia. Tutkimuksen mukaan mikään
yksittäinen laatuparametri ei yksiselitteisesti indikoi hautausmaan vaikutusta pohjaveteen. Havainnot
antoivat kuitenkin viitteitä pohjaveden luonnontilasta poikkeavasta koostumuksesta. Hautausmaan
vaikutus tuli fysikaalis-kemiallisten määritysten osalta selvimmin esiin olosuhteisiin nähden oudon
yleisenä esiintyvästä rikkivedyn hajusta sekä korkeista CODMn-, kokonaistyppi – ja fosfori päästöistä,
NO3, ja PO4 – arvoista. Myös SO4- ja Cl – pitoisuudet saattoivat olla koholla. Raskasmetalleista havait-
tiin vain merkkejä.

Mikrobiologista likaantumista ei voitu selvästi osoittaa, mutta viitteelliset havainnot likaavasta vaiku-
tuksesta ovat sopusoinnussa fysikaalis-kemiallisista määrityksistä saatujen tulosten kanssa. Myös
merkkejä hautausmaan vaikutuksiin viittaavista orgaanisista yhdisteistä esiintyi. Tutkimuksen mukaan
hautausmaiden haittavaikutuksia arvioitaessa tulee huomioida kokonaisuus, sekä hydrogeologiset
olosuhteet että alueen pohjaveden laatu, jotta hautausmaan vaikutus pystyttäisiin erottamaan. (Ylö-
nen et al. 2008)

Jos hautausmaa aiheuttaa terveyshaittaa, kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa alu-
een omistajaa tai haltijaa poistamaan epäkohdan tai jollei se ole mahdollista, kieltää alueen käytön
hautaamiseen (Terveydensuojelulaki 763/1994, 42§). Hautausmaan alueellinen tai toiminnallinen laa-
jentaminen edellyttää aina pohjavesitutkimuksia ja niihin perustuvaa tapauskohtaista harkintaa.

Kohteen riskipisteet ovat 72, ja riskiluokka on D.

Pylväsmuuntamot
Pohjavesialueella tai pohjaveden muodostumisalueen aivan rajalla on neljä pylväsmuuntamoa. Kaikis-
sa muuntamoissa on öljyeristeisiä muuntajia. On olemassa myös ns. kuivamuuntamoita, joissa ei käy-
tetä öljyeristeitä lainkaan. Parikkalassa on yksi kuivamuuntaja Likolammen pohjavesialueella. Pylväs-
muuntamoissa ei ole öljykeruuallasta (hankala toteuttaa). Esimerkiksi Parikkalan Valo Oy:n toimialu-
eella on jouduttu vaihtamaan maita muuntajien alta.

14.6 Saaren kirkonkylä II pohjavesialueen riskikohteet

Saaren kirkonkylä II-luokan pohjavesialueen riskikohteet on merkitty liitekarttaan 6.

Jätevesien ja jätteiden käsittely

Jäteveden käsittelyn osalta pohjaveden laatua voivat heikentää sekä yksityisten kiinteistöjen jätevesi-
järjestelmät että vesihuoltolaitosten toiminta. Haja-asutuksen kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely
muodostaa riskin pohjavedelle, jos jätevedenkäsittelyjärjestelmä on mitoitukseltaan liian pieni kiin-
teistölle tai se on puhdistusteholtaan riittämätön. Erityisen ongelmallisia ovat putkien vaurioitumises-
ta, putkien korroosiosta tai liitosvioista johtuvat viemärivuodot. Myös häiriötilanteet, kuten jätevesi-
pumppaamon ylivuototilanne, ovat riski pohjavedelle. Jätevesien pääsy maaperään ja imeytyminen
pohjaveteen voi aiheuttaa muun muassa pohjaveden hygieenisen laadun (bakteerit) heikkenemistä
sekä ravinne- ja kloridipitoisuuksien kohoamista. (Tiaskorpi 2014)
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1 Yhdyskuntajätteen kaatopaikka, Varpaanlampi
Kaatopaikka on sijainnut vanhalla sorakuopalla Saaren kirkonkylässä, pohjaveden muodostumisalu-
eella. Kaatopaikan toiminta on lopetettu 1989. Kyseiselle kaatopaikalle läjitettiin yhdyskunta- ja teol-
lisuuden jätteitä.

Kohteen riskipisteet ovat 216, ja riskiluokka on B.

2 Kirkon jätevesienkäsittely ja hautausmaa
Kirkko sijaitsee pohjavesialueella. Kirkon jätevedet johdetaan umpisäiliöön. Hautaamisia on vuosittain
noin 20 kappaletta. Lisäksi nurmikoita lannoitetaan vuosittain.

Kohteen riskipisteet ovat 3, ja riskiluokka on D.

4 Kiinteistökohtainen jätevesienkäsittely
Vakituinen asutus keskittyy pohjavesialueen rajalla kulkevan Kirkontien varrelle. Jätevesienkäsittely
tapahtuu kiinteistökohtaisin ratkaisuin.

Loma-asutusta on jonkin verran Suuri Rautjärven ranta-alueella ja samalla pohjavesialueella. Loma-
asutus sijoittuu pääasiassa pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle, mutta kiinteistöt ovat kui-
tenkin pohjavesialueella.

Kohteen riskipisteet ovat 72, ja riskiluokka on D.

Muut riskit

Pylväsmuuntamo
Kohde sijaitsee pohjavesialueella.
Kaikissa muuntamoissa on öljyeristeisiä muuntajia. Pylväsmuuntamoissa ei ole öljykeruuallasta (han-
kala toteuttaa). Esimerkiksi Parikkalan Valo Oy:n toimialueella on jouduttu vaihtamaan maita muun-
tajien alapuolelta.

Liikenne
Kirkontie, Saaren kirkonkylä
Kirkontie kulkee pitkin pohjavesialueen rajaa. Liikennemääristä ei ole tietoa.

14.7 Särkisalmi I-luokan pohjavesialueen riskikohteita

Särkisalmi II-luokan pohjavesialueen riskikohteet on merkitty liitekarttaan 7.

Teollisuus ja yritystoiminta

Teollisuus- ja yritystoiminnasta pohjavedelle aiheutuva riski muodostuu pääasiallisesti toiminnassa
käsiteltävistä, varastoitavista ja kuljetettavista kemikaaleista sekä toiminnassa muodostuvien jäteve-
sien käsittelystä ja johtamisesta. Teollisuus- ja yritystoiminta -otsikon alla on esitelty pohjavesialueel-
la toiminnassa olevat tai toimintansa lopettaneet, teollisuus- ja yritystoimintaa harjoittavat kohteet.
(Tiaskorpi 2014)
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2 GT Särkisalmi (Autopalvelu Valkeapää Oy) ja Nesteen D-asema, polttonesteiden jakeluasemat sekä
autojen huolto- ja korjaustoiminta
Kohde sijaitsee pohjavesialueella, ja se on toiminnassa. Polttonesteen jakeluasemien ympäristöluvat
ovat vuodelta 2001. GT-aseman polttonesteille on 2 kpl 50 m3:n kaksoisvaippasäiliöitä. Raskasta lii-
kennettä palveleva D-aseman polttoainevarastot ovat 60 m3. Säiliöiden täyttöputket ovat umpinaisis-
sa täyttökaivoissa, ja ne on varustettu sähköisellä ylitäytönestimellä.

Jakelualueella on hiekan- ja öljynerotuskaivot. Hulevedet on viemäröity polttoaineen erottimen kaut-
ta jätevesiviemäriin.

Vuoden 2001 lopussa Valkeapään kiinteistöltä löydettiin pilaantuneita maita konsultin tekemän lop-
puraportin mukaan. Tutkimuksissa havaittiin huokosilmanäytteissä maksimissaan TVOC- pitoisuus
3400 mg/m3. Kohde kunnostettiin tuolloin 3,5 metrin syvyyteen asti. Maaperän puhdistus toteutettiin
tuolloin massanvaihtona säiliöalueiden kohdalta; pilaantuneita maita poistettiin 76,5 tonnia ja lievästi
pilaantuneita maita 278 tonnia. Alueelta tutkittiin muun muassa TAME-, MTBE-, BTEX- ja TVOC- pitoi-
suuksia. Saastuneita maita poistettiin yhteensä noin 350 tonnia.

Vuonna 2014 samalla kiinteistöllä havaittiin jällee pi-
laantumista. Maaperätutkimusten yhteydessä on
asennettu alueelle kaksi uutta pohjavedenhavainto-
putkea. Vuonna 2015 pohjavesiputkista on otettu
näytteitä, joista on tutkittu öljyjakeet (C10-C40 ja ben-
siinijakeet C5-C10), BTEX- yhdisteet sekä bensiinin li-
säaineet.

Tutkitut haitta-aineet ylittivät alemman ohjearvon.
Viereisessä taulukossa 12 on yleisimpiä öljyjakeiden
kynnysarvoja sekä alempia että ylempiä ohjearvoja.

Taulukko 12. Haitta-aineiden ohjearvoja.

Raportin mukaan maaperässä havaittiin seuraavia öljyhiilivetypitoisuuksia:
§ C10-C21 500 mg/kg
§ C21-C40 630 mg/kg
§ C5-C10 280 mg/kg
§ bentseeni 2,1 mg/kg
§ tolueeni 0,12 mg/kg
§ etyylibentseeni 1,2 mg/kg
§ ksyleeni 39 mg/kg
§ MTBE 10 mg/kg
§ TAME 0,02 mg/kg

Konsultin mukaan nykyisistä öljyhiilivetypitoisuuksista ei aiheudu terveys- tai ympäristöriskejä, koska
haitta-ainepitoisuudet ovat ns. orsivedessä, eivät siis varsinaisessa pohjavedessä.
(FCG 2015)
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Pohjaveden tutkimusraportin mukaan pohjavedestä löydettiin yhteensä 300 µg/l bensiinin hiilivetyja-
keita (C5-C10). Bensiinin ainesosia eli bentseeniä oli tästä määrästä 290 µg/l, bensiinin lisäainetta
MTBE:tä oli 23 µg/l ja loput olivat muita bensiinin ainesosia (TEX- yhdisteitä). MTBE- lisäaine on ollut
käytössä 1980-luvulta saakka. Näyte otettiin säiliökaivannon tarkkailukaivosta. Vesi voi konsultin mu-
kaan olla ns. orsivettä, joka ei ole yhteydessä varsinaiseen pohjaveteen.

Näytteessä ei todettu diesel- tai polttoöljyn jakeluun liittyviä kevyitä tisleitä tai raskaita öljyhiilivetyjä.
Pohjavesimuodostuma on purkava ja vesi purkaa Simpelenjärveen savikerrosten alapuolella olevia
karkeampia kerroksia myöten. Alueella on kunnallinen vesijohtoverkosto. (sähköpostiviesti Tiaskorpi
2014). Vuonna 2015 aseman viereen asetetuista putkista otettiin vesinäytteet. Näistä ei löydetty hait-
ta-ainepitoisuuksia, ei myöskään aseman omasta kaivosta tai sen naapurin kaivosta. Tarkkailua jatke-
taan ympäristöluvan velvoitteiden mukaisesti.

Kohteen riskipisteet ovat 48, ja riskiluokka on D.

Jätevesien ja jätteiden käsittely

Jäteveden käsittelyn osalta pohjaveden laatua voivat heikentää sekä yksityisten kiinteistöjen jätevesi-
järjestelmät että vesihuoltolaitosten toiminta. Haja-asutuksen kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely
muodostaa riskin pohjavedelle, jos jätevedenkäsittelyjärjestelmä on mitoitukseltaan liian pieni kiin-
teistölle tai se on puhdistusteholtaan riittämätön. Erityisen ongelmallisia ovat putkien vaurioitumises-
ta, putkien korroosiosta tai liitosvioista johtuvat viemärivuodot. (Tiaskorpi 2014)

Myös häiriötilanteet, kuten jätevesipumppaamon ylivuototilanne, ovat riski pohjavedelle. Jätevesien
pääsy maaperään ja imeytyminen pohjaveteen voi aiheuttaa muun muassa pohjaveden hygieenisen
laadun (bakteerit) heikkenemistä sekä ravinne- ja kloridipitoisuuksien kohoamista.

