LIITE 2
Pohjaveden suojelun kannalta keskeisiä säädöksiä:
ÖLJYSÄILIÖT JA –VAHINGOT SEKÄ JAKELUASEMAT:
- Kauppa- ja teollisuusministeriön öljylämmityslaitteistoja koskevassa asetuksessa N:o
1211/1995 ja Kauppa- ja teollisuusministeriön maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksia koskevissa päätöksissä N:o 344/1983 ja 1199/1995
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 1995 » 1211/1995 tai
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/19951211 (4.7.2008)
Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1985 » 15.4.1985/314 tai
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1985/19850314 (4.7.2008)
- Öljyvahinkojen torjuntalaki 1673/2009
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091673 (29.12.2009)
- Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista
jakeluasemalla 415/1998
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 1998 » 415/1998 tai
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980415 (4.7.2008)
ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELU:
- Maankäyttö- ja rakennuslaki
Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1999 » 5.2.1999/132 tai
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132 (4.7.2008)
KEMIKAALIT:
- Kemikaalilaki 744/1989
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 1989 » 744/1989 tai
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1989/19890744 (4.7.2008)
Valtioneuvoston päätös pohjavesien suojelemisesta eräiden ympäristölle tai terveydelle vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta 364/1994 on kumottu ja korvattu uudella Valtioneuvoston asetuksella vesienhoidon järjestämisestä, muutos (341/2009, 20.5.2009).
- Pohjaveden hyvän kemiallisen tilan arviointiin käytettävät ympäristölaatunormit
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 2009 » 341/2009
Valtioneuvoston asetus ympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista, muutos (342/2009,
20.5.2009)
- Pohjaveden päästökielto tiettyjen aineiden ja aineryhmien osalta
Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 2009 » 342/2009
- Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 59/1999
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 1999 » 59/1999 tai
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990059 (4.7.2008)
- Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 13.3.2002/194
Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 2002 » 13.3.2002/194 tai
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020194 (4.7.2008)
- Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisten aineiden luettelosta 1059/1999
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 2005 » 509/2005 tai
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050509 (4.7.2008)
JÄTEVEDET:
- Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen
ulkopuolisilla alueilla (19/2017)
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 2017 » 19/2017

MAAPERÄ:
- Ympäristönsuojelulain maaperän pilaamiskielto (YSL 7§)
Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 2014 » 527/2014 tai
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140527 (24.6.2014)
Lisää linkkejä muihin maaperän suojelua koskeviin säädöksiin löytyy:
www.ymparisto.fi > Lainsäädäntö > Ympäristönsuojelu > Maaperänsuojelulainsäädäntö
MAATALOUS:
- Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 931/2000, joka perustuu Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiiviin (91/676/ETY)
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 2000 » 931/2000 tai
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/20000931 (4.7.2008)
- Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinjätteiden käsittelystä 634/1994
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 1994 » 634/1994 tai
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940634 (4.7.2008)
- Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina
2007-2013
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 2007 » 366/2007 tai
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070366 (4.7.2008)
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 2007 » 503/2007 tai
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070503 (4.7.2008)
- Laki kasvinsuojeluaineista
MMM:n asetuksen "Kasvinsuojeluaineen myyntipäällykseen tehtävistä merkinnöistä, nro
58/07" liitteessä I määrätään kasvinsuojeluaineiden myyntipäällysten vakiolausekkeista. Vakiolauseke SPe2 käsittelee vedenhankintakäyttöön tarkoitettuja pohjavesialueita.
Tietoa pohjavesialueille soveltuvista kasvinsuojeluaineista löytyy Elintarviketurvallisuusviraston
(Evira) sivuilta:
http://www.evira.fi
MAA-AINESTENOTTO:
- Maa-aineslaki 555/1981 ja sen muutokset 463/1997, 495/2000 ja 468/2005 sekä asetus
maa-ainesten ottamisesta 926/2005
Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1981 » 24.7.1981/555
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810555 (4.7.2008)
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 2005 » 926/2005 tai
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050926 (4.7.2008)
LIIKENNE:
- Maastoliikennelaki 1710/1995
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 1995 » 1710/1995 tai
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/19951710 (4.7.2008)
VESIHUOLTO:
- Vesihuoltolaki 119/2001
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 2001 » 119/2001 tai
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010119 (4.7.2008)
-Laki vesihuoltolain muuttamisesta 681/2014
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 2014 »681/2014 tai
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140681 (22.8.2014)

TALOUSVESI:
- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 2015 » 1352/2015 tai
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151352 (27.11.2017)
- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta 683/2017
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 2017 » 683/2017 tai
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170683 (27.11.2017)
- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja
valvontatutkimuksista 401/2001
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 2001 » 401/2001 tai
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010401 (4.7.2008)
YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELU:
- Terveydensuojelulaki 763/1994 ja terveydensuojeluasetus 1280/1994
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 1994 » 763/1994 tai
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940763
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 1994 » 1280/1994 tai
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19941280
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Pv-alueen nimi,
numero ja luokka

Kohde
nro

Toimiala / Laitos /
Kohde

Toimintakuvaus

Sijaintiriskikuvaus

Päästöriskikuvaus

Toimenpidesuositukset

Pönniälänkangas
0583112
I luokka

1

Lopetettu kaatopaikka,
Levänen

Lopetetulla yhdyskuntajätteen kaatopaikalla on MATTI-aineiston perusteella
selvitystarve.

Vanha yhdyskuntajätteen jätealue
sijoittuu pohjavesialueen
lounaisosaan ja ainakin osittain
varsinaisen pohjaveden
muodostumisalueen ulkopuolelle.
Maaperäkartan perusteella alueen
maaperä on turvetta, jonka
alapuolella esiintyy hiekkaa tai
moreenia. Leväsen vedenottamon
kaivo sijaitsee noin 500 m
etäisyydellä alueesta. Pohjavesi
purkautuu alueen eteläpuolella
olevalle suolle.

Lopetetulla yhdyskuntajätteen
kaatopaikalla on selvitystarve.
Kaatopaikalle ei ole tehty tiiviitä
peittokerroksia.

Kohteen jätemateriaali tulee selvittää ja sen Kohtalainen riski. Kohteessa on
Kunta
perusteella suorittaa mahdollinen maaperän lisäselvitystarve. Vedenottamon kaivo
ja pohjaveden pilaantuneisuus.
sijaitsee 500 m etäisyydellä.

Mahd.
pian

Valtion
ymp.
viranom.

Pönniälänkangas
0583112
I luokka

2

Hiilimiilut, EteläKohde on toiminnassa. MATTI-aineiston perusteella kohteessa on selvitystarve.
Karjalan Puu ja Hiili Oy Toimintamuoto alueella on muuttunut.
(entinen Waco Trade
Oy)

Kohde sijoittuu pohjavesialueen
lounaisosaan. Maaperäkartan
perusteella alueen maaperä on
hiekkaa. Leväsen vedenottamon
kaivo sijaitsee noin 700 m
etäisyydellä.

Toiminnassa käytetyt tisleet ovat
mahdollisesti aiheuttaneet maaperän
pilaantumista.

Toiminnassa käytettävät raaka-aineet ja
Kohtalainen riski. Kohteessa on
Toiminkemikaalit sekä toimintahistoria tulee
lisäselvitystarve. Vedenottamon kaivo nanharselvittää. Mahdollisen toiminnan muutoksen sijaitsee 700 m etäisyydellä.
joittaja
tai maankaivutöiden yhteydessä maaperän
ja pohjaveden pilaantuneisuus tulee
selvittää.

Mahd.
pian

Valtion
ymp.
viranom.

Pönniälänkangas
0583112
I luokka

3

Lopetettu polttonesteen Lopetetulla polttonesteen jakeluasemalla on MATTI-aineiston perusteella selvitystarve.
jakeluasema, Solkein
kyläkauppa

Lopetetulla polttonesteen
Lopetettu polttonesteen
jakeluasemalla on selvitystarve.
jakeluasema sijoittuu
pohjavesialueen luoteisosaan.
Maaperäkartan perusteella alueen
maaperä on hiekkaa.

Toimintahistorian selvittäminen ja
mahdolliset maaperän ja pohjaveden
pilaantuneisuustutkimukset.

Toiminnanharjoittaja

Mahd.
pian

Valtion
ymp.
viranom.

Pönniälänkangas
0583112
I luokka

4

Lopetettu kaatopaikka,
Kuhala

Lopetetulla yhdyskuntajätteen kaatopaikalla on MATTI-aineiston perusteella
selvitystarve. Kaatopaikka on ollut toiminnassa 1972-1977. Kohde on tiettävästi osittain
kunnostettu, mutta ajankohdasta ei ole varmuutta. Kaatopaikka on kapseloitu.

Vanha yhdyskuntajätteen jätealue
sijoittuu pohjavesialueen
kaakkoisosaan ja ainakin osittain
varsinaisen pohjaveden
muodostumisalueen ulkopuolelle.
Maaperäkartan perusteella alueen
maaperä on hiekkaa.

Lopetetulla yhdyskuntajätteen
kaatopaikalla on selvitystarve. Kohde on
tiettävästi osittain kunnostettu, mutta
ajankohdasta ei ole varmuutta. Vuonna
1998 tehtyjen tutkimusten perusteella
kaatopaikka sijaitsee
kokonaisuudessaan suoalueella eikä
aiheuta ympäristöriskiä.

Kunta

Mahd.
pian

Valtion
ymp.
viranom.

Pönniälänkangas
0583112
I luokka

5

Lomaliitto ry, SuurSaimaan
lomakeskuksen
jätevesilaitos

Kohteessa sijaitsee jätevedenpuhdistamo. Suur-Saimaan lomakylän vedenottamo
sijaitsee 200 metrin etäisyydellä puhdistamon pohjoispuolella.

Jätevedenpuhdistamo sijoittuu
pohjavesialueen koillisosaan.
Maaperäkartan perusteella alueen
maaperä on hiekkaa.

Jätevedenpuhdistamon pohjaveden mahd.
Jätevedenpuhdistamon pohjaveden
pilaantumisriski on vähäinen.
mahd. pilaantumisriski on vähäinen.
Lähinnä puhdistamattoman jäteveden
pääsy vesistöön aiheuttaa riskin
pintavesistölle (typpi- ja fosfori-yhdisteet,
ulosteperäiset bakteerit).

Pieni riski.

Toiminnanharjoittaja

Jatkuva

Kunnan
ymp.
viranom.

Pönniälänkangas
0583112
I luokka

6

Lopetettu lentokenttä,
Puolustusvoimat

Lentokenttä on perustettu 1940-luvulla ja ollut mahdollisestí käytössä vuoteen 1975 asti. Lopetettu Puolustusvoimien
MATTI-aineiston perusteella kohteessa on selvitystarve.
lentokenttää sijoittuu
pohjavesialueen kaakkoiseteläreunaan. Maaperäkartan
perusteella alueen maaperä on
hiekkaa. Pohjaveden
virtaussuunnassa noin 1,8 km
etäisyydellä lentokentästä on
suunniteltu Pönniälänkankaan
vedenottamon rakentamista.

Lentopaikkatoiminnassa maaperän ja
pohjaveden pilaantumisen vaaraa ovat
voineet aiheuttaa vahinkotilanteissa
mahdollisesti aiheutuneet
polttoainepäästöt maaperään ja
pohjavesiin sekä suolaus liukkauden
torjunnassa ja pölynsidonnassa.