3 Parikkalan kunnan jäteallas, Lietteelä
Kohde sijaitsee aivan pohjaveden muodostumisalueen rajalla, mutta pohjavesialueella.
Vuosina 1964–1993 kyseiseen paikkaan on kuljetettu muun muassa meijerin lietteitä yms. Allasalue
on myöhemmin täytetty. Mahdollinen PIMA- kohde.

Kohteen riskipisteet ovat 72, ja riskiluokka on D.

4 Parikkalan Särkisalmen kaatopaikka
Kohde sijaitsee aivan pohjaveden muodostumisalueella.
Kaatopaikka on ollut käytössä vuosina 1964–1979. Kaatopaikalle on läjitetty yhdyskunta- ja teollisuus-
jätteitä, öljyjä ja muita myrkkyjä erityisesti 1960- luvulla. Matti- tarkastuksen mukaan kaatopaikka on
peitetty, mutta jätteitä on yhä näkyvissä. Mahdollinen PIMA- kohde. Selvitystarve.

Kohteen riskipisteet ovat 243, ja riskiluokka on B.

6 Kunnan jätevesiverkosto ja sen linjapumppaamot
Linjapumppaamoista kaksi on vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä ja yksi sijaitsee lähisuoja-
vyöhykkeellä, hyvin lähellä vedenottamoa.
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Kunnan paineviemäri kulkee valtatie 6:n vieressä kohti Kesälahtea. Paineviemäri kulkee samalla Sär-
kisalmen pohjavesialueella ja vedenottamon lähisuojavyöhykkeen halki. Lisäksi paineviemäri sijaitsee
Simpelejärven ranta-alueella. Valtatie 6 varrella olevat kiinteistöt kuuluvat kunnan vesihuoltoverkos-
toon. Pohjavesialueella (sis. muodostumisalueen) kunnan vesihuoltoverkostoa on noin 4,5 kilometriä.

Kohteen riskipisteet vaihtelevat (jätevesiverkosto tai linjapumppaamo) 36–72,  ja riskiluokka on D.

Maa-ainesten ottaminen

7 Kiinteistö 1
Toiminta sijaitsee pohjavedenmuodostumisalueella ja vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä.
Maa-aineslupa oli voimassa vuoden 2006 loppuun saakka. Toiminnanharjoittaja ei ole saanut jatkolu-
paa. Maa-ainestenottamislupa koski 11 000 m3 hiekkaa ja soraa.

Kohteen riskipisteet ovat 24, ja riskiluokka on D.

Maa- ja metsätalous ja asutus

1 ja 5 Kiinteistöt
Osa tilojen pelloista sijaitsee pohjavesialueella tai sen muodostumisalueella. Peltoviljelyä on myös ai-
van vedenottamon suojavyöhykkeen ulkopuolella ja sen lähiympäristössä. Muutama peltolohko ja yk-
si varsinainen tila rakennuksineen sijaitsee vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä. Tiloista toinen luo-
muviljelyssä oleva emolehmätila, ja toinen on hevostila.

Kohteen 1 riskipisteet ovat 48, ja kohteen 5 riskipisteet ovat 4. Molempien kohteiden riskiluokka on D.
Tuotantosuunnalla voi olla merkitystä kohteen aiheuttamaan riskiin. Kohde 1 on luomuviljely ja emo-
lehmätila, joka on luomuviljelyssä, ja lannankäsittelymenetelmä perustuu kuivalantaan. Kohde 5 on
hevostila.

Liikenne

8 Maantiekuljetus, valtatie 6
VT 6 kulkee Särkisalmen pohjavesialueella ja Simpelejärven ranta-alueella noin 1,2 kilometrin matkan.
Trafin julkaisun mukaan VT 6 kuljetetaan kaasuja 50–150 t/vk, palavia nesteitä 1500–3000 t/vk, or-
gaanisia peroksideja 0-5 t/vk, myrkylliset aineet 150–300 t/vk ja syövyttäviä aineita 500–1500 t/vk.
Vuonna 2013 liikennemäärä on ollut noin 3000–6000 autoa vuorokaudessa. (Kaakkois-Suomen ELY
2013)

Tiestöt perinteisesti rakennetaan vaivattomasti rakennettaville soraharjuille, esimerkiksi Salpausseläl-
le. Tiet aiheuttavat riskiä pohjavedelle sekä kuljetusten että liukkauden torjunnan osalta. Myös rikka-
kasvien torjunta on riski pohjavedelle. Natriumkloridille eli perinteiselle tiesuolalle on etsitty vaihto-
ehtoja laajassa tutkimuksessa. Kaliumformiaatti osoittautui pohjavesille haitattomaksi liukkaudentor-
junta-aineeksi. Kaliumformiaatti hajoaa mikrobiologisesti hiilidioksidiksi ja vedeksi pintamaakerroksis-
sa ennen kulkeutumista pohjaveteen. Sen laajaa käyttöä rajoittaa kuitenkin natriumkloridia huomat-
tavasti kalliimpi hinta.

Kohteen riskipisteet ovat 162, ja riskiluokka on C.
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Muut riskit

Muuntamot, pylväs- ja puistomuuntamot
Särkisalmen pohjavedenmuodostumisalueella ja vedenottamon välittömässä läheisyydessä on yksi
2015 asennettu puistomuuntamo, joka on myös Simpelejärven ranta-alueella.  Kyseinen muuntamo
sijaitsee melko lähellä pohjaveden suojavyöhykettä. Lisäksi alueella on kaksi pylväsmuuntamoa.

Kaikissa muuntamoissa on öljyeristeisiä muuntajia. Parikkalassa on yksi kuivamuuntaja, joka sijaitsee
Likolammen pohjavesialueella. Kuivamuuntajissa ei käytetä öljyeristeitä, vaan eristeet ovat hartsipoh-
jaisia aineita. Pylväsmuuntamoissa ei ole öljykeruuallasta (hankala toteuttaa). Esimerkiksi Parikkalan
Valo Oy:n toimialueella on jouduttu vaihtamaan maita muuntajien alapuolelta. On olemassa myös ns.
kuivamuuntamoita, joissa ei käytetä öljyeristeitä lainkaan.

Kiinteistökohtainen jätevesienkäsittely
Kiinteistöt, jotka eivät ole liittyneet kunnan jätevesiverkostoon, sijaitsevat VT 6 eroavan Vuorelantien
varrella.

Kohteen riskipisteet ovat 324, ja riskiluokka on A.

Kiinteistökohtainen lämmöntuotanto
Kohde sijaitsee vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, noin 400 metrin päässä.

14.8 Suurikankaan I-luokan pohjavesialueen riskikohteita

Suurikankaan I-luokan pohjavesialueen riskikohteet on merkitty liitekarttaan 8.

Maa- ja metsätalous ja asutus

Maataloudesta pohjavesiin kohdistuvan riskin muodostavat lantaloista sekä eläinten jaloittelu- ja lai-
dunalueilta ympäristöön pääsevät suotovedet, puriste-/tiivisterehusäiliöt, ravinteiden ja torjunta-
aineiden käyttö pelloilla sekä maatalouskoneiden poltto- ja voiteluaineiden varastointi ja käsittely.
Pohjavedelle riskiä aiheuttavat ravinteiden ja torjunta-aineiden käytön osalta myös marja- ja hedel-
mäviljelykset, kauppapuutarhat sekä taimitarhat.

Uusi laki kasvinsuojeluaineista astui voimaan 1.1.2012. Laissa kaikilta ammattimaisesti kasvinsuojelu-
aineita käyttäviltä vaaditaan 26.11.2015 mennessä kasvinsuojeluainetutkinnon suorittamista. Lain
mukaan myös kaikki ammattimaisessa käytössä olevat kasvinsuojeluaineiden levitysvälineet tulee tes-
tata kertaalleen 26.11.2016 mennessä.

Metsätalouden mahdolliset pohjavesiriskit liittyvät ojituksiin, maanmuokkaukseen, päätehakkuisiin,
lannoitukseen sekä tuhoeläinten torjuntaan kemikaaleilla. Metsäojitukset voivat alentaa pohjaveden
pintaa, nopeuttaa veden virtausta ja muuttaa alueen hydraulisia ominaisuuksia. Ojitukset, maan-
muokkaus ja päätehakkuut voivat lisätä pohjaveteen kohdistuvaa humus- ja ravinnekuormaa. Pääte-
hakkuut vähentävät lisäksi haihduntaa ja voivat siten lisätä imeytyvän veden määrää ja nostaa pohja-
veden pintaa alueella.
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3 Maatalous, karjasuoja
Tilan peltolohko (5,2 ha) sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella. Lannan käsittelymenetelmänä on
lietelanta. Kasvinsuojeluaineiden käyttö on myös melko yleistä peltoviljelyssä, erityisesti rikkakasvien
torjunta-aineet.

Kohteen riskipisteet ovat 48, ja riskiluokka on D.

4 Maatalous, karjasuoja
Tilan peltolohko (5 ha) sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella. Lannan käsittelymenetelmänä on
kuivalanta, viljelytapa luomuviljely. Kasvinsuojeluaineiden käyttö on kiellettyä, paitsi luomuhyväksytyt
kasvinsuojeluaineet. Pelto on lähempänä vedenottamoa kuin kohde 3.

Kohteen riskipisteet ovat 72, ja riskiluokka on D.

5 Maatalous, kasvinviljely
Tilan peltolohkot (3,6 ja 1 ha) sijaitsevat pohjaveden muodostumisalueella ja pohjavesialueella. Tilalla
on mahdollisuus ottaa vastaan karjanlantaa. Kasvinsuojeluaineiden käyttö on myös melko yleistä pel-
toviljelyssä, erityisesti rikkakasvien torjunta-aineet. Kohde on vedenottamon yläpuolella, ja pohjave-
den virtaussuunnan on oletettu olevan vedenottamolle päin.

Kohteen riskipisteet ovat 96, ja riskiluokka on D.

6 Maatalous, kasvinviljely
Tilan peltolohko sijaitsee pohjaveden muodostumis- ja pohjavesialueella ja joen varrella. Tilalla on
mahdollisuus ottaa vastaan karjanlantaa. Kasvinsuojeluaineiden käyttö on myös melko yleistä pelto-
viljelyssä, erityisesti rikkakasvien torjunta-aineet.

Kohteen riskipisteet ovat 32, ja riskiluokka on D.

7 Maatalous, kasvinviljely
Tilan peltolohko sijaitsee pohjaveden muodostumis- ja pohjavesialueella. Tilalla on mahdollisuus ot-
taa vastaan karjanlantaa.

Kohteen riskipisteet ovat 36, ja riskiluokka on D.

Liikenne

9 Vedenottamon vierestä kulkee Kirjavalansalon tie, joka kulkee pohjaveden muodostumisalueen hal-
ki. Tiestöt perinteisesti rakennetaan vaivattomasti rakennettaville soraharjuille. Tiet aiheuttavat riskiä
pohjavedelle sekä kuljetusten että liukkauden torjunnan osalta.

Kirjavalansalontien ajoneuvomääristä ei ole tietoa. Tien (talvi)kunnossapito, liukkaudentorjunta tai
pölyämisen torjunta, voivat aiheuttaa riskin pohjavedelle. Natriumkloridille eli perinteiselle tiesuolalle
on etsitty vaihtoehtoja laajassa tutkimuksessa. Kaliumformiaatti osoittautui pohjavesille haitattomak-
si liukkaudentorjunta-aineeksi. Kaliumformiaatti hajoaa mikrobiologisesti hiilidioksidiksi ja vedeksi
pintamaakerroksissa ennen kulkeutumista pohjaveteen. Sen laajaa käyttöä rajoittaa kuitenkin natri-
umkloridia huomattavasti kalliimpi hinta.

Kohteen riskipisteet ovat 36, ja riskiluokka on D.
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Jätevesien ja jätteiden käsittely

Varavedenottamon lähietäisyydessä on kiinteistö, jonka jätevesien käsittely voi aiheuttaa riskin poh-
javedelle, mikäli jätevesienkäsittelyjärjestelmä on puutteellinen.

Kohteen riskipisteet ovat 108, ja riskiluokka on C.

Muut riskit

1 Ampumarata, Kirjavalan Erämiehet ry
Ampumarata sijaitsee sekä pohjaveden muodostumisalueella että pohjavesialueella.
Ampumarata on toiminnassa oleva kiväärirata luotiaseille, ja siellä on myös hirvi-, luodikko- ja kohdis-
tusradat.

Kohteen riskipisteet ovat 144, ja riskiluokka on C.

2 Ampumarata, Akonpohjan ampumarata, Kirjavalan erämiehet ry.
Kohde sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella. Ampumarata on käytössä. Ampumarata on toi-
minnassa oleva haulikkorata hauliaseille, ja siellä on skeet-, trap- ja compakradat. Kohde sijaitsee
hieman lähempänä vedenottamoa, sen takia riskipisteet ovat suuremmat.

Kohteen riskipisteet ovat 216, ja riskiluokka on B.

Pylväsmuuntamo
Pohjaveden muodostumisalueella on yksi pylväsmuuntamo, joka sijaitsee melko lähellä kunnan vara-
vedenottamoa. Muuntamoissa on öljyeristeisiä muuntajia.

14.9 Niukkala I-luokan pohjavesialueen riskikohteita

Niukkala I-luokan pohjavesialueen riskit on merkitty liitekarttaan 9.

Teollisuus ja yritystoiminta

1 Polttonesteiden jakeluasema, Etelä-karjalan osuuskauppa, Parikkala
Kohde sijaitsee pohjavesialueella.
Polttonesteiden jakelu loppuu vuoden 2015 marraskuussa. Toiminnalla on ympäristölupa vuodelta
2003 ja ympäristöluvan tarkistus vuonna 2014. Maaperälle on tehty osittainen kunnostaminen vuon-
na 2003, vanhat säiliöt on poistettu. Samalla on tehty aistinvarainen arviointi maaperän pilaantunei-
suudesta, haitta-aineiden olemassaoloa ei ole havaittu.

Kohteen riskipisteet ovat 48, ja riskiluokka on D.
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Jätevesien käsittely

Jäteveden käsittelyn osalta pohjaveden laatua voivat heikentää sekä yksityisten kiinteistöjen jätevesi-
järjestelmät että vesihuoltolaitosten toiminta. Haja-asutuksen kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely
muodostaa riskin pohjavedelle, jos jätevedenkäsittelyjärjestelmä on mitoitukseltaan liian pieni kiin-
teistölle tai se on puhdistusteholtaan riittämätön. Erityisen ongelmallisia ovat putkien vaurioitumises-
ta, putkien korroosiosta tai liitosvioista johtuvat viemärivuodot.

Esimerkiksi vesihuoltoverkostoissa ilmenevät häiriötilanteet sähkökatkosten aikana, kuten jätevesi-
pumppaamon ylivuototilanne, ovat riski pohjavedelle. Jätevesien pääsy maaperään ja imeytyminen
pohjaveteen voi aiheuttaa muun muassa pohjaveden hygieenisen laadun (bakteerit) heikkenemistä
sekä ravinne- ja kloridipitoisuuksien kohoamista.

2 Parikkalan kunnan yhdysviemäri Kiteelle
Kohde sijaitsee sekä pohjavesi- että pohjavedenmuodostumisalueella noin 3.1 kilometrin matkan. Pa-
rikkalan kunta on tehnyt 2005 sopimuksen silloisen Kesälahden (nyt Kitee) kunnan kanssa Niukkalan
ja Uukuniemen jätevesien johtamisesta Kesälahdelle. Paineviemäri kulkee Kummuntien ja Uukunie-
mentien lähellä, ja se on rakennettu 2006–2007. Putkimateriaalina on muovi.

Kohteen riskipisteet ovat 144, ja riskiluokka on C.

2 Parikkalan kunnan jätevedenpuhdistamo
Vedenottamon yläpuolella sijaitsee Uukuniemen vuoden 2008 huhtikuussa lakkautettu jäteveden-
puhdistamo, joka on suurin riski pohjavedenottamolle. Jätevedenpuhdistamo lakkautettiin pian yh-
dysviemärin rakentamisen jälkeen. Kohde sijaitsi sekä pohjaveden muodostumisalueella että Pyhäjär-
ven ranta-alueella. Varavedenottamo on vajaan 100 metrin etäisyydellä jätevedenpuhdistamon imey-
tysalueesta. Imeytysalueen vaikutusta ympäristöön seurataan vuosittain otettavilla näytteillä; näyt-
teitä otetaan kaksi kertaa vuodessa.

Kohteen riskipisteet ovat 144, ja riskiluokka on C.

2 Parikkalan kunnan paineviemärin linjapumppaamo
Kohde sijaitsee pohjavesialueella, lähellä muodostumisalueen rajaa.

Kohteen riskipisteet ovat 36, ja riskiluokka on D.

Haja-asutuksen jätevedet

Vakituisia ja vapaa-ajanasuntoja on jonkin verran sekä pohjavesi- että pohjavedenmuodostumisalueil-
la. Jätevesienkäsittely toteutetaan kiinteistökohtaisin ratkaisuin.

Kohteen riskipisteet ovat 72, ja riskiluokka on D.
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Maa- ja metsätalous ja asutus

Niukkalan pohjavesialueesta suurin osa on metsää (noin 80 %), maataloutta harjoitetaan noin 7,5
prosentilla maa-alasta. Vakituisen asutuksen osuus kokonaisalasta on 6,4 prosenttia. Loma-asutusta
ei oikeastaan ole lainkaan, ja maa-ainesten ottoa alueella on kahdella prosentilla maa-alasta.

Liikenne

Kummuntie ja Uukuniementie sijaitsevat sekä pohjavesi- että pohjaveden muodostumisalueella.
Liikennemääristä ei ole tarkkaa tietoa. Tiet aiheuttavat riskiä pohjavedelle sekä kuljetusten että liuk-
kauden torjunnan osalta. Myös rikkakasvien torjunta on riski pohjavedelle.

Natriumkloridille eli perinteiselle tiesuolalle on etsitty vaihtoehtoja laajassa tutkimuksessa. Kalium-
formiaatti osoittautui pohjavesille haitattomaksi liukkaudentorjunta-aineeksi. Kaliumformiaatti hajo-
aa mikrobiologisesti hiilidioksidiksi ja vedeksi pintamaakerroksissa ennen kulkeutumista pohjaveteen.
Sen laajaa käyttöä rajoittaa kuitenkin natriumkloridia huomattavasti kalliimpi hinta.

Kohteen riskipisteet ovat 108, ja riskiluokka on C.

Muut riskit

Pylväsmuuntamot 1-4
Niukkalan pohjavesialueella on neljä pylväsmuuntamoa, jotka sijaitsevat joko pohjavesialueella tai
sen rajalla. Kaikissa muuntamoissa on öljyeristeisiä muuntajia. Pylväsmuuntamoissa ei ole öljykeruu-
allasta (hankala toteuttaa). Esimerkiksi Parikkalan Valo Oy:n toimialueella on jouduttu vaihtamaan
maita muuntajien alta. On olemassa myös ns. kuivamuuntamoita, joissa ei käytetä öljyeristeitä lain-
kaan. Parikkalassa on yksi kuivamuuntaja Likolammen pohjavesialueella.
Pohjavesialueen rajalla tai hieman ulkopuolella olevat kohteet

Maa-ainesten ottaminen

Niukkalan pohjavesialueella ei ole maa-ainestenottotoimintaa, mutta aivan pohjavesialueen ulkopuo-
lella, Särkänpään alueella, on ollut maa-ainestenottoa. Tiedossa oleva lupa on ollut voimassa vuoden
2014 loppuun saakka, jatkoluvasta ei ole tietoa.
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15 ILMASTONMUUTOS

Useiden selvitysten ja tutkimusten mukaan ilmaston muutoksen myötä sademäärät lisääntyvät tulevaisuu-
dessa.  Esimerkiksi jaksolla 2010–2030 ilmaston muutokset näkyvät lämpötilojen ja sademäärien lisäyksinä,
mutta vaihtelu pysynee nykyisten luontaisten muutosten kaltaisina. Jaksolla 2030–2100 muutokset tulevat
selvemmiksi, kun talvilämpötilat nousevat ja talven sateet tulevat pääosin vetenä. Hydrologiset ääri-ilmiöt
lisääntyvät, esimerkiksi rankkasateet voimistuvat ja muodostavat kesäisin nykyistä suuremman osan koko-
naissademäärästä. Lumipeite ohenee etenkin Etelä-Suomessa ja roudaton kausi pitenee.  Ilmastonmuutoksen
vaikutuksia Suomen ilmastoon ja ilmastonmuutokseen sopeutumista on tarkasteltu esimerkiksi FINSKEN- ja
FINADAPT- hankkeissa. (Suomen ympäristökeskus) Alla olevan 17 kuvasarjan mukaan voitaneen todeta, että
sademäärissä on tapahtunut jo muutoksia. Esimerkiksi verrattaessa vuosien 2001 ja 2012 välistä aikaa, on
vuosittainen sademäärä kasvanut noin 600–700 mm:stä noin 800 mm ja sen yli.

Kuvasarja 17. Sademäärien lisääntyminen Suomessa aikavälillä 2001–2012. (Kokkonen 2013)

Suomen ympäristökeskuksen RATU- hankkeessa tutkittiin muun muassa sateiden alueellista jakautumista.
Tutkimuksen perustana käytettiin Ilmatieteenlaitoksen keräämiä vuorokautisia sadesummia, joiden avulla
kehitettiin kuukauden suurin vuorokauden sadesumma (Ry) toukokuun ja syyskuun väliselle ajalle. Mittaustu-
loksissa huomioitiin vain osa voimakkaimmista sateista, koska asemia ei ole sijoitettu kattavasti koko Suo-
meen. Mittariverkoston harventuminen pienensi todennäköisyyttä, jotta rankkasade osuisi juuri tietyn mitta-
usaseman kohdalle. (Jääskeläinen 2010)
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Sademääriä on peilattu myös leveyspiirin suhteen. Parikkala sijaitsee 61. leveyspiirillä (61,18 N). Todennäköi-
syys sademäärien kasvamiselle on siis olemassa. Alla olevassa kuvassa 18 on havainnollistettu edellä mainit-
tua asiaa.