Kohteen toimintahistoria sekä maaperän ja
pohjaveden pilaantuneisuus tulee selvittää
ennen Pönniälänkankaan vedenottamon
käyttöönottoa

Suuri riski. Lentokenttäalueelta
pohjaveden virtaus on kohti
suunniteltua Pönniälänkankaan
vedenottamoa.

Toiminnanharjoittaja

Mahd.
pian

Valtion
ymp.
viranom.

Pönniälänkangas
0583112
I luokka

7

Ampuma- ja
harjoitusalue,
Pönniälänkangas
tuholaistorjunta, DDT,
Puolustusvoimat

Alueella on levitetty 1960 -luvun alussa pulverimaista DDT:tä helikopterilla noin 5 500
hehtaarin alueella mäntypistiäisen tuhoamiseksi. Puolustusvoimat käyttää kyseistä
aluetta harjoitusalueena. Korkein mitattu DDT -pitoisuus pintamaassa on 0,35 mg/kg ja
syvemmällä pitoisuudet ovat korkeintaan luokkaa 0,002 mg/kg. Finnencon vuonna 2005
tekemän riskinarvion perusteella, maaperässä esiintyvä DDT ei aiheuta merkittävää
terveydellistä riskiä. Pohjavedessä ei todettu DDT:tä, eikä sen muuttumistuotteita.
Alueella tehdyissä pohjavesitutkimuksissa pohjavedessä on todettu räjähdeainejäämiä.

Puolustusvoimien alueella käytetty
DDT-alue sijoittuu
pohjavesialueen keskiosaan.
Maaperäkartan perusteella alueen
maaperä on hiekkaa.

Puolustusvoimien ampuma- ja
harjoitusalueella, jossa on käytetty
tuholaistorjuntaan aikoinaan DDT:tä, ei
ole MATTI-aineiston perusteella
puhdistustarvetta, eikä käyttörajoitetta.

Pohjavesitutkimus torjunta-ainepitoisuuksien Suuri riski. Pohjavedessä on todettu
ja räjähdeainepitoisuuksien selvittämiseksi. räjähdeainepitoisuuksia.

Toiminnanharjoittaja

Jatkuva

Valtion
ymp.
viranom.

Pönniälänkangas
0583112
I luokka

8

Kompostointikenttä,
Puolustusvoimat

Kohteessa sijaitsee kompostointikenttä jakeluaseman vieressä. Kompostikenttä on
lämmitetty asfaltti jonka alla on hiekkasuodatus. Kompostista mahdollisesti tulevat
nesteet suodatetaan ja kerätään kentällä olevaan 8 m3 umpikaivoon.
Kaivoon johdetaan myös pihapiirissä olevan käymälän nesteet.

Puolustusvoimien alueella
sijaitseva kompostointikenttä
sijoittuu pohjavesialueen
koillisosaan. Maaperäkartan
perusteella alueen maaperä on
hiekkaa.

Kompostointikenttä on päällystetty.
Toiminnasta ei aiheudu päästöjä
maaperään tai pohjaveteen.
Vahinkotilanteessa päällysteen
rikkoutuessa ravinnepitoisia
valumavesiä voi päästä maaperään ja
pohjaveteen.

Kompostikentän päällyste pidettävä
kunnossa.

Pieni riski. Päällysteen rikkoutuessa
ravinnepitoisia valumavesiä voi
päästä maaperään ja pohjaveteen.

Toiminnanharjoittaja

Jatkuva

Valtion
ymp.
viranom.

Pönniälänkangas
0583112
I luokka

9

Ampumarata,
Pönniälänkankaan
haulikkorata,
Puolustusvoimat

Puolustusvoimien ampumarata-alueiden toiminta on alkanut vuonna 1974. Tarkempaa
kuvausta ampumaratatoiminnasta on seuraavassa kuvauksessa. Alueella suoritetaan
pohja- ja pintaveden tarkkailua kerran vuodessa, keväällä suoritettavilla näytteenotoilla.
Haulikkoradan itäpuolella sijaitsevassa havaintoputkessa HP401 vuosien 2013 - 2015
Vedenlaatuanalyysien perusteella havaittiin vuoden 2015 korkean sameuden ja
kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn 42 mg/l) lisäksi Vna 341/2009 mukaisen
pitoisuuden ylitys, mutta talousveden laatusuosituksen mukainen pitoisuus koboltin
(vuosina 2013 ja 2015) ja nikkelin (vuosi 2015) osalta. Kohteessa on maankäyttörajoite.

Kohteessa on mahdollisesti aiheutunut
Puolustusvoimien alueella
sijaitseva kiväärirata-alue sijoittuu maaperän ja pohjaveden
pilaantumisriskiä (mm. lyijy). Hauleista
pohjavesialueen koillisosaan.
Maaperäkartan perusteella alueen peräsin olevien haitta-aineiden
liikkuvuus maaperässä on hidasta.
maaperä on hiekkaa. Noin 2 km
Maaperän happamuus säätelee näiden
etäisyydellä ampuma-alueesta
sijaitsee Suur-Saimaan lomakylän haitta-aineiden liikkuvuutta
vedenottamo. Pohjaveden virtaus maaperässä. Happamassa maaperässä
liikkuvuus kasvaa. Pohjaveden pinta on
suuntautuu ampuma-alueelta
vedenottamoa kohti. Noin 1,5 km alueella syvällä, yli 30 m maanpinnan
etäisyydellä ampuma-alueen koillis- tasosta
ja kaakkoispuolella on tehty
vedenottotutkimuksia ja
suunniteltu uusien
vedenottamoiden rakentamista.

Pinta- ja pohjaveden tarkkailua tulee
suorittaa säännöllisesti. Mahdollisten
maankaivutöiden tai maankäytön
muuttuessa tulee selvittää maaperän ja
pohjaveden mahdollinen pilaantuneisuus.

Suuri riski. Ampuma-alueen
läheisyydessä pohjaveden
virtaussuunnassa sijaitsee
vedenottamo. Ampumaradan koillisja kaakkoispuolelle on suunniteltu
kahden uuden vedenottamon
rakentamista.

Toiminnanharjoittaja

Jatkuva

Valtion
ymp.
viranom.

Pönniälänkangas
0583112
I luokka

10

Ampumarata,
Pönniälänkankaan
kivääriradat,
Puolustusvoimat

Puolustusvoimien ampumarata-alueiden toiminta on alkanut vuonna 1974.
Maasotakoulun Taipalsaaren ampumaradan toiminnalle on vireillä Etelä-Suomen
aluehallintovirastossa ympäristölupa (jätetty keväällä 2015). Puolustusvoimien
ampumarata-alueiden toiminta on alkanut vuonna 1974. Taipalsaaren ampumarata on
ulkona sijaitseva ampumarata, jossa nykytilanteessa on kaksi ampumarataa, jotka ovat
150 metrin kiväärirata ja 300 metrin kiväärirata. Lisäksi lupaa haetaan nykyisten ratojen
viereen rakennettavalle uudelle tilanneradalle. Laukausmäärät ovat vaihdelleet välillä
145 000 - 170 000 laukausta vuodessa. Uuden tilanneradan laukausmäärä on arviolta
60 000 laukausta vuodessa. Ampumaradat on tarkoitettu pääasiassa pistooli- ja
kiväärikaliiberisten aseiden ammunnoille. Puolustusvoimien lisäksi ratoja käyttävät
vähäisessä määrin reservijärjestöt, viranomaiset ja harrastajat. Taipalsaaren
ampumarataa koskevan perustilaselvityksen perusteella, ratojen taustavalleissa esiintyy
luotijätettä ja korkeita metallipitoisuuksia. Riskitarkastelun perusteella haitta-aineista ei
aiheudu merkittävää terveys-, eikä ympäristöriskiä. Pohjaveteen kulkeutumista ei pidetä
todennäköisenä, koska haitta-aineet ovat huonosti kulkeutuvia ja pohjavesi on syvällä.
Ampumaradalle on suunniteltu pilaantuneiden maiden kunnostustoimenpiteitä sekä
ratojen rakenteiden kunnostamista maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi. FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy on tehnyt vuonna 2015 alueella Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen päätöksen KASELY/210/2015 määräysten mukaisesti maaperän
kunnostuksen käsittäen 150 m ja 300 m kivääriampumaradat. Pilaantuneen maaperän
kunnostus liittyi ampumaratojen ympäristösuojelurakenteiden toteuttamiseen.
Kunnostetulta alueelta poistettiin kaikki pilaantunut maa-aines, joka ylitti
tavoitepitoisuudet (Vna 214/2007) alemmat ohjearvotasot. Kunnostuksen yhteydessä
alueilta poistettiin yhteensä pilaantunut maa-ainesta 4 804 tonnia käsittäen lievästi
pilaantunutta, voimakkaasti pilaantunutta ja vaarallista jätettä. Pilaantunut maa-aines
toimitettiin luvanmukaisiin vastaanottopaikkoihin. Kunnostus toteutui lupaehtojen
mukaisesti. Alueella suoritetaan pohja- ja pintaveden tarkkailua kerran vuodessa,
keväällä suoritettavilla näytteenotoilla. Kivääriratojen eteläpuolella sijaitsevassa
havaintoputkessa HP400 vuosien 2013 - 2015 vedenlaatuanalyysien perusteella ei
havaittu vuoden 2015 korkean kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn 18 mg/l) lisäksi
muita poikkeamia vedenlaadussa. Kohteessa on maankäyttörajoite.

Puolustusvoimien alueella
sijaitseva kiväärirata-alue sijoittuu
pohjavesialueen koillisosaan.
Maaperäkartan perusteella alueen
maaperä on hiekkaa. Noin 2 km
etäisyydellä ampuma-alueesta
sijaitsee Suur-Saimaan lomakylän
vedenottamo. Pohjaveden virtaus
suuntautuu ampuma-alueelta
vedenottamoa kohti. Noin 1-1,5
km etäisyydellä ampuma-alueen
koillis- ja kaakkoispuolella on tehty
vedenottotutkimuksia ja
suunniteltu uusien
vedenottamoiden rakentamista.

Pinta- ja pohjaveden tarkkailua tulee
suorittaa säännöllisesti. Toiminnalle
myönnetyssä ympäristöluvassa on annettu
määräykset suojauksilta kertyvien vesien
tarkkailuun ja käsittelyyn.

Pieni riski. Kohteessa on tehty
maaperän kunnostus ja rakennettu
pohjaveden suojausrakenteet.

Toiminnanharjoittaja

Jatkuva

Valtion
ymp.
viranom.

Sivu 1 (4)

Kohteessa on mahdollisesti aiheutunut
maaperän ja pohjaveden
pilaantumisriskiä (mm. lyijy). Hauleista
peräsin olevien haitta-aineiden
liikkuvuus maaperässä on hidasta.
Maaperän happamuus säätelee näiden
haitta-aineiden liikkuvuutta
maaperässä. Happamassa maaperässä
liikkuvuus kasvaa. Pohjaveden pinta on
alueella syvällä, yli 30 m maanpinnan
tasosta.

Riskiarvio

Kohtalainen riski. Kohteessa
lisäselvitystarve.

Lopetetulla yhdyskuntajätteen kaatopaikalla Kohtalainen riski. Kaatopaikalla
on selvitystarve. Kohteen jätemateriaali tulee lisäselvitystarve.
selvittää ja sen perusteella suorittaa
mahdollinen maaperän ja pohjaveden
pilaantuneisuus. Tarvittavien
havaintoputkien asennus pohjaveden
tarkkailua varten.