Kuva 18. Sademäärien lisääntyminen leveyspiirin suhteen (Jääskeläinen 2010)

Sademäärien lisääntymisen myötä pohjavesialueilla sijaitsevilla rakennetuilla alueilla korostuu entisestään
taajama-alueiden hulevesien hallinta, ja miten se toteutetaan suunnitellusti. Hulevesien luonnonmukaiset
käsittelymenetelmät tukevat alueen pohjavesien muodostumista. Soraharjuille rakennetuilla asuinalueilla
vesitasapainon takia olisi parempi imeyttää puhtaat hule- ja sadevedet, jotta pohjaveden pinta ei laske liian
alas. Pohjaveden pinnan laskeminen vaikuttaa maaperän vesitalouteen ja kasvillisuuden elinehtoihin. (Jääske-
läinen 2010)

Jos kuitenkin myös harjualueilta hulevedet johdetaan putkijärjestelmässä muualle, tällöin hulevesiviemäriver-
kostoon kerääntyy laajemmalta alueelta pintavesiä. Tällöin haitta-aineiden määrä yleensä kasvaa ja hulevesi-
en laatu huononee. Tästä seuraa, että hulevesien imeyttäminen suoraan maakerrosten läpi pohjavedeksi ei
ole enää suotavaa ennen hulevesien laaduntutkimusta. Myös liikenne-, teollisuus- ja suurien pysäköintialuei-
den pintavesien imeyttämiseen on syytä suhtautua varauksella, koska hulevesissä saattaa olla paljon erilaisia
haitta-aineita, kuten raskasmetalleja ja öljyä. (Jääskeläinen 2010)
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16 ENNAKOIVA POHJAVEDENSUOJELU

16.1 Pohjavesialueiden maankäytönsuunnittelu ja kaavoitus

Maakuntakaava

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Siinä esi-
tetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannal-
ta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset
alueiden käytön kysymykset. Maakuntakaavassa huomioidaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja
kiinnitetään huomiota maakunnan erityistarpeisiin. Lisäksi maakuntakaavassa näkyy luonnonsuojeluohjelmi-
en- ja päätösten sekä luonnonsuojelulain mukaiset maisema-alueet. Erityishuomiota kiinnitetään muun mu-
assa alueiden ekologiseen kestävyyteen, vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön ja maakunnan tarkoi-
tuksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen. (Koski 2013)

Etelä-Karjalan maakuntakaavan (hyväksytty 2011) mukaan muun muassa liikenneväylien suunnittelussa tulee
huomioida pohjavesiensuojelu. Ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuuslaitosten sijoittamisessa alu-
eelle, on huomioitava, ettei toiminnasta aiheudu haitallisia vaikutuksia pohjavesiolosuhteisiin eikä vaaranneta
alueen käyttöä vedenhankintaan. Hyvälaatuisen pohjaveden turvaamisen taustalla on maakuntakaavan tavoi-
te turvata riittävän ja hyvälaatuisen käyttöveden saanti sekä asutukselle että elinkeinoelämälle. Tulevaisuu-
dessa vesihuollon on vastattava asutuksen sekä elinkeino- ja vapaa-ajantoimintojen tarpeita. Käytännössä se
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että parannetaan vesihuoltolaitosten toimintavarmuutta ja yhdyskuntien talous-
veden laatua edistämällä pohjavesivarojen hyödyntämistä, varavedenottamoiden rakentamista ja verkostojen
yhdistämistä.

Etelä-Karjalan pohjavesialueiden hyödyntämisessä (ydinalueella Lappeenranta, Imatra) vedenhankinnan
turvaamisessa siirrytään asteittain II Salpausselälle (Taipalsaaren ampumaradankankaan alueelle), missä
veden laatu on erinomainen ja missä vedenhankintaa ei ole uhkaamassa muut maankäyttöön liittyvät intres-
sit.

Ampumaratojen, kuten puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen ampumaradat ja vähintään seudullisesti mer-
kittävät muut ampumaradat, kehittämisessä pitää huomioida pohjavesien pilaantumisriski. Myös moottoriur-
heilualueiden suunnittelussa pohjavesialueiden huomiointi on tärkeää.

Yleisellä tasolla Etelä-Karjalan maakuntakaavassa todetaan, alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
huomioitava, että alueelle sijoittuvat toiminnat ja alueen maankäytön ratkaisut eheyttävät seutukeskuksen
taajama- ja palvelurakennetta. Rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä huomioi-
den ympäristö-, luonto- ja kulttuuriperintöarvojen säilyminen ja turvataan vesistöjen kuormitus- ja sietokyky.
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Alueet, joilla maaperä on heikosti vettäläpäisevää tai on paljon läpäisemätöntä pintaa (pysäköintialueita tai
muita tavaroiden lastauspaikkoja), pitää hulevesin hallintaan kiinnittää huomiota. Pohjavesialueilla maaperä
on yleensä hyvin vettä läpäisevää, tällöin kunnan maankäytön suunnittelussa ja yleis- ja asemakaavoituksessa
tulisi varata tilaa hulevesien käsittelyyn niiden syntypaikoilla.
Yleiskaava

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toiminto-
jen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaami-
nen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet,
ja yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.

Yleiskaavaa laadittaessa on huomioitava muun muassa yhdyskuntarakenteen toimivuus ja sen ekologinen
kestävyys, nykyisen yhdyskuntarakenteen hyödyntäminen, asumisen ja palveluiden toimivuus ja saatavuus.
Liikenteen, energiahuollon ja vesihuollon sekä jätehuollon tarkoituksenmukainen järjestäminen pitää huomi-
oida yleiskaavan laatimisvaiheessa. Lisäksi ympäristöhaittojen minimoiminen kuuluu yleiskaavavaiheeseen.
(Laitio 2013)

Kolmikannan osayleiskaava (2014) on laadittu lähinnä Kolmikannan rajanylityspaikan laajentamiseen ja sen
tarpeisiin. Kaava ulottuu osittain myös Likolampi A ja Likolampi B pohjavesialueille. Osayleiskaavassa Ristihar-
jun alue on osoitettu tärkeäksi pohjavesialueeksi. (Ramboll 2014)

Uukuniemen yleiskaavan muutos (2013) kattaa myös Niukkala I-luokan pohjavesialueen.

Kaavan muutoksessa painotetaan pohjavesitekstien osalta lähinnä sitä, että termit ovat lain ja asetusten mu-
kaisia.  Yleismääräyksiä täsmennetään esimerkiksi jätevesien osalta niin, että niiden käsittely tulee suunnitella
voimassa olevien säädösten mukaisesti.  Pohjavesialueilla (I- ja II- luokan pohjavesialueet) wc-jätevedet sekä
muut jätevedet johdetaan
umpikaivoihin tai ohjataan
puhdistettuina alueen ulko-
puolelle. (Ramboll 2013)
Viereinen kuva 19 on Niuk-
kalan kylän pohjoispuolelta.

Kuva 19. Niukkalan taajama (Ramboll 2013)
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Asemakaava

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö. Asemakaava vastaa kysymyksiin, mitä säilytetään, mitä saa
rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus.
Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä
tonttia. Asemakaavan laatii kunta. Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata ranta-asemakaavalla, jonka
laatii maanomistaja.

Särkisalmen asemakaava

Särkisalmen asemakaavan ajantasaistaminen on suunnitelmissa. Monilta osin vanhentunut ja asemakaava on
tarkoitus ajantasaistaa kokonaisuudessaan. Päivitystyö on ajankohtainen, kun keskusta-alueen asemakaava
on saatu kokonaisuudessaan ajantasaistettua. (Parikkalan kunta 2015)

16.2 Ohjeita maankäytönsuunnitteluun

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 5 §:n mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on edistää
ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä sekä luonnonvarojen säästeliästä käyttöä. Eriasteisis-
sa kaavoissa voidaan antaa määräyksiä, jotka koskevat esimerkiksi haitallisten ympäristövaikutusten rajoitta-
mista.

Rakennusjärjestyksessä (15 §) annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentami-
sen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämi-
sen kannalta tarpeelliset määräykset. Valtioneuvosto voi antaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita asi-
oista, joilla on laajempi maakunnallinen merkitys.

Yhdyskuntien rakentaminen vaikuttaa usein pohjavesien laadulliseen tai määrälliseen tilaan. Hyvin toteutetul-
la maankäytön ja kaavoituksen suunnittelulla voidaan vaikuttaa pohjavesien hyvän tilan säilymiseen. Raken-
tamisen aiheuttamaa riskiä voidaan pienentää teknisillä ratkaisuilla. Pohjavedelle riskiä aiheuttavat toiminnot
suositellaan kaavoituksella ensisijaisesti ohjaamaan pohjavesialueiden ulkopuolelle, jonne niille tulee hyvin
toteutetulla maankäytön suunnittelun kautta osoittaa riittävästi paikkoja.

Pohjavesialueita koskevissa maankäytön ja rakentamisen suunnitelmissa tulee huomioida pohjaveden suojelu
merkitsemällä kaikkiin kaava-asteisiin pohjavesialueiden rajaukset ja vedenottamoiden suojavyöhykkeet.

Nykyisten rakennettujen ja tutkittujen vedenottamoiden valuma-alueille ei tulisi sijoittaa maankäyttöä, josta
voi aiheutua vaaraa pohjaveden laadulle.

· Vedenottamoiden ympäristö (suojavyöhykkeen suositus 500 metriä säteellä vedenottamosta) tulisi
mahdollisuuksien mukaan rauhoittaa rakentamiselta.

· Kaavoitettaessa uusia rakennusalueita pohjavesialueelle, tulee kaavaprosessin alkuvaiheessa olla riit-
tävästi tietoa alueen pohjavesiolosuhteista, jotta maankäytön muutoksen mahdolliset pohjavesivai-
kutukset voidaan arvioida.

· Pohjaveden muodostuminen tulee kaavoituksella turvata jättämällä kaava-alueesta riittävä osa luon-
nontilaiseksi ja vettä läpäiseväksi.

· Puhtaita sadevesiä (esim. kattovedet) ei tule johtaa pois pohjavesialueelta pohjaveden muodostumi-
sen turvaamiseksi. Hulevedet tulisi käsitellä syntypaikalla, tällöin ne eivät kerää haitta-aineita laajoilta
alueilta. Myös hulevesien hallinta tulisi perustua pääasiassa imeytykseen ja muihin vastaaviin järjes-
telmiin.
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· Kaavoituksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota laaja-alaisten parkki- ja logistiikka-alueiden hule-
vesien käsittelyyn pohjavesialueella. Hulevesien käsittely ja johtaminen tulee suunnitella siten, ettei
niistä aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa eikä myöskään merkittävää muodostuvan pohjave-
den määrän vähenemistä.

· Tulvareittitarkastelu on tärkeä laatia osana maankäytön suunnittelua, jotta selvitetään tulvavesien
vaikutusalue hulevesijärjestelmien mitoituksen mahdollisesti ylittyessä.

· Olemassa oleville maa-ainestenottoalueille, joilla pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa ja maape-
rän vedenläpäisevyys on erittäin hyvä, ei tulisi kaavoittaa asutusta. Alueet sopivat maisemoinnin jäl-
keen esim. metsätalouteen sekä ulkoilu- ja virkistyskäyttöön.

· Pohjavesialueelle ei tule kaavoittaa uusia tai laajentaa olemassa olevia teollisuusalueita. Olemassa
olevien teollisuusalueiden osalta kaavassa voidaan antaa pohjaveden suojelua edistäviä määräyksiä.

· Pohjavesialueelle ei tule suunnitella uusia teitä ennen erillistä tarveharkintatarkastelua ja pohjaveden
laadun mahdollisen pilaantumisen riskinarviointia.

· Kaavamääräyksiin tulisi kirjata ainakin seuraavat pohjaveden suojelua edistävät määräykset:
o Kaikki lämmitysöljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle tiiviiseen,

katettuun suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan öljyn suu-
rin määrä.

o Siirtoputkistojen kunto tulee olla tarkistettavissa säännöllisesti.
· Jäteveden tai siihen verrattavan nesteen imeyttäminen maaperään on kielletty.
· Rakentaminen, ojitukset tai maankaivu on tehtävä siten, ettei siitä aiheudu pohjaveden laatumuutok-

sia tai pysyviä muutoksia pohjaveden pinnankorkeuteen. Rakentamisen takia ei saa aiheutua haitallis-
ta pohjaveden purkautumista.

· Alin kaivutaso ei saa olla x m (kaavakohtaisesti harkittava) lähempänä ylintä pohjavedenpinnan tasoa.
· Tarvittaessa pohjaveden pinnankorkeus on selvitettävä ennen rakentamisen aloittamista.
· Yllä mainitut ohjeet tulee huomioida myös rakennuslupamenettelyssä ja muussa alueen suunnittelus-

sa. Määräyksiä tulee tarvittaessa aluekohtaisesti täydentää erillisillä pohjavesialueella noudatettavaa
rakentamistapaa koskevilla ohjeilla.

· Kaavamääräyksiä on mahdollista täydentää myös kunnan rakennusjärjestyksellä ja ympäristönsuoje-
lumääräyksillä. (Tiaskorpi 2014)

16.3 Pohjavesialueita koskevat rajoitukset ja suositukset

Teollisuuden ja yritystoiminnan sijoittuminen pohjavesialueille

Pohjavesialueille, erityisesti tärkeille vedenhankintaan soveltuville, ei pidä sijoittaa pohjaveden puhtautta
vaarantavia laitoksia, rakenteita, kauppapuutarhoja, palavien nesteiden jakelupaikkoja ja huoltoasemia, vaa-
rallisten aineiden käsittelypaikkoja ja kasvinsuojelu- ja tuholaistorjunta-aineiden tai kemikaali varastoja yms.
Alueella toimivien edellä mainittuja toimintoja osalta ympäristöluvan tarkistamisen yhteydessä pitää arvioida
suojarakenteiden sen hetkinen riittävyys. Myös pohjavesiolosuhteiden selvittäminen on aiheellista, mikäli ei
ole ollut pohjavedentarkkailuvelvoitetta. Pitemmällä aikavälillä edellisen kaltaisista toiminnoista tulisi päästä
eroon.

· Valtioneuvoston asetuksen (1308/2015) mukaan pohjavesialueilla on kielletty myrkyllisten aineiden
käsittely ja varastointi siten, että joutuessaan maaperään aineet päätyisivät myös pohjaveteen.

· Olemassa olevien tankkauspaikkojen (polttoaineet yms.) täyttöalueiden pitää olla pinnoitettuja tiivii-
tä. Hulevesien hallintaa tulee kiinnittää erityishuomio; ne tulee johtaa hiekan- ja öljynerotuskaivojen
kautta ensisijaisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle tai viemäriin toissijaisesti hallitusti maastoon.

· Pohjavesialueilla olevista riskitoiminnoista (lupa- ja ilmoitusvelvolliset) pitää olla ajantasainen rekiste-
ri.
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· Kemikaalisäiliöt pitää olla kaksoisvaippasäiliöitä tai vaihtoehtoisesti säiliöt sijoitetaan maan päällä
oleviin suoja-altaisiin. Suoja-altaan pitää olla vähintään 110 prosenttia suurimman säiliön tilavuus.

· Vaarallisille jätteille (määrä ylittää 500 litraa) pitää olla vaarallisten aineiden varastointi järjestettynä,
vaarallisen jätteenvarasto. Varaston tulee olla sellainen, josta aineet eivät pääse viemäriin, maape-
rään tai vesistöön. Edellistä pienemmät ainemäärät voidaan varastoida ulkovarastoissa, tiiviissä suoja-
altaassa, jotta vuodot voidaan kerätä talteen. Suoja-altaan pitää olla vähintään yhtä suuri kuin suurin
nestettä sisältävä astia. Vaarallisten aineiden astioissa pitää olla tarvittavat merkinnät. varaston tulee
olla lukollinen ja katettu.

· Uusia maanalaisia säiliöitä ei pitäisi sijoittaa pohjavesialueille.
· Onnettomuustilanteita varten tulee olla riittävä määrä alkutorjuntakalustoa, esimerkiksi imey-

tysainetta. (Tiaskorpi 2014)

Maa-ainesten ottamista on vaikea, lähes mahdotonta kieltää kokonaan. Sen sijaan ottotoiminta tulee suunna-
ta sellaisille alueille, joilla se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa nykyiselle tai suunnitellulle vedenhan-
kinnalle.

· Maa-ainesten ottaminen tulee ensisijaisesti suunnata muille kuin tärkeille I- ja II- luokan pohjavesi-
alueille.

· Mikäli on kuitenkin suunnitteilla maa-ainesten ottoa veden hankintaan sopivalle tärkeälle pohjavesi-
alueelle, tulee toiminnanharjoittaja kyetä osoittamaan, ettei toiminnasta aiheudu pohjaveden pilaan-
tumisriskiä.

· Nykyisten ja suunniteltujen vedenottamoiden suojavyöhykkeille ei tule sijoittaa maa-ainestenottoa.
· Maa-ainesten ottoa ei tule sijoittaa 500 metriä lähemmäksi vedenottamoa.
· Maa-ainesten oton suunnittelussa, järjestämisessä ja jälkihoidossa tulee huomioida ympäristöminis-

teriön julkaisu ”Maa-ainesten kestävä käyttö” ohjeet tai myöhemmin annetut ympäristöhallinnon oh-
jeet.

· Maa-ainestenottoa suunniteltaessa tulee huomioida Etelä-Karjalan kiviaineshuollon POSKI- projektin
loppuraportti kiviaineshuollon yhteensovittamisesta, jossa on ohjeellisesti määritetty maa-aineksen
ottoon soveltumattomat, maa-aineksen ottoon osittain soveltuvat ja maa-aineksen ottoon soveltuvat
alueet. Lisäksi tulee huomioida arvokkaiksi harjualueiksi luokitellut alueet, jonne maa-ainesten otto-
toimintaa ei suositella.

· Maa-ainesten otto tulee toteuttaa vaiheittain, jotta kerrallaan avattuna oleva pinta-ala on mahdolli-
simman pieni.

· Alimman ottotason ja pohjaveden pinnan väliin tulee jättää riittävä suojakerros. ”Maa-ainesten kes-
tävä käyttö” -ohjeen mukaan olemassa olevilla ottamisalueilla vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä
vähimmäissuojakerrospaksuus on 6 metriä ja muualla 4 m.

· Parhaan käyttökelpoisen tekniikan hyödyntäminen
· Pohjavesialueilla olevilla maa-ainesten ottoalueilla tulee kieltää polttoaineiden varastointi. Jos on

välttämätöntä varastoida, niin säiliöt maanpäällisiä kaksivaippasäiliöitä, jotka on varustettu ylitäytön
estimillä.

· Työkoneiden tankkaaminen tulee tehdä erityistä varovaisuutta noudattaen. Esimerkiksi niin, että pei-
tetään riittävän laaja alue paksulla HDPE- kalvolla, jonka reunat nostetaan ylöspäin. Jos kyseessä pit-
käaikainen maa-ainestenottamisalue, niin tankkausalueelle laitetaan pohjavesiputki tarkkailua varten,
imeytysainetta ja tankkausalueen vedet hallitusti polyeteenikalvon kautta vasta maastoon.

· Tankkausalueiden hulevesien hallintaan tulee kiinnittää huomiota.
· Öljyntorjuntaan tarkoitettua imeytysainetta tulee olla aina varattuna onnettomuuden varalle.
· Toiminnanharjoittajalla tulee olla selkeät ja päivitetyt yhteystiedot viranomaisiin ja toimintaohjeet

onnettomuustilanteiden varalle.
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· Maa-ainestenottoalueiden myöhempi käyttö ylijäämämaiden läjitysalueina tulee estää.
· Suolan käyttö ja varastointi pölyämisen estämiseen tulee kieltää.
· Maa-ainesten ottoalueiden jälkihoitoon ja maisemointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
· Ottamistoiminnan edetessä tulee jälkihoitoa suorittaa samalla käyttäen ensisijaisesti alueen alkupe-

räisiä pintamaita.
· Pohjaveden laatua ja pinnan korkeutta tulee tarkkailla pohjaveden havaintoputkista ottotoiminnan

aikana, jotta kaivua ei uloteta liian lähelle pohjavedenpintaa.
· Tarkkailutulokset on toimitettava ottoa valvovalle viranomaiselle, jonka tulee valvoa lupaehtojen to-

teutumista.
· Maa-ainesten kotitarveoton tulkinta yhdenmukaiseksi; esimerkiksi uusien metsäteiden mittava ra-

kentaminen ei ole tavanomaista kotitarveottoa
· Merkittävät maa-ainesten kotitarveottopaikat, joista on otettu tai aiotaan ottaa maa-aineksia yli 500

kiinto-m3, on ilmoitettava kunnan maa-ainesottoa valvovalle viranomaiselle.
· Kotitarveottoa koskevat samat maa-aineslain 3§:n rajoitukset kuin luvanvaraista maa-ainesten ottoa.

Kotitarveotossa tulee huomioida myös pohjavesialueet ja muut luonnon olosuhteet.
(Tiaskorpi 2014; Ympäristöministeriö 2009;
Ristola 2004; Uski 2015)

Maa-ainesten ottaminen edellyttää, että alueelle
laaditaan pohjaveden tarkkailuohjelma, joka sisältää
pohjaveden korkeusmuutosten ja laatumuutosten
seuraamisen. Toiminnanharjoittajan tulee seurata
myös ottamisalueen laajuutta ja kaivutason korkeut-
ta. Kuvassa 20 on pohjaveden havaintoputkia maas-
tossa.

Kuva 20. Pohjavesiputkia (Ympäristöministeriö 2009)

Maa-ainesten ottamisen vaikutuksia ympäristöön tulee seurata lupamääräysten mukaisesti.  Tätä var-
ten ottamisalueella ja sen välittömässä läheisyydessä tulee olla riittävästi oikein asennettuja pohja-
vesiputkia ja tarvittaessa muita havaintopaikkoja, esimerkiksi lähikiinteistöjen talousvesikaivoja. Poh-
javesitutkimustiedot tulee toimittaa myös valvontaviranomaisille.

Ottamisalueen pohjaveden pinnan korkeus ja pohjavesinäytteet määritetään lupamääräysten mukai-
sesti. Pohjavesialueilla mittauksia edellytetään yleensä tehtäväksi eri vuodenaikoina neljä kertaa vuo-
dessa, jotta pystytään arvioimaan pohjaveden vuotuinen korkeusvaihtelu. Pohjavesialueiden ulko-
puolisilla alueilla pinnan korkeus määritetään yleensä 2–4 kertaa vuodessa. Korkeuden seuranta aloi-
tetaan noin vuotta ennen ottamistoimintaa ja se lopetetaan noin vuosi toiminnan päättymisen jäl-
keen. (Ympäristöministeriö 2009)
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Pohjavesialueilla sijaitsevat jätteet ja pilaantuneet maat

· Mikäli on syytä epäillä, että maaperä tai pohjavesi on pilaantunut, tulee pilaantuneisuuden aiheutta-
jan tehdä riittävät selvitykset maaperän ja pohjaveden tilan arvioimiseksi.

· Pilaantuneeksi todetulle alueelle tulee laatia kunnostussuunnitelma ja puhdistuksesta tulee laatia pi-
laantuneen alueen puhdistamista koskeva ilmoitus (PIMA-ilmoitus) toimivaltaiselle viranomaiselle. Pi-
laantunut alue tulee puhdistaa ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla.

· Pilaantuneilla maa-alueilla tulee tehostaa pohjaveden seurantaa.
· Pilaantuneiden maiden kunnostuksesta vastaa ensisijaisesti pilaantuneisuuden aiheuttaja, toissijaises-

ti kiinteistön omistaja
· Pilaantuneen maan kunnostustarve arvioidaan kohdekohtaisen riskiarvion perusteella (Maaperän pi-

laantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi, Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014 ja valtioneuvoston
asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007).

· Pohjavesialueella riskinarvio on suositeltavaa tehdä kun alempi ohjearvo (Vna 214/2007) ylittyy jon-
kun haitta-aineen osalta.

· Käytöstä poistetut maa-ainestenottoalueita helposti käytetään jätteiden luvattomaan sijoittamiseen.
Alueen siivoaminen kuulee maanomistajalle, mikäli jätteen tuojaa ei saada selville.
(Ollila ym. 2014)

Maa- ja metsätalous pohjavesialueella

· Pohjavesialueille ei tulisi sijoittaa uusia eläinsuojia tai lantaloita. Merkittävien eläinsuojien tai lanta-
loiden laajennuksia ei suositella tehtäväksi pohjavesialueille. Kotieläintalouden ympäristönsuojeluoh-
je (Ympäristöministeriö 2010) Nykylainsäädännön mukaan eläinsuojat vaativat ympäristöluvan, jos
toiminta sijoitetaan pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

· Pohjavesialueella jo sijaitsevien kotieläinsuojien, lantavarastojen ja rehusiilojen osalta tulee tarvitta-
essa edellyttää salaojavesien ja/tai pohjaveden laadun seurantaa.