Suorittaja

Toiminta- Valvoja
aika

P30217P001
TAIPALSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA
I LK POHJAVESIALUEILLA SIJAITSEVAT RISKIKOHTEET

Pv-alueen nimi,
numero ja luokka

Kohde
nro

Toimiala / Laitos /
Kohde

Pönniälänkangas
0583112
I luokka
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I luokka

Toimintakuvaus

LIITE 3/P30217P001

Sijaintiriskikuvaus

Päästöriskikuvaus

Toimenpidesuositukset

Jakeluasema, ampuma- Polttonesteenvarastoinnille ja jakeluaseman toiminnalle on ESAVI:n 2.1.2017
alue, Puolustusvoimat myöntämä lupa. Polttonesteen jakeluasema on ollut toiminnassa vuodesta 1992 lähtien
ja sillä on ollut vuodesta 2002 lähtien lupa vähäiselle jakelu- ja varastointitoiminnalle.
Jakeluasemalla tankataan Puolustusvoimien ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen
käytössä olevia henkilöautoja, työkoneita ja maastoajoneuvoja. Jakeluasemalla on yksi
bensiinisäiliö (5 000 l), kolme dieselsäiliötä (yht. 25 000 l) ja yksi polttoöljysäiliö (5 000 l).
Säiliöt maanpäällisiä, niiden alapuolella on betonilaatta (korotetut reunat). Alueella on
öljynerotuskaivo. Uuden ympäristöluvan mukaisessa toiminnassa nykyisen jakelupisteen
rakenteet puretaan ja alueelle rakennetaan uusi jakelupiste, jossa on kaksi
dieselöljysäiliötä (2*10 000 l) ja yksi bensiinisäiliö (1*5 000 l). Salaojavedet ja jan
hulevedet johdetaan umpisäiliöön tai vaihtoehtoisesti öljynerottimen kautta maastoon.
Alueella suoritetaan pohja- ja pintaveden tarkkailua kerran vuodessa, keväällä
suoritettavilla näytteenotoilla.

Puolustusvoimien alueella
sijaitseva jakeluasema sijoittuu
pohjavesialueen koillisosaan.
Maaperäkartan perusteella alueen
maaperä on hiekkaa. SuurSaimaan vedenottamo sekä
tutkittu Sinisten aaltojen
vedenottamo sijaitsevat 1,2-2 km
etäisyydellä pohjaveden
virtaussuunnassa.

Öljysäiliöiden uusimisen yhteydessä
Maaperän ja pohjaveden
tehtävien maanrakentamistoimenpiteiden
pilaantumisriskiä voi aiheutua
yhteydessä, tulee varmistaa maaperän ja
mahdollisesti ylitäytöstä, öljysäiliöiden
pohjaveden puhtaus kenttä- ja
vuodosta tai tankkauksen yhteydessä
tapahtuvasta vuototapauksista. Alueella laboratorionäytteenotoilla. Mahdolliset
on tehnyt vuonna 2012 maaperän haitta- pilaantuneet ja alueelta kaivetut maaaineselvitys, jonka perusteella yhdessä ainekset tulee toimittaa asianomaisen luvan
omaavaan vastaanottopaikkaan.
pisteessä maan pintakerroksessa
Ympäristöluvan mukaisesti Jakelupisteen
syvyydellä 0 - 0,5 metriä todettiin Vna
eteläpuolelle on asennettava vähintään yksi
214/2007 mukaisen alemman ja
uusi pohjavesiputki. Vesinäytteenotto on
ylemmän ohjearvon välissä oleva
tehtävä pohjavesiputkesta X040 ja uudesta
öljyhiilivetyjen C10-C21 -pitoisuus 480
pohjavesiputkesta vähintään 2 krt/v keväällä
mg/kg. Todennäköisesti öljy-yhdisteitä
ja syksyllä. Vesinäytteenottojen yhteydessä
on päätynyt maaperään ajoneuvon
tankkauksen yhteydessä. Riskinarvion on mitattava pohjaveden pinnan taso ainakin
pohjavesiputkista X040, KAS7 (X001) ja HP
perusteella öljyhiilivedyistä ei aiheudu
402 (X035) sekä asennettavasta uudesta
merkittävää riskiä terveydelle tai
putkesta. Vesinäytteistä on tutkittava ainakin
ympäristölle, eikä myöskään arvioida
yleinen ulkonäkö, haju ja väri sekä
esiintyvän haitta-aineiden
kulkeutumisriskiä. Nykyisen kaltaisessa analysoitava vähintään BTEX-yhdisteiden,
bensiinijakeiden (C5-C10), keskitis-leiden
toiminnassa alueella ei ole
(C10-C21) ja raskaan öljyjakeen (C21-C40)
puhdistustarvetta.
sekä MTBE:n, TAME:n ja muiden
lisäaineiden, kuten ETBE:n, TAEE:n ja
DIPE:n pitoisuudet. Lisäksi tuloksissa on
ilmoitettava TVOC-pitoisuus.
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"Matinaho", maaainesten ottoalue

Maa-ainesten ottoalue, jossa maa-aineksen ottamistoimintaa on ollut vuodesta 2002
lähtien. Uusi maa-aineksen ottolupa on myönnetty Puolustusvoimien
logistiikkakeskukselle 28.5.2015 ja se on voimassa 10 vuotta 20 000 m³. Alin
luvanmukainen ottotaso on +103,0 ja pohjaveden pintaan on jätettävä 6 m paksuinen
suojakerros. Alueella ei saa varastoida polttonesteitä. Maisemointitoimenpiteet on
aloitettava välittömästi ottamistoiminnan loputtua. Kohteessa suoritetaan pohjaveden
pinnan tarkkailua neljä kertaa vuodessa. Tarkkailutulokset on toimitettu KaakkoisSuomen ELY-keskukseen. Kohteeseen ei ollut pääsyä.

Maa-ainesottoalue sijaitsee
pohjaveden varsinaisella
muodostumisalueella.
Maaperäkartan perusteella
ottamisalueen maaperä on
hiekkaa.
Suunniteltu
maa-aineksen ottopaikka sijaitsee
lähimmillään noin 0,6 km
etäisyydellä suunnitteilla olevasta
Pönniälänkankaan
vedenottamosta. Pohjaveden
virtaus on ottoalueelta kohti
vedenottamoa.

Pohjaveden pilaantumisriskiä aiheutuu
maa-aineksen oton yhteydessä
käytettävistä koneista ja niiden
mahdollisista vuodoista. Suojaavan
maannoskerroksen puuttuminen ja ohut
suojakerros aiheuttavat pohjaveden
muuttumisriskiä.

Pönniälänkangas
0583112
I luokka
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"Pohjoisen Palokujan
alue, maa-ainesten
ottoalue

Maa-ainesten ottoalue, jossa maa-aineksen ottolupa on myönnetty Puolustusvoimien
logistiikkakeskukselle 15.6.2015. Lupa on voimassa 10 vuotta. Otettavien maa-ainesten
määrä on 45 500 m³. Alin luvanmukainen ottotaso on +106,7 koko alueella. Alueella ei
saa varastoida polttonesteitä. Maisemointitoimenpiteet on aloitettava välittömästi
ottamistoiminnan loputtua. Kohteessa suoritetaan pohjaveden pinnan tarkkailua neljä
kertaa vuodessa sekä vedenlaatua joka toinen vuosi. Havaintoputken vedestä
analysoidaan seuraavat parametrit: sulfaatti, nitraatti, nitriitti, sähkönjohtokyky, kloridi,
öljy-yhdisteet, PH ja TOC. Tarkkailutulokset on toimitettava Kaakkois-Suomen ELYkeskukseen. Kohde sijaitsee tiloilla 1:13 (Kuhalan kylä), 2:65 ja 2:63 (Sammaljärven
kylä), 5:65, 5:27, 5:20 ja 5:22 (Pönniälän kylä).

Maa-ainesottoalue sijaitsee
pohjaveden varsinaisella
muodostumisalueella.
Maaperäkartan perusteella
ottamisalueen maaperä on
hiekkaa.
Suunniteltu
maa-aineksen ottopaikka sijaitsee
lähimmillään noin 0,9 km
suunnitteilla olevasta
Pönniälänkankaan
vedenottamosta. Pohjaveden
virtaus on ottoalueelta kohti
vedenottamoa.

Pönniälänkangas
0583112
I luokka
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Tila Peltola, maaainesten ottoalue

Maa-ainesten ottoalue, jolle maa-aineksen ottolupa on myönnetty 29.9.2010. Maaaineslupa on voimassa 10 vuotta. Otettavien maa-ainesten määrä on
19 500m³. Alin luvanmukainen ottotaso on +104,5 tai 4,5 metriä pohjaveden pinnasta.
Alueella ei saa varastoida polttonesteitä. Maa-ainesluvan mukaisesti pohjaveden laatu
alueella tulee selvittää ennen toiminnan aloittamista.

Maa-ainesottoalue sijaitsee
pohjaveden varsinaisella
muodostumisalueella.
Maaperäkartan perusteella
ottamisalueen maaperä on
hiekkaa.

Pönniälänkangas
0583112
I luokka

maantie 14776

Pönniälänkangas
0583112
I luokka

Riskiarvio

Suorittaja

Toiminta- Valvoja
aika

Kohtalainen riski. Tankkauspaikka ja Toiminsäiliöt sijoitetaan katettuun tilaan,
nanharjosta sadevedet johdetaan
joittaja
umpisäiliöön, jolloin riski
likaantuneiden pintavesin pääsystä
maaperään on mahdollisimman pieni.
Toiminnasta aiheutuvaa riskiä
voidaan vähentää teknisten
suojausten avulla, mutta parhaalla
käyttökelpoisella tekniikallakaan
pohjaveden pilaantumisriskiä ei voida
täysin poistaa. Jakeluasemalta
pohjaveden virtaussuunta on kohti
olemassa olevaa sekä suunnitteilla
olevaa vedenottamoa.

Jatkuva

Valtion
ymp.
viranom.

Pohjavedenpinnan tasoa tulee seurata ja
merkitä selvästi alin kaivusyvyys.
Kaivusyvyyttä ei saa ulottaa 6 m
suojakerroksen alapuolelle. Kiinteistön
omistajan tulee myös huolehtia, ettei aluetta
roskata. Ottotoiminnan päätyttyä
jälkimaisemoinnista tulee huolehtia.

Kohtalainen riski. Mahdolliset öljy- ja Luvanhaltija
polttoainevuodot sekä ohentunut
suojakerros/maannoskerroksen
puuttuminen aiheuttavat riskin
vedenotolle.

Toistaiseksi

Kunnan
ymp.
viranom.

Pohjaveden pilaantumisriskiä aiheutuu
maa-aineksen oton yhteydessä
käytettävistä koneista ja niiden
mahdollisista vuodoista. Suojaavan
maannoskerroksen puuttuminen ja ohut
suojakerros aiheuttavat pohjaveden
muuttumisriskiä.

Pohjavedenpinnan tasoa tulee seurata ja
merkitä selvästi alin kaivusyvyys.
Kaivusyvyyttä ei saa ulottaa +106,7 m tason
alapuolelle. Luvan haltijan tulee myös
huolehtia, ettei aluetta roskata.
Ottotoiminnan päätyttyä jälkimaisemoinnista
tulee huolehtia.

Kohtalainen riski. Toiminnanaikaiset
mahdolliset öljy- ja polttoainevuodot
sekä maannoskerroksen
puuttuminen aiheuttavat riskin
vedenotolle.

Luvanhaltija

Toistaiseksi

Kunnan
ymp.
viranom.

Pohjaveden pilaantumisriskiä aiheutuu
maa-aineksen oton yhteydessä
käytettävistä koneista ja niiden
mahdollisista vuodoista. Suojaavan
maannoskerroksen puuttuminen ja ohut
suojakerros aiheuttavat pohjaveden
muuttumisriskiä.