· Pohjavesialueella ei sallita maaperästä eristämättömiä karjasuojia, lantaloita, virtsakaivoja, tuorere-
huvarastoja eikä lietelantasäiliöitä. Lantavarastojen on täytettävä vähintään maa- ja metsätalousmi-
nisteriön rakentamismääräysten ja -ohjeiden mukaiset tiiviysvaatimukset. Karjasuojien lattioiden on
oltava tiiviitä ja jätevedet tulee johtaa tiiviiseen viemäriin.

· Eläinsuojiin liittyvien ulkotarhojen tai jaloittelualueiden sijoittamista pohjavesialueelle tulee välttää.
Pohjavesialueilla sijoittuvien laidunalueiden osalta tulee huomioida pohjavesialueen erityispiirteet
sekä etäisyydet talousvesikaivoihin (30–100 m) siten, ettei laiduntamisesta aiheudu pohjaveden pi-
laantumisen vaaraa.

· Karjanlannan sijoittamisessa ja levittämisessä noudatetaan nitraattiasetuksen (1250/2014) säännök-
siä, kunnallisia ympäristönsuojelumääräyksiä sekä tilakohtaisen ympäristöluvan määräyksiä.

· Peltojen hyvä kasvukunto ehkäisee ravinteiden huuhtoutumisen. Toimiva viljelykierto.
· Pohjavesialueille voi hakea myös ympäristötuen mukaista suojavyöhykesopimusta. Tällöin peltolohko

poistuu kokonaan viljelyksestä.
· Pohjavesialueilla ei tulisi levittää lietelantaa, virtsaa, pesuvesiä, käsiteltyjä jätevesiä, käsiteltyjä puh-

distamo- tai sakokaivolietteitä, puristenestettä tai muutakaan nestemäistä orgaanista lannoitetta.
Normaalia voimakkaampi lannoittaminen on kielletty, lannoittamistarpeen arviointi tulee perustua
viljavuusanalyysiin.

· Lannan patterointi pohjavesialueella on kielletty. Kuivalantaa voidaan levittää pohjavesialueen ulkora-
jan ja varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen välisellä vyöhykkeellä (ns. reunavyöhyke) keväällä,
kun lanta mullataan mahdollisimman nopeasti. Lantaa tai muita orgaanisia lannoitteita voidaan käyt-
tää lannoitteena pohjavesialueella sijaitsevilla pelloilla, mikäli maaperätutkimuksin voidaan osoittaa,
ettei käytöstä aiheudu riskiä pohjaveden laadulle. Muita kuin orgaanisia lannoitteita voidaan käyttää
pohjavesialueella kasvin ravinnetarpeen edellyttämiä määriä.
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· Torjunta- ja kasvinsuojeluaineena saa käyttää ainoastaan pohjavesialueille sallittuja aineita. TUKES yl-
läpitää luetteloa aineista, joiden käyttöä on rajoitettu tai käyttö on kokonaan kielletty pohjavesialu-
eella. Pakkauksissa on merkintä käytöstä pohjavesialueilla: "Kasvinsuojeluaine/Kasvinsuojeluaineen
hajoamistuote voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankin-
takäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialue-luokat I ja II).

· Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30–100
metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä kar-
keilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää."

· Metsätaloudessa pohjavesialueilla ei pääsääntöisesti tehdä kunnostusojituksia, lannoituksia, kannon
nostoa eikä kulotusta.

· Ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita eikä lannoitteita (I-luokan pohjavesialue).
· Muusta kuin vähäisestä ojituksesta pitää tehdä aina vesilain mukainen ilmoitus ELY- keskukselle lupa-

tarveharkinnan yhteydessä. Ojitustoimenpide voi vaatia vesilain mukaisen luvan, mikäli toimenpitees-
tä voi aiheutua riskiä pohjaveden laadulle tai määrälle.

· Pohjavesialueella tulee suosia kevennettyä maanmuokkausta kuten kevyttä laikutusta tai äestystä.
· Hakkuutähteiden (oksien yms.) poistaminen on suositeltavaa pohjavesialueilla.
· Kantojen kaivaminen ei ole suositeltavaa tärkeillä vedenhankintaa tarkoitetuilla pohjavesialueilla.
· Metsänuudistamisessa ja maanmuokkauksessa otetaan huomioon pohjavesialueet: paineellisen poh-

javeden alueilla pyritään välttämään sellaista kaivamista, joka voisi aiheuttaa pohjaveden purkautu-
mista

· Työkoneiden öljyvahinkojen torjuntaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.
(Ollila ym. 2014; Ristola 2004; Ympäristöministeriö 2012; Repo 2015; Tiaskorpi 2014)

Pohjavesialueiden kaavoitus ja maankäytönsuunnittelu

Maankäytönsuunnittelussa on tärkeää huomioida tärkeiden pohjavesialueiden merkitys vedenhankinnassa,
jotta pohjaveden mahdollisesti pilaavaa toimintaa ei sijoiteta edellä mainituille alueille. Haja-asutusalueilla
pohjavesien huomioiminen korostuu erityisesti kiinteistöjen jätevesienkäsittelyssä ja sen toteuttamisessa.
Kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä ja rakennusjärjestyksessä on vaatimuksia pohjavesialueilla sijaitsevi-
en kiinteistöjen jätevesien hallintaan.

· Kaikkiin kaavoihin tulee merkitä pohjavesien rajat.
· Pohjavesialueille ei kaavoiteta uusia teollisuusalueita (tarkka harkinta). Jos niin tehdään, on pystyttä-

vä osoittamaan, ettei toiminnasta aiheudu pohjaveden pilaantumisen riskiä.
· Mikäli ei tunneta riittävän tarkasti pohjavesiolosuhteita, täytyy olosuhteet selvittää ennen maankäy-

tön suunnittelua.
· Kaavamääräyksiin tulee kirjata pohjavedensuojeluun liittyviä määräyksiä:

o Öljysäiliöt sijoitetaan mieluummin rakennusten sisätiloihin. jos on välttämätöntä sijoittaa öl-
jysäiliö maanalle, niin se laitetaan vesitiiviisiin suoja-altaisiin.

o Jäteveden tms. imeyttäminen on kielletty pohjavesialueilla. (kuntien ympäristönsuojelumää-
räykset ja rakennusjärjestys).

o Rakentaminen, ojitukset ja maan kaivu tulee tehdä siten, ettei se aiheuta pohjaveden laatu-
muutoksia tai pysyviä muutoksia pinnankorkeuteen.

o Pohjaveden pinnankorkeus tulee selvittää ennen rakentamista, jotta siitä ei aiheudu haitallis-
ta pohjaveden purkautumista.

o Määräyksiä voidaan tarvittaessa täydentää erillisillä pohjavesialueita koskevilla lisäohjeilla.
· Pohjavesialueilla ja etenkin vedenottamoiden lähialueet tulee rauhoittaa rakentamiselta ja asutuksel-

ta. Mikäli on aivan välttämätöntä pohjavesialueen käyttöönottaminen, on tarpeen teettää erillinen
tarveharkintatarkastelu ja vaikutusten arviointi pohjaveden laatuun ja määrään.
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· Pohjavesialueelle ei tule kaavoittaa uusia tai laajentaa olemassa olevia pohjaveden puhtautta vaaran-
tavia teollisuusalueita. Mahdolliset teollisuusalueen vaikutukset alueen pohjaveden laatuun ja mää-
rään on selvitettävä kaavoitusprosessin aikana.

· Pohjavesialueelle ei tule suunnitella uusia teitä tai täytyy asentaa toimivat pohjavesisuojaukset.
· Kaavoituksessa on huolehdittava siitä, että pohjavesialueen pinta-alasta riittävä osuus jätetään luon-

nontilaiseksi tai vettä läpäiseväksi, jotta pohjaveden muodostuminen on turvattu.
· Hulevesien hallinta; rakennetuilta alueilta pohjaveden muodostumisalueella ei tule tarpeettomasti

(ilman selvitystä) johtaa pois puhtaita sadevesiä esimerkiksi kattojen sadevedet.
· Hulevesien hallinta, asuinalueilla sadevesien käsittely kiinteistökohtaisin ratkaisuin, esimerkiksi imeyt-

tämällä.
· Lumenkaatopaikkojen sijoittaminen pohjavesialueelle on kielletty.
· Pohjavesialueella ei sallita jätteiden kaatoa ja kasaamista eikä merkittävää puujätteen, saven ja hu-

musmaan läjittämistä.
· Kaavoissa yksityiskohtaiset määräykset öljysäiliöiden sijoittamiselle, piha- ja liikennealueen päällys-

tämiselle sekä näiden hulevesien käsittelylle.
o Määräyksinä voi olla esimerkiksi seuraavaa: öljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin

tai maan päälle tiiviiseen katettuun suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi
kuin varastoitavan öljyn enimmäismäärän.

o Siirtoputket on rakennettava niin, että niiden kuntoa voidaan tarkkailla.
o Alueelle ei saa sijoittaa maalämpöjärjestelmiä (koskien vedenottamon lähiympäristöä 300–

500 m).
o Maalämpöjärjestelmien aineena käytetään vain pohjavesialueelle tarkoitettuja lämmönsiirto-

ainetta.
(Ristola 2004; Ollila ym. 2014; Jääskeläinen 2010; Tiaskorpi 2014)

Jätevesienkäsittely pohjavesialueilla

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyssä noudatetaan valtioneuvoston asetusta
(209/2011). Kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä ja rakennusjärjestyksessä on määräyksiä kiinteistöjen
jätevesien käsittelylle. Tutustuminen kannattaa niihin ennen käsittelyjärjestelmän rakentamista.

· Pohjavesialueiden muodostumisalueilla jätevesien johtaminen ojaan tai imeyttäminen maahan on
kiellettyä.

· Määrältään pieniä jätevesimääriä ei tarvitse puhdistaa. Vähäisiksi määriksi katsotaan kantovesikoh-
teet ja vesijohto ilman lämminvesivaraajaa.

· Pohjavesialueilla sijaitsevan viemäriverkoston kunto on erityisen tärkeä tarkastaa riittävän usein.
· Keskitetyt vesihuoltoverkostot pohjavesialueilla ovat perusteltuja.
· Uusia ylivuotoaltaattomia jätevedenpumppaamoja ei saa rakentaa pohjavesialueelle, ja vanhojen

pumppaamojen saneerauksen yhteydessä on niille hyvä asentaa ylivuotosäiliöt ja hälytysjärjestelmät.
Pohjavesialueella sijaitsevat betoniset viemärit tulee saneerata.

· Jätevedenpumppaamoilla tulee olla kaukovalvonta.
· Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien pesu liuottimilla tai liuotinpitoisilla pesuaineilla on

kielletty pohjavesialueella lukuun ottamatta tarkoitukseen soveltuvia pesupaikkoja, josta pesuvedet
johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta yleiseen jätevesiviemäriin tai muuhun hyväksyttyyn jä-
tevesien puhdistusjärjestelmään.
(Ollila ym. 2014; Jääskeläinen 2013)
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Parikkalan kunnan rakennusjärjestys

Tärkeillä pohjavesialueilla (luokka I) ja vedenhankintaan soveltuvilla (luokka II) pohjavesialueilla kaikki
jätevedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle käsiteltäväksi (vesihuoltolaitoksen viemäri) tai kai-
kille jätevesille on oltava tiiveyden suhteen valvottavissa olevat umpisäiliöt.

Rantavyöhykkeillä ja muilla pohjavesialueilla WC-vesille on oltava umpisäiliö. Pesuvedet johdetaan
saostuskaivoihin ja maaperäkäsittelyyn, ellei jätevesiä voida johtaa vesihuoltolaitoksen viemäriin.
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää biologista puhdistusta ja maahan imeytystä.

Parikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Tärkeillä pohjavesialueilla (I- ja II- luokan pohjavesialueet) on perusteltua olla tiukemmat vaatimukset
kuin muualla vesien ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi. Mikäli kiinteistön jätevesien käsit-
tely perustuu kiinteistökohtaisiin jätevesiratkaisuihin, niin pohjavesialueilla noudatetaan tiukempia
jäteveden puhdistusvaatimuksia, jotka ovat
§ BHK7:n osalta vähintään 90 prosenttia
§ kokonaisfosforin osalta vähintään 85 prosenttia
§ kokonaistypen osalta vähintään 40 prosenttia

Jos alueella on vesihuoltolaitoksen talousvesi- ja viemäriverkosto, niin kiinteistöjen tulee ensisijaisesti
liittyä verkostoon.

Tärkeillä I- luokan pohjavesialueilla jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty. Kaikki jätevedet
(wc- ja harmaat jätevedet) tulee johtaa umpisäiliöön. Ne voidaan kuitenkin johtaa puhdistuslaitteis-
toon, jos puhdistetut jätevedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle. Jätevedet voidaan myös joh-
taa puhdistettavaksi alueen ulkopuolelle.

Parikkalassa tärkeimmät I-luokan pohjavesialueet ovat Heralampi, Suurikangas, Särkisalmi sekä Raut-
järven että Parikkalan kunnissa sijaitseva Simpeleen pohjavesialue. Tärkeillä I-luokan pohjavesialueilla
sijaitsee yhdyskuntien vedenottamoja, joten pohjavesiensuojelu on tärkeää. Simpeleen I- luokan poh-
javesialueella on Rautjärven kunnan päävedenottamo. Heralammen I-luokan pohjavesialueella on Pa-
rikkalan kunnan päävedenottamo ja Suurikangas on kunnan varavedenottamo.

Tärkeillä II- luokan pohjavesialueilla WC-jätevedet tulee johtaa umpisäiliöön, puhdistaa ja johtaa alu-
een ulkopuolelle tai johtaa puhdistettuna alueen ulkopuolelle. Harmaat jätevedet voidaan johtaa 2-
osastoiseen saostuskaivoon ja edelleen tiivispohjaiseen maasuodattimeen tai vastaavaan järjestel-
mään (ei imeytykseen). Toisen luokan pohjavesialueilla pohjavesiensuojelu on tärkeää, sillä näitäkin
pohjavesiä voidaan joskus hyödyntää myös yhdyskuntien vedenottoon. Näillä alueilla voi sijaita myös
yksityisiä talous-vesikaivoja, joiden vedenlaatu tulee turvata.

Parikkalassa II- luokan pohjavesialueita ovat esimerkiksi Kolmikanta II, Ristiharju II, Seppälänmäki II,
Saaren kirkonkylä II sekä Voilahdensärkät II ja Tarassinkangas II Uukuniemellä. Hankkeessa on muka-
na Saaren kirkonkylän II- luokan pohjavesialue, koska siellä on Saaren kirkonkylän kaivoyhtymän kai-
vo. Kaikilla pohjavesialueilla olevia kiinteistöjä koskee, että saostuskaivot (ns. sakokaivot) ja umpi-
kaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa.
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Pohjavesialueilla sijaitsevat öljy- ja polttoainesäiliöt

· Pohjavesialueella sijaitsevien maanalaisten säiliöiden tarkastuksissa tulee noudattaa kauppa- ja teolli-
suusministeriön päätöstä maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1983 ja
1199/1995). Maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusten toteutumista määräajassa tulee valvoa.

· Uudisrakennusten tai muuten uusittavat lämmitysöljysäiliöt on sijoitettava suoja-altaaseen rakennuk-
sen sisällä tai maan päälle katettuun suoja-altaaseen. Suoja-altaan on tällöin pystyttävä keräämään
tai pidättämään 110 % suurimman tilassa olevan säiliön öljymäärästä. Suoja-altaan on oltava valvon-
taviranomaisten antamien ohjeiden mukainen.

· Maatiloilla, maa-ainesten ottoalueilla ja rakennustyömailla ulkona tai vastaavissa olosuhteissa sijait-
sevien tilapäistenkin säiliöiden tulee olla kaksoisvaipallisia tai kiinteällä suoja-altaalla ja katoksella va-
rustettuja. Polttoainesäiliöiden tulee olla varustettu ylitäytön estimellä ja laponestolla.

· Uusia maanalaisia säiliöitä ei tulisi asentaa pohjavesialueelle.
· Pelastuslaitoksen tehtävänä on pitää ajantasaista rekisteriä pohjavesialueella sijaitsevista öljysäiliöistä

ja kuntien ohella valvoa öljysäiliötarkastusten toteutumista. Öljysäiliörekisteri tulisi olla sähköisessä
muodossa.

· Kiinteistönomistajille tulee antaa selkeät ohjeet säiliöiden tarkastusvelvollisuudesta ja omistajan vas-
tuusta, ja heitä tulisi tiedottaa öljysäiliöiden ympäristölle aiheuttamista riskeistä.

· Kiinteistön haltijan tai omistajan tulee huolehtia siitä, että kiinteistöllä sijaitsevat käytöstä poistetut
maanalaiset öljysäiliöt ja muut kemikaalisäiliöt täyttöputkineen poistetaan kiinteistöltä.

· Säiliön poistamisesta tulee tehdä ilmoitus pelastus- ja ympäristöviranomaisille. Säiliöiden poistamisen
yhteydessä säiliöt tulee puhdistaa asianmukaisesti, mahdolliset vuodot tarkastaa ja pilaantunut maa
poistaa tai käsitellä ympäristönsuojeluviranomaisen määräysten mukaisesti.

· Puhdistuksen tekijällä tulee olla tehtävän edellyttämä ammattitaito. Todistus puhdistuksesta on säily-
tettävä mahdollista tarkastusta varten.

· Öljyn torjuntaan tarkoitettua imeytysainetta tulee olla aina varattuna onnettomuuden varalle.
· Öljyjen ja polttoaineiden varastointiin ja käsittelyyn liittyvistä onnettomuuksista tulee välittömästi

tehdä ilmoitus pelastuslaitokselle ja ympäristöviranomaiselle. Onnettomuuden vaikutusten rajaami-
seksi torjuntatoimet on aloitettava välittömästi.

· Pilaantunut maa-aines on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymään vastaanotto-
paikkaan.
(Ollila ym. 2014; Tiaskorpi 2014)

Parikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Tärkeillä pohjavesialueilla (I- ja II- luokan pohjavesialueet) uudet öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut
vaarallisten aineiden säiliöt ja varastot tulee sijoittaa maan päälle. Määräys ei koske helposti ja erit-
täin helposti syttyviä aineita kuten bensiini. Lisäksi tärkeillä pohjavesialueilla sekä vanhat että uudet
öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt ja varastot tulee varustaa katetuilla
suoja-altailla. Suoja-allasta ei tarvita, jos on kyseessä kaksoisvaippasäiliö katetulla pinnalla ja säiliön
täytön riskit on minimoitu.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmassa mainituilla tärkeillä pohja-
vesialueilla (I- ja II-luokan pohjavesialueet) maanalaisten poltto- ja dieselöljysäiliöiden tarkastuksessa
on noudatettava voimassa olevaa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä asiasta.
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Kiinteistön omistajan tai haltijan täytyy tarkastuttaa maan-alaiset öljysäiliöt ensimmäisen kerran 10
vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. Tämän jälkeen säiliö on tarkastettava uudelleen tarkastus-
pöytäkirjan ilmoittaman ajankohdan mukaisesti.

Käytöstä poistetut säiliöt tulee kaivaa pois maasta tärkeillä pohjavesialueilla, jos se on mahdollista ra-
kennuksia vaurioittamatta. Muilla alueilla säiliöt voidaan tarvittaessa jättää maahan, mikäli säiliöt on
tyhjennetty ja pesty sekä täytetty hiekalla.

Jätettäessä säiliö maahan tulee siitä tehdä ilmoitus Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle. Säiliöiden pois-
ton yhteydessä tulee myös säiliötä ympäröivän maaperän puhtaus varmistaa vähintään aistinvarai-
sesti.

Parikkalan kunnan rakennusjärjestys

Tärkeillä pohjavesialueilla öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt ja varastot
tulee sijoittaa maan päälle ja varustaa suoja-altaalla.

Pohjavesialueilla sijaitsevat maalämpöjärjestelmät (maalämpökaivot ja keruujärjestelmät)

· Maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun järjestelmän rakentaminen edellyttää toimenpidelupaa.
Uuden rakennuksen maalämpöjärjestelmän rakentaminen käsitellään rakennusluvan yhteydessä.

· Maalämpöjärjestelmiä ei tule rakentaa vedenottamon lähialueelle. Ohjeellisena lähisuojavyöhykkee-
nä voidaan pitää noin 500 metrin etäisyyteen vedenottamon kaivoista ulottuvaa aluetta. Maalämpö-
järjestelmä on rakennettava riittävän etäälle myös yksityisistä talousvesikaivoista. Lisätietoa on saa-
tavilla mm. lämpökaivoja ja niihin liittyvien ympäristöongelmien ehkäisyä Ympäristöministeriön Ym-
päristöoppaassa ”Energiakaivo – maalämmön hyödyntäminen pientaloissa”

· Pohjavesialueella maalämpöjärjestelmän rakentamisen lupakäsittelyn yhteydessä on arvioitava hank-
keen vaikutukset pohjaveden laatuun ja määrään. Arvioinnissa tulee huomioida

o vedenottamoiden lisäksi mahdolliset tutkitut vedenottopaikat sekä lähialueen yksityiskaivot.
o mahdolliset pilaantuneet maa-alueet.
o Maalämpökaivon rakentamisesta voi aiheutua määrällisiä pohjavesivaikutuksia, mikäli esi-

merkiksi porauksella puhkaistaan vettä pidättävä maakerros. Tällöin paineellinen pohjavesi
pääsee purkautumaan maan pinnalle.

o Laadullisia pohjavesivaikutuksia voi puolestaan aiheutua, mikäli lämmönsiirtonestettä pääsisi
pohjaveteen vuodon seurauksena tai esimerkiksi poraus ulottuisi kallioperässä olevaan ns.
suolaisen pohjaveden esiintymään.

· Mikäli maalämpöjärjestelmän rakentaminen voi aiheuttaa vesilain 3 luvun 2§:ssä tarkoitettuja vaiku-
tuksia, esimerkiksi muutoksia pohjaveden korkeudessa ja laadussa, tarvitaan toimenpideluvan lisäksi
vesilain mukainen lupa. Lupaviranomaisena toimii Etelä-Karjalassa Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
Luvan tarpeen arvioi Imatran seudun ympäristöviranomainen tai Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Vesi-
lupa on menettelynä raskas.

· Huollon ja laitteiston purkamisen yhteydessä lämmönsiirtoliuos on otettava talteen. Liuosta ei saa
päästää maaperään tai pohjaveteen.
(Ollila ym. 2014; Tiaskorpi 2014)
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Pohjavesialueiden lämpökeskukset ja muuntamot

· Kaukolämpöverkostojen osalta energiayhtiöiden tulee ilmoittaa erityisesti pohjavesialueilla tapahtu-
neista vuodoista viranomaiselle välittömästi vuodon havaitsemisen jälkeen.

· Pohjavesialueelle ei tule rakentaa uusia suoja-altaattomia muuntamoita, ja vanhat suojaamattomat
muuntamot tulee vaihtaa suoja-altaallisiin puistomuuntamoihin.