Pohjavedenpinnan tasoa tulee seurata ja
merkitä selvästi alin kaivusyvyys.
Kaivusyvyyttä ei saa ulottaa +104,5 m tason
alapuolelle. Ottotoiminnan päätyttyä tulee
huolehtia jälkimaisemoinnista

Kohtalainen riski. Toiminnanaikaiset
mahdolliset öljy- ja polttoainevuodot
sekä maannoskerroksen
puuttuminen aiheuttavat riskin
vedenotolle.

Luvanhaltija

Toistaiseksi

Kunnan
ymp.
viranom.

Tie kuuluu talvihoitoluokkaan III. Tien pintaa karhennetaan ja kaikkein ongelmallisimmilla Tie kulkee pohjavesialueella noin
keleillä hiekoitetaan kokonaan.
2,0 km, josta noin 1,5 km sijaitsee
pohjaveden varsinaisella
muodostumisalueella. Kohteen
maaperä on hiekkaa.

Pohjaveden pilaantumisvaaraa
aiheuttaa lähinnä vaarallisten aineiden
kuljetuksiin liittyvät
onnettomuustilanteet. Tieosuudella ei
ole pohjavesisuojauksia.

Ei toimenpide-ehdotuksia

Kohtalainen riski. Tiealueilla riskiä
aiheuttavat vaarallisten aineiden
kuljetuksiin liittyvät
onnettomuustilanteet.

Liikenne- Jatkuva
virasto,
pelastuslaitos
ja muut
viranomaiset

Valtion
ymp.
viranom.

maantie 14777

Tie kuuluu talvihoitoluokkaan III. Tien pintaa karhennetaan ja kaikkein ongelmallisimmilla Tie kulkee pohjavesialueella noin
keleillä hiekoitetaan kokonaan.
3,1 km, josta noin 3,0 km sijaitsee
pohjaveden varsinaisella
muodostumisalueella. Kohteen
maaperä on hiekkaa.

Pohjaveden pilaantumisvaaraa
aiheuttaa lähinnä vaarallisten aineiden
kuljetuksiin liittyvät
onnettomuustilanteet. Tieosuudella ei
ole pohjavesisuojauksia.

Ei toimenpide-ehdotuksia

Kohtalainen riski. Tiealueilla riskiä
aiheuttavat vaarallisten aineiden
kuljetuksiin liittyvät
onnettomuustilanteet.

Liikenne- Jatkuva
virasto,
pelastuslaitos
ja muut
viranomaiset

Valtion
ymp.
viranom.

Pönniälänkangas
0583112
I luokka

maantie 14785

Tie kuuluu talvihoitoluokkaan III. Tien pintaa karhennetaan ja kaikkein ongelmallisimmilla Tie kulkee pohjavesialueella noin
keleillä hiekoitetaan kokonaan.
4,8 km, josta noin 3,75 km
sijaitsee pohjaveden varsinaisella
muodostumisalueella. Kohteen
maaperä on hiekkaa.

Pohjaveden pilaantumisvaaraa
aiheuttaa lähinnä vaarallisten aineiden
kuljetuksiin liittyvät
onnettomuustilanteet. Tieosuudella ei
ole pohjavesisuojauksia.

Ei toimenpide-ehdotuksia

Kohtalainen riski. Tiealueilla riskiä
aiheuttavat vaarallisten aineiden
kuljetuksiin liittyvät
onnettomuustilanteet.

Liikenne- Jatkuva
virasto,
pelastuslaitos
ja muut
viranomaiset

Valtion
ymp.
viranom.

Pönniälänkangas
0583112
I luokka

maantie 14802

Tie kuuluu talvihoitoluokkaan III. Tien pintaa karhennetaan ja kaikkein ongelmallisimmilla Tie kulkee pohjavesialueella noin
keleillä hiekoitetaan kokonaan.
5,8 km, josta noin 4,2 km sijaitsee
pohjaveden varsinaisella
muodostumisalueella. Kohteen
maaperä on hiekkaa ja paikoin
karkeaa hietaa.

Pohjaveden pilaantumisvaaraa
aiheuttaa lähinnä vaarallisten aineiden
kuljetuksiin liittyvät
onnettomuustilanteet. Tieosuudella ei
ole pohjavesisuojauksia.

Ei toimenpide-ehdotuksia

Kohtalainen riski. Tiealueilla riskiä
aiheuttavat vaarallisten aineiden
kuljetuksiin liittyvät
onnettomuustilanteet.

Liikenne- Jatkuva
virasto,
pelastuslaitos
ja muut
viranomaiset

Valtion
ymp.
viranom.

Pönniälänkangas
0583112
I luokka

tie 408

Tie kuuluu talvihoitoluokkaan II tarkoittaen, että risteysalueet, mäet ja kaarteet
hiekoitetaan niin, että normaali liikkuminen on turvallista. Teiden pintoja karhennetaan ja
kaikkein ongelmallisimmilla keleillä hiekoitetaan kokonaan. Suolaus mahdollisesti vain
syksyn liukkailla tai talvella pahimmissa ongelmatilanteissa.

Tie kulkee pohjavesialueella noin
4,1 km, josta noin 3,9 km sijaitsee
pohjaveden varsinaisella
muodostumisalueella. Alueen
maaperä on hiekkaa.

Tiealueilla riskiä aiheuttavat vaarallisten Liukkaudentorjunnassa pyritään siirtymään
aineiden kuljetuksiin liittyvät
ympäristöystävällisempiin aineisiin (esim.
onnettomuustilanteet sekä mahdollinen hiekka ja kaliumformiaatti).
liukkaudentorjunta suolaamalla.
Tieosuudella ei ole pohjavesisuojauksia.

Suuri riski. Tiealueilla riskiä
aiheuttavat vaarallisten aineiden
kuljetuksiin liittyvät
onnettomuustilanteet sekä
mahdollinen liukkaudentorjunta
suolaamalla.

Liikenne- Jatkuva
virasto,
pelastuslaitos
ja muut
viranomaiset

Valtion
ymp.
viranom.

Nikkilä 0583123
I luokka

maantie 14807

Tie kuuluu talvihoitoluokkaan II tarkoittaen, että risteysalueet, mäet ja kaarteet
hiekoitetaan niin, että normaali liikkuminen on turvallista. Teiden pintoja karhennetaan ja
kaikkein ongelmallisimmilla keleillä hiekoitetaan kokonaan. Suolaus mahdollisesti vain
syksyn liukkailla tai talvella pahimmissa ongelmatilanteissa.

Tie kulkee pohjavesialueella noin
1,3 km, josta noin 1,1 km sijaitsee
pohjaveden varsinaisella
muodostumisalueella. Kohteen
maaperä on hiekkaa.

Tiealueilla riskiä aiheuttavat vaarallisten Liukkaudentorjunnassa pyritään siirtymään
ympäristöystävällisempiin aineisiin (esim.
aineiden kuljetuksiin liittyvät
onnettomuustilanteet sekä mahdollinen hiekka ja kaliumformiaatti).
liukkaudentorjunta suolaamalla.
Tieosuudella ei ole pohjavesisuojauksia.

Suuri riski. Tiealueilla riskiä
aiheuttavat vaarallisten aineiden
kuljetuksiin liittyvät
onnettomuustilanteet sekä
mahdollinen liukkaudentorjunta
suolaamalla.

Liikennevirasto

Jatkuva

Valtion
ymp.
viranom.
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Saimaanrannan
lomakylä 0583111
I luokka

Lomakeskus
Saimaanrannan
jätevesilaitos

Jätevedenpuhdistamo ei ole tällä hetkellä käytössä

Maaperä on maaperäkartan
perusteella hiekkaa. Pohjavesi
purkaa alueella Saimaaseen.

Jätevedenpuhdistamosta pohjavedelle
aiheutuva mahdollinen pilaantumisriski
on vähäinen. Lähinnä
puhdistamattoman jäteveden
mahdollinen pääsy Saimaaseen on pieni
riski. Nykyisin jätevedenpuhdistamo ei
ole käytössä lomakeskuksen ollessa
suljettu. Jätevesilaitoksesta ei aiheudu
riskiä pohjavedelle. Aikaisemmat
jätevesilaitoksen toiminnanaikaiset
päästöt voivat olla havaittavissa
maaperässä.

Kohteen toimintahistoria tulee selvittää.
Mahdollisen toiminnan muutoksen tai
maankaivutöiden yhteydessä maaperän ja
pohjaveden pilaantuneisuuden
selvittäminen.

Pieni riski. Mahdolliset aikaisemman
toiminnan aikaiset päästöt
maaperään.

Toiminnanharjoittaja

-

Kunnan
ymp.
viranom.
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Saimaanrannan
lomakylä 0583111
I luokka

Hotelli Saimaanranta,
veneiden
tankkausasema

Pohjavesialueen koillisosassa sijaitsee Saimaan rannalla veneiden tankkausasema.
Asemalla on ollut mahdollista tankata yhdestä automaattipisteestä 98E polttoainetta.
Asema ei ole tällä hetkellä käytössä. Pohjaveden virtaussuunta pohjavesialueella on
todennäköisesti itään kohti ranta-alueita.
Mittarikentän alla olevasta kaivosta mittarikentän vesi on pumpattu n. 30 metriä
ylempänä sijaitsevaan öljynerotuskaivoon, josta vedet on todennäköisesti johdettu
samaan jätevesien käsittelyjärjestelmään hotellin jätevesien kanssa. Mittarinkentän
kaivon pumppu on ollut vuosia epäkunnossa, jonka seurauksena mittarikenttä tulvii
sateella ja vedet huuhtoutuvat ympäristöön.
Alueella ei ole tiettävästi tapahtunut öljyvahinkoja. Toiminnanaikaiset polttoaineroiskeet
ovat todennäköisesti joko haihtuneet ilmaat tai huuhtoutuneet mittarikentän ympäristöön.

Maaperä on maaperäkartan
perusteella hiekkaa. Pohjavesi
purkaa alueella Saimaaseen.
Kohde sijaitsee Saimaan rannalla,
joten polttonesteen jakelupisteen
aiheuttama riski pohjavedelle on
pieni.

Maaperän ja pohjaveden
pilaantumisriskiä voi aiheutua
mahdollisesti ylitäytöstä, öljysäiliöiden
vuodosta tai tankkauksen yhteydessä
tapahtuvasta vuototapauksista.
Suurempi riski on kuitenkin läheisen
vesistön suhteen mahdollisissa
öljyvuototapauksissa.

Säiliöiden täyttötilanteen ja kunnon
tarkistaminen. Maankäyttömuodon tai
maankaivutöiden yhteydessä tulee
maaperän ja pohjaveden mahdollinen
pilaantuneisuus tutkia.

ToiminPieni riski. Asemalla ei ole tällä
nanharhetkellä toimintaa. Pohjavesiriskin
joittaja
aiheuttavat asemalla olevien
maanpäällisten säiliöiden vuotaminen
maaperään mikäli säiliöitä ei ole
tyhjätty toiminnan päätyttyä.
Sijainnista johtuen riski kohdistuu
pääasiassa pintavesiin.

Mahd.
pian

Kunnan
ymp.
viranom.

Sivu 2 (4)

P30217P001
TAIPALSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA
I LK POHJAVESIALUEILLA SIJAITSEVAT RISKIKOHTEET

Pv-alueen nimi,
numero ja luokka

Kohde
nro

LIITE 3/P30217P001

Toimiala / Laitos /
Kohde

Toimintakuvaus

Sijaintiriskikuvaus

Päästöriskikuvaus

Toimenpidesuositukset

Riskiarvio

Suorittaja

Toiminta- Valvoja
aika

29
Saimaanrannan
lomakylä 0583111
I luokka

Liikenneonnettomuus,
öljyvahinko

Kohteessa tapahtui 14.7.2012 liikenneonnettomuus, kun kuorma-auto ajautui tien
viereiseen ojaan ja hydrauliikkaöljyä valui maastoon. Välittömästi onnettomuuden
jälkeen alueelta poistettiin aistinvaraisten havaintojen perusteella öljyyntyneeksi
luokiteltu maa-aines. Maaperän kunnostus toteutettiin ympäristöviranomaisen suullisen
ohjeistuksen mukaan siten, että raja-arvona käytettiin Vna 214/2007 mukaisia alempia
ohjearvoja. Kunnostus toteutettiin massanvaihdolla. Kohteesta poistettiin 5,38 tonnia
öljyhiilivedyillä pilaantunutta maa-ainesta, joka kuljetettiin Etelä-Karjalan Jätehuolto
Oy:lle Joutsenon Kukkuroinmäen aluejätekeskukseen. Poistetun maa-aineksen C10C40 summapitoisuus oli 4008 mg/kg. Kaivanto täytettiin soralla alkuperäistä tilannetta
vastaavaksi. Kunnostuksen aikana kaivantoon ei kerääntynyt vettä. Kaivannon pohjasta
ja seinämästä otettiin 3 jäännöspitoisuusnäytettä, joiden perusteella kohteesta saatiin
poistettua pilaantunut maa-aines, eikä alueella ole tarvetta jatkotoimenpiteille.

Maaperä alueella on
maaperäkartan perusteella
hiekkaa.

Liikenneonnettomuudesta aiheutui
hydrauliikkaöljyvuoto, jonka
seurauksena maaperä pilaantui
paikallisesti ja aiheutui riski pohjaveden
pilaantumiselle. Kunnostus saatiin
toteutettua siten, että pilaantunut maaaines saatiin poistettua ja pohjavesi ei
pilaantunut.

Kunnostus on toteutettu ja alueelta on saatu Ei riskiä.
kaivettua pilaantunut maa-aines. Kaivanto
on täytetty soralla. Alueella ei ole tarvetta
jatkotoimenpiteille.

-

-

EteläKarjalan
Pelastuslaitos

Saimaanrannan
lomakylä 0583111
I luokka

maantie 14784

Tie kuuluu talvihoitoluokkaan II. Risteysalueet, mäet ja kaarteet hiekoitetaan niin, että
normaali liikkuminen on turvallista. Teiden pintoja karhennetaan ja kaikkein
ongelmallisimmilla keleillä hiekoitetaan kokonaan. Suolaus mahdollisesti vain syksyn
liukkailla tai talvella pahimmissa ongelmatilanteissa.

Tie kulkee pohjavesialueella noin
3,1 km, josta noin 2,55 km
sijaitsee pohjaveden varsinaisella
muodostumisalueella. Kohteen
maaperä on hiekkaa.

Tiealueilla riskiä aiheuttavat vaarallisten Liukkaudentorjunnassa pyritään siirtymään
aineiden kuljetuksiin liittyvät
ympäristöystävällisempiin aineisiin (esim.
onnettomuustilanteet sekä mahdollinen hiekka ja kaliumformiaatti).
liukkaudentorjunta suolaamalla.
Tieosuudella ei ole pohjavesisuojauksia.

Suuri riski. Tiealueilla riskiä
aiheuttavat vaarallisten aineiden
kuljetuksiin liittyvät
onnettomuustilanteet sekä
mahdollinen liukkaudentorjunta
suolaamalla.

Liikennevirasto

Jatkuva

Valtion
ymp.
viranom.

Taipalsaari
0583101
I luokka

30

Lopetettu
suojeluskunnan
ampumarata

Kohteessa sijaitsee entinen suojeluskunnan ampumarata.

Kohde sijaitsee pohjaveden
varsinaisella
muodostumisalueella. Maaperä on
maaperäkartan perusteella
hiekkaa.

Kohteessa on mahdollisesti aiheutunut
maaperän ja pohjaveden
pilaantumisriskiä (lyijy, nikkeli)
ampumaradalla käytetyistä luodeista.

Kohteen toimintahistoria tulee selvittää.
Mahdollisen toiminnan muutoksen tai
maankaivutöiden yhteydessä maaperän ja
pohjaveden pilaantuneisuus tulee selvittää.

Kohtalainen riski. Lyijyn ja nikkelin
liikkuvuus maaperässä on hidasta.
Maaperän happamuus säätelee
näiden haitta-aineiden liikkuvuutta
maaperässä. Happamassa
maaperässä liikkuvuus kasvaa.

Toiminnanharjoittaja

Mahd.
pian

Valtion
ymp.
viranom.

Taipalsaari
0583101
I luokka
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Lopetettu
suojeluskunnan
kiväärirata

Kohteessa sijaitsee entinen suojeluskunnan kiväärirata.

Kohde sijaitsee pohjaveden
varsinaisella
muodostumisalueella. Maaperä on
maaperäkartan perusteella
hiekkaa.

Kohteessa on mahdollisesti aiheutunut
maaperän ja pohjaveden
pilaantumisriskiä (lyijy, nikkeli)
ampumaradalla käytetyistä luodeista.

Kohteen toimintahistoria tulee selvittää.
Mahdollisen toiminnan muutoksen tai
maankaivutöiden yhteydessä maaperän ja
pohjaveden pilaantuneisuus tulee selvittää.

Kohtalainen riski. Lyijyn ja nikkelin
liikkuvuus maaperässä on hidasta.
Maaperän happamuus säätelee
näiden haitta-aineiden liikkuvuutta
maaperässä. Happamassa
maaperässä liikkuvuus kasvaa.

Toiminnanharjoittaja

Mahd.
pian

Valtion
ymp.
viranom.

Taipalsaari
0583101
I luokka
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Lopetettu kaatopaikka,
Pappilankangas 2
(siirretty pois)

Pappilankangas 2 vanha yhdyskuntajätteen kaatopaikka on ollut toiminnassa tiettävästi
vuoteen 1975 saakka. Kaatopaikalle on tuotu tiettävästi yhdyskuntajätettä ja lietettä.
Kaatopaikka-alue oli osittain peitetty ja sinne oli tuotu myöhemminkin puutavarajätettä.
Kaatopaikka-alue sijaitsi harjujen välisellä alueella. Jätealueen laajuus oli noin550 m ² ja
täyttötilavuus 900 m³. Jätepenkan paksuus oli enimmillään yli neljä metriä. Ennen
kaatopaikan poistamista, pohjavedessä oli havaittavissa korkeita nikkeli-, lyijy-, alumiini-,
rauta- ja mangaanipitoisuuksia sekä hapenkulutus oli korkea. Kaatopaikka kaivettu ja
poistettu valtion jätehuoltotyönä vuonna 1999. Kohteessa ei ole enää puhdistustarvetta,
eikä maankäyttörajoitteita.

Maaperäkartan perusteella alueen
maaperä on hiekkaa. Kohde
sijaitsee pohjaveden varsinaisella
muodostumisalueella. Etäisyys
Taipalsaaren varavedenottamolle
on noin 0,25 km.

Kohde on kunnostettu ja siirretty pois,
joten nykytilanteessa kohteesta ei
aiheudu maaperän ja pohjaveden
pilaantumisriskiä, ellei pohjaveteen ole
aikaisemmin päässyt kaatopaikalle
läjitetystä materiaalista pohjaveden
pilaantumista.

Pohjaveden laadun tilan tarkistaminen.

Pieni riski. Kohde on kunnostettu.

Kunta

Mahd.
pian

Valtion
ymp.
viranom.

Taipalsaari
0583101
I luokka
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Lopetettu kaatopaikka,
Pappilankangas 1
(siirretty pois)

Pappilankangas 1 vanha yhdyskuntajätteen kaatopaikka on ollut toiminnassa tiettävästi
1970-luvulle saakka. Sinne on tuotu yhdyskuntajätettä ja lietettä. Kaatopaikka-alue oli
osittain peitetty ja sen pintaosissa oli havaittavissa betonisia ja kivisiä rakennusjätteitä.
Kaatopaikka-alue sijaitsi harjujen välisellä alueella. Jätealueen laajuus oli noin 600 m ² ja
täyttötilavuus 650 m³. Jätepenkan paksuus oli enimmillään noin kolme metriä. Ennen
kaatopaikan poistamista, pohjavedessä oli havaittavissa AOX-yhdisteitä sekä korkeita
nikkeli-, lyijy-, alumiini-, rauta- ja mangaanipitoisuuksia sekä hapenkulutus oli korkea.
Kaatopaikka kaivettu ja poistettu valtion jätehuoltotyönä vuonna 1999. Kohteessa ei ole
enää puhdistustarvetta, eikä maankäyttörajoitteita.

Maaperäkartan perusteella alueen
maaperä on hiekkaa. Kohde
sijaitsee pohjaveden varsinaisella
muodostumisalueella. Etäisyys
Taipalsaaren varavedenottamolle
on noin 0,12 km.

Kohde on kunnostettu ja siirretty pois,
joten nykytilanteessa kohteesta ei
aiheudu maaperän ja pohjaveden
pilaantumisriskiä, ellei pohjaveteen ole
aikaisemmin päässyt kaatopaikalle
läjitetystä materiaalista pohjaveden
pilaantumista.

Pohjaveden laadun tilan tarkistaminen.

Pieni riski. Kohde on kunnostettu.

Toiminnanharjoittaja

Mahd.
pian

Valtion
ymp.
viranom.

Taipalsaari
0583101
I luokka
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Lopetettu
yhdyskuntajätteen
kaatopaikka,
Taipalsaari kk), sijainti
epävarma

Kohteessa sijaitsee entinen Taipalsaaren kirkonkylän yhdyskuntajätteen kaatopaikka,
jonka käyttö on lopetettu vuonna 1972. Kaatopaikalle on aikoinaan tuotu
yhdyskuntajätettä ja lietettä. Kaatopaikan tarkkaa sijaintia ei ole pystytty määrittämään.
Nykyisin alueella on asutusta ja hautausmaata on laajennettu kaatopaikan suuntaan.
Kohteella on selvitystarve.

Kohde sijaitsee pohjaveden
varsinaisella
muodostumisalueella. Maaperä on
maaperäkartan perusteella
hiekkaa. Kohteesta on noin 0,6 km
Taipalsaaren varavedenottamolle.
Pohjaveden virtaus on
kaatopaikka-alueelta kohti
vedenottamoa.

Kohteessa sijaitsee entinen
Taipalsaaren kirkonkylän
yhdyskuntajätteen kaatopaikka.
Kohteella on selvitystarve.

Kohteen toimintahistoria tulee selvittää sekä Kohtalainen riski. Kohteessa on
selvittää maaperän ja pohjaveden
lisäselvitystarve. Vedenottamo
pilaantuneisuus.
sijaitsee 600 m etäisyydellä
pohjaveden virtaussuunnassa.

Kunta

Mahd.
pian

Valtion
ymp.
viranom.

Taipalsaari
0583101
I luokka
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Hautausmaa

Taipalsaaren hautausmaa on ollut käytössä vuodesta 1897. Hautausmaan pinta-ala on
noin 3 ha. Pohjaveden laadussa ei ole todettu viitteitä hautausmaan vaikutuksesta.