· Uudet, öljyä energialähteenään käyttävät lämpökeskukset tulee pyrkiä sijoittamaan pohjavesialueen
ulkopuolelle.
(Ollila ym. 2014)

Pohjavesialueiden liikenne ja teiden kunnossapito

· Pohjavesialueille ei tule suunnitella uusia teitä ennen erillistä tarveharkintatarkastelua ja pohjaveden
laadun mahdollisen pilaantumisen riskinarviointia.

· Mikäli uusi tie tarveharkinnan perusteella on mahdollista sijoittaa pohjavesialueelle, tulee sille raken-
taa riittävät pohjavesisuojaukset pohjavesiriskien minimoimiseksi. Ensisijaista on kuitenkin pyrkiä si-
joittamaan uudet, erityisesti suolattavat ja vilkasliikenteiset, tiet pohjavesialueiden ulkopuolelle.

· Liukkaudentorjuntaan käytetään tiesuolan, natriumkloridin, sijasta kaliumformiaattia, joka on tutki-
musten mukaan vähemmän haitallinen pohjavesille. Formiaatti hajoaa täydellisesti, ja muuttuu hiili-
dioksidiksi ja vedeksi.

· Uusien teiden rakentamisen yhteydessä tulisi tehdä mahdollisimman vähän massansiirtoja ja leikka-
uksia, jotta pohjavesiolosuhteet säilyisivät mahdollisimman luonnontilaisina ja suojakerrospaksuus
sekä etäisyys pohjaveden pintaan säilyisivät mahdollisimman suurina.

· Tiesuolauksen vaikutuksia pohjaveden laatuun tulee seurata.
· Liukkauden torjuntaan käytettävän suolan varastointi (kiinteä muoto ja nestemäinen liuos) pohjavesi-

alueella on kielletty. Pohjavesialueilla on sallittua varastoida ainoastaan suolahiekkaa edellyttäen, et-
tä suolahiekan varasto suojataan sellaisilla rakenteilla, joilla suolan pääsy pohjaveteen estyy.

· Vedenhankintakäytössä olevat pohjavesialueet tulee merkitä teiden varsille sijoitettavin pohja-
vesialuemerkein.

· Pohjavesialueilla sijaitsevien lentokenttien liukkaudentorjunnan ja lentokaluston jääneston ja kemi-
kaalien ja polttonesteiden käsittelyn tai varastoinnin riskit pohjavedelle tulee mahdollisuuksien mu-
kaan minimoida.

· Liikenneviraston vuonna 2012 laatimissa ratateknisissä ohjeissa (RATO) osassa 20 ”Ympäristö ja rau-
tatiealueet”, on kerrottu rautatiealueiden ja niiden toimintojen mahdollisista riskeistä pohjavedelle ja
on esitetty keinoja ennakoivalle pohjaveden suojelulle.
(Ollila ym. 2014; Tiaskorpi 2014)

Hautausmaat pohjavesialueilla

· Pohjavesialueella ei kaavoiteta uusia arkkuhautausmaita eikä eläinraatojen hautaamista.
· Laajennettaessa pohjavesialueella jo olemassa olevia hautausmaita on ensin suoritettava riittävät

pohjavesitutkimukset ja riskinarviointi.
· Hautausmaa-alueella torjunta-aineiden ja lannoitteiden käyttöä tulisi rajoittaa mahdollisimman vä-

häiseksi.
(Ollila ym. 2014)
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Kunnan ja muiden vesihuoltolaitosten vedenottamoiden suojavyöhykkeet

· Vedenottamoalueet aidataan ja tarvittaessa nurmetetaan.
· Vedenottamoalueilla sallitaan vain vedenottoon liittyvä toiminta.
· Mahdolliset vedenottamoilla käytettävät kemikaalit on varastoitava turvallisella tavalla.
· Ampumaratojen ja moottoriajoneuvojen käyttöön tarkoitettuja ratoja ei tule perustaa vedenhankin-

taa sopiville pohjavesialueille.
(Ollila ym. 2014; Ristola 2004)

Hulevesienkäsittelypohjavesialueilla

Hulevesien hallinnan päätavoitteena tulisi olla se, että hulevedet voidaan käsitellä niiden syntypaikoil-
la. Tavoitteeseen päästän parhaiten, jos hulevesien hallinta huomioidaan kunnan maakäytönsuunnit-
telussa. Hulevesien hallinta voidaan toteuttaa kestävästi ja ympäristö kohdat huomioiden johtamalla
sadevedet laskeutusalueille tai muihin niiden käsittelyratkaisuihin.

Laajoilla päällystetyillä pysäköinti- tai tavaroiden lastausalueilla hulevedet voidaan johtaa hiekan ja öl-
jyerotuskaivojen kautta hulevesikasetteihin tai laskeutukseen.

Parikkalan kunnan rakennusjärjestys

Tärkeillä pohjavesialueilla piha- ja paikoitusalueiden pintavedet ja salaojavedet on johdettava vyö-
hykkeen ulkopuolelle. Tätä varten tulee olla soveltuvat laitteistot ja mahdollisesti tarvittavat luvat.

17 VARAUTUMINEN KRIISTILANTEISIIN JA TOIMINTA VAHINKOTAPAUKSISSA

Mahdollisiin pohjavesivahinkoihin tulee mahdollisuuksien mukaan varautua jo ennalta, jotta vahingon sattu-
essa voidaan toimia mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Öljy- tai kemikaalionnettomuuden sattuessa on
jokaisella velvollisuus ilmoittaa asiasta aluehälytyskeskukseen (yleinen hätänumero 112) sekä aloittaa välit-
tömästi torjuntatoimenpiteet. Kemikaalivahingosta tulee ilmoittaa myös kunnan ympäristönsuojelu- ja ter-
veydensuojeluviranomaiselle, Kaakkois-Suomen ELY- keskukselle sekä tarvittaessa myös vesilaitokselle.

17.1 Onnettomuusilmoitus

Mahdollisiin pohjavesivahinkoihin tulee mahdollisuuksien mukaan varautua jo ennalta, jotta vahingon sattu-
essa voidaan toimia mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Öljy- tai kemikaalionnettomuuden sattuessa on
jokaisella velvollisuus ilmoittaa asiasta aluehälytyskeskukseen (yleinen hätänumero 112) sekä aloittaa välit-
tömästi torjuntatoimenpiteet. Kemikaalivahingosta tulee ilmoittaa myös kunnan ympäristönsuojelu- ja ter-
veydensuojeluviranomaiselle, Kaakkois-Suomen ELY- keskukselle sekä tarvittaessa myös vesilaitokselle.

17.2 Vahinkojen torjunta

Pelastustoimella on oltava öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma, jonka sisällöstä säädetään asetuksella
249/2014. Valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista
(685/2015) säädetään niiden osalta toimintaperiaatteista onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Toimintaperiaa-
teasiakirjan lisäksi laissa säädetään turvallisuusselvityksestä ja sisäisen pelastussuunnitelman sisällöstä.
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Torjuntatoimenpiteet tulee aloittaa välittömästi vahingon havaitsemisen jälkeen. Öljyvaraston perustoiminta-
valmiudesta säädetään öljyvahinkojen torjuntalaissa muun muassa (249/2014). Välittömillä torjuntatoimenpi-
teillä pyritään rajaamaan likaantuminen mahdollisimman pienelle alueelle ja estämään aineen kulkeutuminen
kaivoihin tai vedenottamolle. Varsinaisia torjuntatoimia johtaa Etelä-Karjalan pelastuslaitos.

Välittömillä torjuntatoimenpiteillä pyritään rajaamaan likaantuminen mahdollisimman pienelle alueelle ja
estämään aineen kulkeutuminen kaivoihin tai vedenottamolle. Varsinaisia torjuntatoimia johtaa Etelä-
Karjalan pelastuslaitos.

Vahinkotapauksen sattuessa on välittömästi suoritettava alla olevat  toimenpiteet

1. Vuodon tyrehdyttäminen ja henkilövahinkojen estäminen
2. Ilmoitus hätäkeskukseen (112)
3. Haitta-aineen kemiallisen koostumuksen ja ominaisuuksien selvittäminen
4. Hitaasti haihtuvan aineen kohdalla tulee sen imeytyminen maaperään estää imeyttämällä aine
esim. turpeeseen tai sahajauhoon
5. Nopeasti haihtuvia aineita ei saa peittää vaan haihtumista tulee edesauttaa levittämällä likaantu-
nut maa-aines esimerkiksi muovikalvon päälle
6. Likaantunut maa-aines on kaivettava välittömästi pois ja kuljetettava vastaanottopaikkaan, jolla on
ympäristölupa ottaa vastaan pilaantuneita maa-aineksia
7. Mikäli haitta-ainetta epäillään pääsevän tai päässeen pohjaveteen on välittömästi aloitettava tut-
kimukset likaantuneen alueen laajuuden selvittämiseksi maastotutkimuksin alueella ja sen ympäris-
tössä. Tutkimustulosten perusteella määritetään jatkotoimenpiteet vedenottamon suojaamiseksi,
esimerkiksi suojapumppauksella, jolla rajoitetaan likaantuneen pohjaveden virtausta vedenottamon
suuntaan.
8. Tarvittaessa vedenottamo on suljettava, jotta estetään likaantuneen pohjaveden pääsy vesijohto-
verkostoon. Onnettomuustilanteessa tulee ottaa pilaantuneelta alueelta vesinäytteet ja analysoida ne
mahdollisimman pian. Mikäli näillä torjuntatoimenpiteillä ei saada haitta-ainetta poistettua riittävän
tehokkaasti, tulee alueelle laatia asiantuntijoiden avulla yksityiskohtainen, maaperä- ja pohjavesitutkimuksia
edellyttävä kunnostussuunnitelma.

17.3 Erityistilanteet kiinteistökohtaisessa vesihuollossa

Kiinteistökohtaisessa vesihuollossa vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolella on varauduttava etukä-
teen vesihuoltojärjestelmän toimintaa uhkaaviin erityistilanteisiin. Suomen Ympäristökeskuksen julkaisema
Erityistilanteisiin varautuminen kiinteistökohtaisessa vesihuollossa (Arosilta, 2006) on tarkoitettu apuväli-
neeksi haja-asutuksen vesihuollon parissa työskenteleville ja erityisesti niille, jotka neuvovat asiakkaita vesi-
huoltoon liittyvissä ongelmissa. Opas käsittelee vesihuoltojärjestelmää häiritsevien erityistilanteiden ilmene-
mistä ja seurauksia, ja ohjeistaa näihin varautumista ennalta. Opas antaa näitä ongelmatilanteita varten myös
toimenpidesuosituksia.

18 TIEDOTTAMINEN

Hallituksen esityksen (HE 101/2014) mukaan 10 f §:n mukaan kunnan on julkaistava suojelusuunnitelma ja
tiedotettava siitä sekä toimitettava suojelusuunnitelma elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle merkit-
täväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Pohjavesiensuojelusuunnitelmista tiedotetaan laajasti tahoille
kuten pelastuslaitoksen viranomaisille ja kuntien eri viranomaisille. Lisäksi pohjavesisuojelusuunnitelmien
valmistumisesta kerrotaan alueiden asukkaille ja elinkeinonharjoittajille. Pohjavesisuojelusuunnitelmat ovat
nähtävillä kuntien ja Imatran seudun ympäristötoimen internet-sivuilla.
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19 JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUS

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman toteutuksen seurantaa varten ehdotetaan perustettavaksi seuranta-
ryhmä, joka kokoontuu esimerkiksi kerran vuodessa käymään läpi toteutetut pohjaveden suojelutoimenpiteet
ja arvioi ohjelmaa eteenpäin seuraaviksi vuosiksi. Seurantaryhmään tulisi nimetä edustajat ainakin Parikkalan
kunnasta, Imatran seudun ympäristötoimesta ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. Pohjaveden suojelussa on
pyrittävä pitkän aikavälin riskienhallintaan. Pohjaveden suojelun toteutuminen edellyttää tietojen ajan tasalla
pitoa, jatkuvaa seurantaa ja säännöllisiä tarkastuksia pohjavesialueella.
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