Kohde sijaitsee pohjaveden
Hautausmaan viheralueiden lannoitus ja Lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytön
varsinaisella muodostumisalueella mahdollinen torjunta-aineiden käyttö
välttäminen.
noin 400 metrin etäisyydellä
rikkakasvien torjunnassa.
vedenottamosta. Pohjaveden
virtaussuunta on hautausmaalta
kohti vedenottamoa.

Pieni riski. Suomessa tehdyissä
selvityksissä hautausmaiden vaikutus
voi olla nitraattipitoisuuden
kohoaminen. Pohjaveden
pilaantumistapauksia ei tunneta.
Suositus on, että alimman
hautaussyvyyden tulisi olla vähintään
1 m etäisyydellä pohjaveden
pinnasta. Kyseisellä hautausmaalla
pohjavesi on huomattavasti
syvemmällä tasolla ~+76. Riski
pohjaveden laadulle aiheutuu
lannoitteiden ja mahdollisten torjuntaaineiden käytöstä.

-

-

Taipalsaari
0583101
I luokka
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Etelä-Karjalan
Jätehuolto Oy,
Taipalsaaren hyötyjäte-,
eko-, ja kuivajätepisteet

Kohteessa sijaitsee Etelä-Karjalan jätehuolto Oy:n hyötyjätepiste (tekninen varikko).
Jäteasemalla vastaanotetaan loppusijoitettavaa kuiva- ja rakennusjätettä, energiajätettä
sekä muita hyötyjätteitä kuten metallia, lasia, kartonkia ja risuja. Lisäksi vastaanotetaan
vaarallisia jätteitä, tuottajayhteisöjen sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä kyllästettyä
puuta. Lavojen ja keräysastioiden täytyttyä, ne toimitetaan Kukkuroinmäen
jätekeskukseen tai muulle luvanvaraiselle toimijalle hyödynnettäväksi. Taipalsaaren
jäteasemalla vastaanotettiin vuonna 2015 erilaisia jätteitä yhteensä 211 tonnia.
Toiminnasta vuonna 2015 tehdyn riskiarvioinnin mukaan toiminnasta ei aiheutunut melu, haju-, pöly-, roskaantumis- tai muuta haittaa ympäristölle, eikä myöskään kirjattu yhtään
poikkeamaa.

Kohde sijaitsee pohjavesialueen
eteläosassa pohjaveden
varsinaisella
muodostumisalueella. Maaperä on
maaperäkartan perusteella
alueella hiekkaa. Pohjavesi virtaa
todennäköisesti etelään.

Toiminnasta ei aiheudu
normaalitilanteessa pohjaveden
pilaantumisriskiä. Vahinkotapauksissa
mahdolliset päästöt toiminnassa
käytetyistä koneista ja niiden
mahdollisista vuodoista.

Ei toimenpide-ehdotuksia

Pieni riski. Mahdollisten
vahinkotapausten yhteydessä
tapahtuvat päästöt.

EteläKarjalan
jätehuolto
Oy

-

Kunnan
ymp.
viranom.

Taipalsaari
0583101
I luokka
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ST1, polttonesteen
jakeluasema (entinen
Shell -huoltoasema)

Taipalsaaren kunta on myöntänyt polttonesteen jakeluaseman toiminnalle toistaiseksi
voimassa olevan ympäristöluvan vuonna 2002. Jakeluasema toimii nykyisin
kylmäasemana, eikä kiinteistöllä harjoiteta korjaamo -, eikä pesulatoimintaa. Kiinteistöllä
on kaksi mittarikenttää, joista vanhempi polttoöljyn tankkauspaikka on poistettu käytöstä,
eikä siihen ole liitetty tankkausautomaattia. Ilmeisesti samasta polttoöljysäiliöstä (10 m³)
on putkitus mittarikentälle ja kiinteistön rakennukseen (polttoöljyä on käytetty / käytetään
rakennuksen lämmittämiseen). Jakeluaseman uudempi mittarikenttä on toiminnassa ja
säiliöiden koot ovat seuraavat: Diesel (16 m³) , 98E5 (16 m³) ja 95E10 (16 m³). Viemäriin
johdettavat vedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimien sekä tarkastus kaivon kautta
viemäriin. Polttoainesäiliöiden tarkastus on edellytetty tehtäväksi viimeistään syksyllä
2015. Seuraava valvontaviranomaisen tarkastus suoritetaan viimeistään vuonna 2020.

Kohteen maaperä on
maaperäkartan perusteella
karkeaa hietaa. Kohde sijaitsee
pohjaveden varsinaisen
muodostumisalueen ulkopuolella,
pohjavesialueen eteläosassa.

Maaperän ja pohjaveden
pilaantumisriskiä voi aiheutua
mahdollisesti ylitäytöstä, öljysäiliöiden
vuodosta tai tankkauksen yhteydessä
tapahtuvasta vuototapauksista. Kohde
sijaitsee kuitenkin pohjavesialueen
reunaosassa.

Säännölliset säiliöiden tarkastukset.
Mahdollisen maankäyttömuodon tai
maankaivutöiden yhteydessä tulee
maaperän ja pohjaveden mahdollinen
pilaantuneisuus tutkia.

Kohtalainen riski. Jakeluasema
sijaitsee pohjavesialueen reunalla.
Vedenottamo ei sijaitse
jakeluasemaan nähden pohjaveden
virtaussuunnassa.

Toiminnanharjoittaja

Jatkuva

Kunnan
ymp.
viranom.

Jätevesipumppaamo sijaitsee
pohjavesialueen länsiosassa
sijaitsevassa
maastopainanteessa. Maaperä on
maaperäkartan perusteella
alueella hiekkaa. Pohjaveden
virtaus suuntautuu Nikinlahteen.

Jätevesipumppaamon aiheuttama
pohjaveden mahdollinen pilaantumisriski
on vähäinen. Lähinnä
puhdistamattoman jäteveden pääsy
Nikinlahteen voilla olla pieni riski.

Mahdollisen maankäyttömuodon tai
maankaivutöiden yhteydessä tulee
maaperän ja pohjaveden mahdollinen
pilaantuneisuus tutkia.

Pieni riski.

Kunta

-

Kunnan
ymp.
viranom.

Pohjaveden pilaantumisvaaraa
aiheuttaa lähinnä tiesuolaus.
Muodostumisalueella olevalle
tieosuudelle (0,85 km) on rakennettu
pohjavesisuojaus.

Pohjavesien suojaukset herkimmillä alueilla Pieni riski. Pohjavesisuojaus
ja liukkaudentorjunnassa pyritään siirtymään rakennettu varsinaiselle
ympäristöystävällisempiin aineisiin (esim.
muodostumisalueelle.
hiekka ja kaliumformiaatti).

Taipalsaari
0583101
I luokka

Jätevesipumppaamo

Taipalsaari
0583101
I luokka

tie 408

Tie kuuluu talvihoitoluokkaan Ib. Liukkaus torjutaan suolalla syys- ja kevätliukkailla sekä Tie kulkee pohjavesialueella noin
liikenneturvallisuutta erityisesti vaarantavissa ongelmatilanteissa.
1,15 km, josta noin 0,85 km
sijaitsee pohjaveden varsinaisella
muodostumisalueella. Kohteen
maaperä on hiekkaa.

Taipalsaari
0583101
I luokka

maantie 14798

Tie kuuluu talvihoitoluokkaan II. Risteysalueet, mäet ja kaarteet hiekoitetaan niin, että
normaali liikkuminen on turvallista. Teiden pintoja karhennetaan ja kaikkein
ongelmallisimmilla keleillä hiekoitetaan kokonaan. Suolaus mahdollisesti vain syksyn
liukkailla tai talvella pahimmissa ongelmatilanteissa.

Saimaanharju
0583102
I luokka
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Kaukolämpölaitos,
Saimaanharjun kaukolämpölaitoksesta on tehty Taipalsaaren
Taipalsaaren Lämpö Oy terveydensuojeluviranomaiselle ilmoitus lämpölaitoksen sijoittamisesta. Sijoittamispäätös
on tehty 13.6.1997. Laitoksella on 2x1,5 MW maakaasukattilat (varalla POK).
Saneerauksen jälkeen laitoksella on 1,5 MW ja 2,5 MW nestekaasukattilat, joissa varalla
on maakaasu. Kevyen polttoöljyn säiliö on 20 m³, joka sijaitsee suoja-altaallisessa
katetussa ja lukitussa ulkotilassa. Laitos toimii maakaasulla ympäri vuoden.

Liikenne- Jatkuva
virasto,
pelastuslaitos
ja muut
viranomaiset

Valtion
ymp.
viranom.

Liikenne- Edelleen
virasto,
pelastuslaitos
ja muut
viranomaiset

Valtion
ymp.
viranom.

Tie kulkee pohjavesialueella ja
Pohjaveden pilaantumisvaaraa
Liukkaudentorjunnassa pyritään siirtymään
varsinaisella pohjaveden
aiheuttaa lähinnä tiesuolaus.
ympäristöystävällisempiin aineisiin (esim.
muodostumisalueella noin 0,55 km Tieosuudella ei ole pohjavesisuojauksia. hiekka ja kaliumformiaatti).
pituisella matkalla. Kohteen
maaperä on hiekkaa.

Kohtalainen riski. Tiealueilla riskiä
aiheuttavat teiden liukkaudentorjunta
ja vaarallisten aineiden kuljetuksiin
liittyvät onnettomuustilanteet.

Maaperäkartan perusteella alueen Öljysäiliön mahdollinen vuoto.
maaperä on hiekkaa.
Saimaanharjun vedenottamo
sijaitsee noin 0,37 km etäisyydellä
lämpölaitoksesta pohjaveden
virtaussuunnassa.

Pieni riski. Öljysäiliön mahdollinen
Toiminvuoto tai öljysäiliön täytön yhteydessä nanhartapahtuvat vahingot.
joittaja

Sivu 3 (4)

Säiliöiden ja putkistojen säännöllinen
kuntotarkastus. Mahdollisen
maankäyttömuodon muuttuessa, tulee
alueen maaperän ja pohjaveden
mahdollinen pilaantuneisuus tutkia.

Jatkuva

Kunnan
ymp.
viranom./
EteläKarjalan
Pelastuslaitos

P30217P001
TAIPALSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA
I LK POHJAVESIALUEILLA SIJAITSEVAT RISKIKOHTEET
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numero ja luokka
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nro
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Kohde

Toimintakuvaus

Sijaintiriskikuvaus
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Lopetettu
kaukolämpölaitos,
Saimaanharju

Kaukolämpölaitoksen kiinteistöllä on selvitystarve.

Saimaanharju
0583102
I luokka
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Saimaanharju
0583102
I luokka

Päästöriskikuvaus

Toimenpidesuositukset

Riskiarvio

Suorittaja

Toiminta- Valvoja
aika

Maaperäkartan perusteella alueen Mahdollisen pohjaveden
maaperä on hiekkaa. Entinen
pilaantumisriskin aiheuttavat
lämpölaitos sijaitsee pohjaveden öljysäiliöistä tapahtuneet vuodot.
varsinaisella
muodostumisalueella, noin 0,7 km
etäisyydellä Saimaanharjun
vedenottamon kaakkoispuolella.
Pohjavesi virtaa alueella
kaakkoon, poispäin
vedenottamosta.

Mahdollisen toiminnan muutoksen tai
maankaivutöiden yhteydessä maaperän ja
pohjaveden pilaantuneisuus tulee selvittää.

Pieni riski. Öljysäiliön mahdolliset
vuodot tai öljysäiliön täytön
yhteydessä tapahtuneet vahingot.

Toiminnanharjoittaja

Loppunut Valtion
ymp.
viranom.

Niivan kauppa, entinen Kohteessa on ollut polttonesteen jakelupiste kaupan omaan käyttöön (kauppa-auto)
polttonesteen
maanpäällisistä säiliöistä 1960 -luvulta vuoteen 1980. Kohteessa on selvitystarve.
jakeluasema
Kohteen ja vedenottamon väliin asennetusta pohjavesiputkesta ei tutkimuksissa ole
havaittu öljyhiilivetyjä tai VOC-yhdisteitä.

Maaperäkartan perusteella alueen
maaperä on hiekkaa. Kohde
sijaitsee pohjaveden varsinaisella
muodostumisalueella, noin 0,35
km etäisyydellä Saimaanharjun
vedenottamon eteläpuolella.

Merkittävimmän pohjaveden
pilaantumisriskin aiheuttavat mahdolliset
öljysäiliöistä tai tankkauksen yhteydessä
tapahtuneet vuodot.

Kohteen toimintahistoria tulee selvittää.
Mahdollisen toiminnan muutoksen tai
maankaivutöiden yhteydessä maaperän ja
pohjaveden pilaantuneisuus tulee selvittää.

Kohtalainen riski. Vedenottamo
sijaitsee jakeluasemaan nähden
pohjaveden virtaussuunnassa.
Kohteen ja vedenottamon väliin
asennetusta pohjavesiputkesta ei
tutkimuksissa ole havaittu
öljyhiilivetyjä tai VOC-yhdisteitä.

Toiminnanharjoittaja

Loppunut Valtion
ymp.
viranom.

44

Jauhialan lopetettu ja
pois siirretty
kaatopaikka

Jauhialan vanha yhdyskuntajätteen kaatopaikka on ollut toiminnassa vuosina 1967 1977. Sinne on tuotu pääasiassa yhdyskuntajätettä, mutta alue on toiminut myös
Taipalsaaren sairaalan kaatopaikkana. Kaatopaikka-alue on peitetty maapenkalla käytön
lopettamisen jälkeen, mutta alueelle on tuotu jätettä alueen peittämisen jälkeenkin.
Kaatopaikka-alue sijaitsi suuren supparinteen reunalla. Jätealueen laajuus oli noin 2 800
m² ja täyttötilavuus 12 000 m³. Jätepenkan paksuus oli enimmillään noin 6 - 7 metriä.
Ennen kaatopaikan poistamista, pohjavedessä oli havaittavissa korkeita nikkeli-, lyijy-,
alumiini-, rauta- ja mangaanipitoisuuksia sekä hapenkulutus oli korkea. Kaatopaikka
kaivettu ja poistettu valtion jätehuoltotyönä vuonna 1999. Kohteessa ei ole enää
puhdistustarvetta, eikä maankäyttörajoitteita.

Maaperäkartan perusteella alueen
maaperä on hiekkaa. Kohde
sijaitsee pohjaveden varsinaisella
muodostumisalueella. Etäisyys
Saimaanharjun vedenottamolle on
noin 1,2 km.

Kohde on kunnostettu ja siirretty pois,
joten nykytilanteessa kohteesta ei
aiheudu maaperän ja pohjaveden
pilaantumisriskiä.

Ei toimenpide-ehdotuksia.

Ei riskiä.

Kunta

Loppunut Valtion
ymp.
viranom.

Saimaanharju
0583102
I luokka
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Sairaalan lämpölaitos

Lämpölaitos on ollut toiminnassa 1970-luvulta alkaen. Laitoksella on 3 kattilaa, joista
yksi toimii öljyllä ja kaksi maakaasulla.

Maaperäkartan perusteella alueen Öljysäiliön mahdollinen vuoto.
maaperä on hiekkaa.

Alueen maaperän pilaantuneisuus tulee
selvittää.

Kohtalainen riski. Öljysäiliön
mahdollinen vuoto tai öljysäiliön
täytön yhteydessä tapahtuvat
vahingot.

KiinJatkuva
teistön
omistaja

Saimaanharju
0583102
I luokka
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Urheilukenttä

Saimaanharjun urheilukenttä. Urheilukentällä on ratapinnoite ja luonnonnurmi.

Kohde sijaitsee pohjaveden
varsinaisella muodostumisalueella
noin 500 m etäisyydellä kentän
koillispuolella sijaitsevasta
vedenottamosta. Pohjaveden
päävirtaussuunta on
urheilukentältä kohti pohjoista.

Pohjavesiriskiä aiheuttavat maahan
imeytettävän kasteluveden mukana
kulkeutuvien lannoitteiden ja torjuntaaineiden kulkeutuminen maaperään ja
pohjaveteen.

Lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytön
välttäminen.

Kohtalainen riski. Nurmikentän
ylläpidossa käytettävät lannoitteet ja
torjunta-aineet voivat päätyä
maaperään ja pohjaveteen
kasteluveden mukana.

Toiminnanharjoittaja

Jatkuva

Kunnan
ymp.
viranom.

Jätevesipumppaamoiden alueella
maaperä on hiekkaa, paitsi
pohjavesialueen kaakkoisosassa,
jossa esiintyy kalliota.

Jätevesipumppaamon pohjaveden
mahd. pilaantumisriski on vähäinen.
Lähinnä puhdistamattoman jäteveden
pääsy varsinaisen pohjaveden
muodostumisalueen ulkopuolella
sijaitsevilla jätevesipumppaamoilla
aiheuttaa pienen riskin pintavesistölle.

Mahdollisen toiminnan muutoksen tai
maankaivutöiden yhteydessä maaperän ja
pohjaveden pilaantuneisuus tulee selvittää.

Pieni riski.

Kunta

Jatkuva

Kunnan
ymp.
viranom.

Pohjavesien suojaukset herkimmillä alueilla
ja liukkaudentorjunnassa pyritään siirtymään
ympäristöystävällisempiin aineisiin (esim.
hiekka ja kaliumformiaatti).

Suuri riski. Tiealueilla riskiä
aiheuttavat teiden liukkaudentorjunta
ja vaarallisten aineiden kuljetuksiin
liittyvät onnettomuustilanteet.

Liikenne- Jatkuva
virasto,
pelastuslaitos ja
muut
viranomaiset

Valtion
ymp.
viranom.

Kunnan
ymp.
viranom./
EteläKarjalan
Pelastuslaitos

Saimaanharju
0583102
I luokka

Jätevesipumppaamot 8 Pohjavesialueella sijaitsee kahdeksan jätevedenpumppaamoa, joista neljä sijaitsee
kpl
pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella.

Saimaanharju
0583102
I luokka

tie 408

Tie kuuluu talvihoitoluokkaan Ib. Liukkaus torjutaan suolalla vain syys- ja kevätliukkailla Tie kulkee pohjavesialueella noin
sekä liikenneturvallisuutta erityisesti vaarantavissa ongelmatilanteissa.
2,0 km, josta noin 1,65 km
sijaitsee pohjaveden varsinaisella
muodostumisalueella. Maaperä
alueella on hiekkaa.

Pohjaveden pilaantumisvaaraa
aiheuttaa lähinnä tiesuolaus ja
vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät
onnettomuustilanteet. Tieosuudella ei
ole pohjavesisuojauksia.

Saimaanharju
0583102
I luokka

maantie 14798

Tie kuuluu talvihoitoluokkaan II. Risteysalueet, mäet ja kaarteet hiekoitetaan niin, että
normaali liikkuminen on turvallista. Teiden pintoja karhennetaan ja kaikkein
ongelmallisimmilla keleillä hiekoitetaan kokonaan. Suolaus mahdollisesti vain syksyn
liukkailla tai talvella pahimmissa ongelmatilanteissa

Tie kulkee pohjavesialueella noin
2,2 km, josta noin 1,65 km
sijaitsee pohjaveden varsinaisella
muodostumisalueella. Maaperä
alueella on hiekkaa.

Tiealueilla riskiä aiheuttavat vaarallisten Liukkaudentorjunnassa pyritään siirtymään
aineiden kuljetuksiin liittyvät
ympäristöystävällisempiin aineisiin (esim.
onnettomuustilanteet sekä mahdollinen hiekka ja kaliumformiaatti).
liukkaudentorjunta suolaamalla.
Tieosuudella ei ole pohjavesisuojauksia.

Suuri riski. Tiealueilla riskiä
aiheuttavat vaarallisten aineiden
kuljetuksiin liittyvät
onnettomuustilanteet sekä
mahdollinen liukkaudentorjunta
suolauksella.

Liikenne- Jatkuva
virasto,
pelastuslaitos
ja muut
viranomaiset

Valtion
ymp.
viranom.

Uusirannan
jätevesiosuuskunnan
puhdistamo

Yksityinen jäteveden puhdistamo.

Kohde sijaitsee Uusirannan
vedenottamon läheisyydessä.

Jätevedenpuhdistamon aiheuttama
pohjaveden pilaantumisriski on
vähäinen.

Pieni riski. Vuototapauksissa
jätevedet valuvat pintavesistöön.

KiinJatkuva
teistön
omistaja

Kunnan
rakennusja ymp.
viranom.

Vehkataipale
0583113
I luokka

tie 4081

Tie kuuluu talvihoitoluokkaan II. Risteysalueet, mäet ja kaarteet hiekoitetaan niin, että
normaali liikkuminen on turvallista. Teiden pintoja karhennetaan ja kaikkein
ongelmallisimmilla keleillä hiekoitetaan kokonaan. Suolaus mahdollisesti vain syksyn
liukkailla tai talvella pahimmissa ongelmatilanteissa.

Tie kulkee pohjavesialueella noin
0,6 km, josta noin 0,5 km sijaitsee
pohjaveden varsinaisella
muodostumisalueella.
Maaperäkartan perusteella alueen
maaperä on hiekkaa.

Tiealueilla riskiä aiheuttavat vaarallisten Liukkaudentorjunnassa pyritään siirtymään
aineiden kuljetuksiin liittyvät
ympäristöystävällisempiin aineisiin (esim.
onnettomuustilanteet sekä mahdollinen hiekka ja kaliumformiaatti).
liukkaudentorjunta suolaamalla.
Tieosuudella ei ole pohjavesisuojauksia.

Suuri riski. Tiealueilla riskiä
aiheuttavat vaarallisten aineiden
kuljetuksiin liittyvät
onnettomuustilanteet sekä
mahdollinen liukkaudentorjunta
suolauksella.

Liikenne- Jatkuva
virasto,
pelastuslaitos
ja muut
viranomaiset

Valtion
ymp.
viranom.

Vehkataipale
0583113
I luokka

Maantie 14797

Tie kuuluu talvihoitoluokkaan III. Tien pintaa karhennetaan ja kaikkein ongelmallisimmilla Tie kulkee pohjavesialueella noin
keleillä hiekoitetaan kokonaan.
1,6 km, josta noin 1,4 km sijaitsee
pohjaveden varsinaisella
muodostumisalueella.
Maaperäkartan perusteella alueen
maaperä on hiekkaa.

Pohjaveden pilaantumisvaaraa
aiheuttaa lähinnä vaarallisten aineiden
kuljetuksiin liittyvät
onnettomuustilanteet. Tieosuudella ei
ole pohjavesisuojauksia.

Kohtalainen riski. Tiealueilla riskiä
aiheuttavat vaarallisten aineiden
kuljetuksiin liittyvät
onnettomuustilanteet.

Liikenne- Jatkuva
virasto,
pelastuslaitos
ja muut
viranomaiset

Valtion
ymp.
viranom.

Kaikki I luokan
pohjavesialueet

Maalämpöjärjestelmät

Saimaanharjun pohjavesialue (0583102) 2 kpl. Vehkataipaleen pohjavesialue (0583113)
2 kpl. Lisäksi rakennuslupien yhteydessä on myönnetty lupia maalämpöjärjestelmien
rakentamiselle, mutta niiden tarkka lukumäärää ei ole selvitetty.

Maalämpöjärjestelmien rakentaminen on Maalämpöjärjestelmistä pidetään yllä
rekisteriä.
luvanvaraista, eikä niitä tule sijoittaa
liian lähelle vedenottamoita tai
pilaantuneen maaperän kohteisiin.
Uusissa maalämpöjärjestelmissä
käytetään etanolia, joka on ympäristön
kannalta turvallisempaa kuin
vanhemmissa käytetyt glykolipohjaiset
nesteet. Syvät maalämpökaivot voivat
muuttaa pohjaveden virtausolosuhteita.

Kohtalainen.

Jatkuva
Kiinteistön
omistaja
/Ympärist
ötoimi ja
rakennusvalvonta

Kunnan
rakennusvalvonta

Kaikki I luokan
pohjavesialueet

Pylväsmuuntamot

Vehkataipaleen pohjavesialue (0583113) 3 kpl, Pönniälänkankaan pohjavesialue
(0583112) 13 kpl , Nikkilän pohjavesialue (0583123) 4 kpl

Onnettomuustilanteessa esim. ukkosen Ei toimenpide-ehdotuksia
seurauksena voi vanhoista
pylväsmuuntamoista voi päästä öljyä
maaperään ja pohjaveteen.

Kohtalainen.

Lappeen- Jatkuva
rannan
Energiaverkot
Oy

Kunnan
rakenn.
viranom./
Pelastuslaitos

Kaikki I ja II luokan
pohjavesialueet

Maanalaisia öljysäiliöitä Yksityiset lämmitysöljysäiliöt sijaitsevat pääasiassa Saimaanharjun pohjavesialueella.
on tiettävästi noin 100 Muilla pohjavesialueilla on vain yksittäisiä säiliöitä.
kpl Taipalsaaren
pohjavesialueilla.

Maanalaiset vanhat öljysäiliöt
aiheuttavat rikkoutuessaan riskin
pohjaveden laadulle. Lämmitysöljynä
käytetään pääasiassa kevyttä
polttoöljyä. Kevyen polttoöljyn
pääkomponenttien kulkeutuminen soraja hiekkamaassa voi olla huomattavaa.
Lisäksi maanalaisten säiliöiden
tihkuvuodot ovat vaikeasti havaittavissa.
Merkittävä riskitekijä on säiliön
mahdollinen ylitäyttö ja öljypolttimien
paluuputken vuodot.

Suuri riski. Maanalaiset säiliöt
aiheuttavat rikkoutuessaan suuren
riskin pohjaveden laadulle sillä
kevyen polttoöljyn kulkeutuminen
sora- ja hiekkamaassa voi olla
huomattavaa.

Omistaja Jatkuva
/pelastuslaitos

EteläKarjalan
Pelastuslaitos

Vehkataipale
0583113
I luokka
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Öljysäiliöiden sijaintiriskiä
arvioidaan seuraavasti: Öljysäiliö
nykyisen vedenottamon valumaalueella: suuri riski.
Öljysäiliö pohjaveden
muodostumisalueella: suuri riski.
Öljysäiliö pohjavesialueella, muttei
pohjaveden muodostumisalueella:
kohtalainen riski
Saimaanharjun pohjavesialuetta
lukuun ottamatta yksityisiä
öljysäiliöitä on pohjavesialueilla
vähän.

Sivu 4 (4)

Ei toimenpide-ehdotuksia

Ei toimenpide-ehdotuksia

Öljysäiliön omistaja vastaa öljysäiliön
säännöllisistä tarkastuksista.
Pelastuslaitoksen tulee pitää yllä
öljysäiliörekisteriä pohjavesialueilla
sijaitsevista öljysäiliöistä.

P30217P001
TAIPALSAAREN KUNNAN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA
II LK POHJAVESIALUEILLA SIJAITSEVAT RISKIKOHTEET

Pv-alueen nimi, numero Kohde
ja luokka
nro
201
Ahokkala 0583104
II luokka

Toimiala / Laitos /
Kohde
Tila Jarila, maaaineksen ottoalue

Toimintakuvaus

LIITE 4/P30217P001

Sijaintiriskikuvaus

Päästöriskikuvaus

Riskiarvio

Maa-aineksen ottoalue, jossa maa-aineksen
ottamistoimintaa on alkanut vuonna 1998. Maa-aineksen
ottolupa on myönnetty J& T Kaijansinkko Oy:lle
25.5.2105 ja se on voimassa 15.6.2025 saakka 250 000
m³. Alin luvanmukainen ottotaso on +99,5, mutta
pohjaveden pintaan on jätettävä kuitenkin 4 m paksuinen
suojakerros. Maa-aineksen ottamisalueella ei säilytetä
öljyjä, eikä polttonesteitä. Kaivannaisjätteen
jätehuoltosuunnitelma on tarkastettu 9.5.2016. Alue on
osittain maisemoitu.

Maa-aineksen ottoalue sijoittuu
vedenhankintaan soveltuvalle II
luokan pohjavesialueelle.
Maaperäkartan perusteella
ottamisalueen maaperä on hiekkaa.

Kohtalainen riski
Pohjaveden pilaantumisriskiä aiheutuu maaaineksen oton yhteydessä käytettävistä koneista ja
niiden mahdollisista vuodoista. Suojaavan
maannoskerroksen puuttuminen ja ohut
suojakerros aiheuttavat pohjaveden
muuttumisriskiä.

Ampujala 0583116
II luokka

203

Tila Uusitalo, maaaineksen ottoalue

Maa-aineksen ottoalue, jossa maa-aineksen
ottamistoimintaa on ollut vuosina 1989 - 2013. Uusi maaaineksen ottolupa on myönnetty Läänin Kuljetus Oy:lle
12.6.2014 ja se on voimassa 10 vuotta 12.6.2024
saakka 25 000 m³. Alin luvanmukainen ottotaso on +91
ja pohjaveden pintaan on jätettävä 4 m paksuinen
suojakerros. Maisemointitoimenpiteet on aloitettava
välittömästi ottamistoiminnan loputtua. Alue on osittain
maisemoitu. Alue on siisti.

Maa-aineksen ottoalue sijoittuu
vedenhankintaan soveltuvalle II
luokan pohjavesialueelle.
Maaperäkartan perusteella
ottamisalueen maaperä on hiekkaa.

Kohtalainen riski
Pohjaveden pilaantumisriskiä aiheutuu maaaineksen oton yhteydessä käytettävistä koneista ja
niiden mahdollisista vuodoista. Suojaavan
maannoskerroksen puuttuminen ja ohut
suojakerros aiheuttavat pohjaveden
muuttumisriskiä.

Ampujala 0583116
II luokka

204

Vanha
yhdyskuntajätealue

Lopetetulla yhdyskuntajätteen kaatopaikalla on MATTIaineiston perusteella selvitystarve. Kohde vaikuttaa
siistiltä. Kaatopaikan peittorakenteista ei ole tietoa.

Vanha yhdyskuntajätteen jätealue
sijoittuu vedenhankintaan soveltuvalle
II luokan pohjavesialueelle.
Maaperäkartan perusteella alueen
maaperä on hiekkaa/moreenia.

Lopetetulla yhdyskuntajätteen kaatopaikalla on
Kohtalainen riski
selvitystarve. Kohteen jätemateriaali tulee selvittää
ja sen perusteella suorittaa mahdollinen maaperän
ja pohjaveden pilaantuneisuus.

Kattelussaari 0583122
II luokka

206

Tila Ritaniemi, maaaineksen ottoalue

Maa-aineksen ottoalue, jossa maa-aineksen
ottamistoimintaa on ollut vuosina 1994 - 2000. Alueen
maisemointia ei ole tehty loppuun. Alueella on risu- ja
maakasoja sekä kaatuneita puita.

Maa-aineksen ottoalue sijoittuu
vedenhankintaan soveltuvalle II
luokan pohjavesialueelle.
Maaperäkartan perusteella
ottamisalueen maaperä on hiekkaa.

Pohjaveden pilaantumisriskiä on aiheutunut maa- Kohtalainen riski
aineksen oton yhteydessä käytettävistä koneista ja
niiden mahdollisista vuodoista. Suojaavan
maannoskerroksen puuttuminen ja ohut
suojakerros aiheuttavat pohjaveden
muuttumisriskiä.

Kirkkosaari 0583108
II luokka

207

Tila Olkkola, maaaineksen ottoalue

Maa-aineksen ottoalue, jossa maa-aineksen
ottamistoimintaa on edelleen. Maa-aineksen ottolupa on
myönnetty V.Mikkolalle 29.5.2008 ja se on voimassa
29.5.2018 saakka 20 000 m³. Alin luvanmukainen
ottotaso on +100 ja pohjaveden pinnan korkeusasema
on +96. Ottamista ei saa ulottaa neljää metriä
lähemmäksi pohjaveden pinnan tasoa. Maa-aineksen
ottamisalueella ei säilytetä polttonesteitä.
Maisemointityöt suoritetaan välittömästi
ottamistoiminnan loputtua. Valvontaviranomainen on
edellyttänyt pohjaveden havaintoputken asentamista
pohjaveden korkeusaseman tarkkailemiseksi 31.8.2016
mennessä. Pohjaveden korkeusasemaa tarkkaillaan
kaksi kertaa vuodessa. Alue on siisti.

Maa-aineksen ottoalue sijoittuu
vedenhankintaan soveltuvalle II
luokan pohjavesialueelle.
Maaperäkartan perusteella
ottamisalueen maaperä on hiekkaa.

Kohtalainen riski
Pohjaveden pilaantumisriskiä aiheutuu maaaineksen oton yhteydessä käytettävistä koneista ja
niiden mahdollisista vuodoista. Suojaavan
maannoskerroksen puuttuminen ja ohut
suojakerros aiheuttavat pohjaveden
muuttumisriskiä.

Kirkkosaari 0583108
II luokka

209

Tila Kuusela, maaaineksen ottoalue

Maa-aineksen ottoalue, jossa maa-aineksen
ottamistoimintaa on ollut vuosina 1996 - 2006.
Maisemointia ja jälkihoitotoimenpiteistä ei ilmeisesti ole
suoritettu loppuun.

Maa-aineksen ottoalue sijoittuu
vedenhankintaan soveltuvalle II
luokan pohjavesialueelle.
Maaperäkartan perusteella
ottamisalueen maaperä on hiekkaa.

Pohjaveden pilaantumisriskiä on aiheutunut maa- Kohtalainen riski
aineksen oton yhteydessä käytettävistä koneista ja
niiden mahdollisista vuodoista. Suojaavan
maannoskerroksen puuttuminen ja ohut
suojakerros aiheuttavat pohjaveden
muuttumisriskiä.

Kirkkosaari 0583108
II luokka

213

Hovimäen lopetettu
yhdyskuntajätteen
kaatopaikka

Lopetetulla yhdyskuntajätteen kaatopaikalla on MATTIaineiston perusteella maankäyttörajoite, mutta
puhdistustarvetta ei ole. Kohde on siisti.

Lopetetulla yhdyskuntajätteen kaatopaikalla on
Vanha yhdyskuntajätteen jätealue
sijoittuu vedenhankintaan soveltuvalle maankäyttörajoite, mutta puhdistustarvetta ei ole.
II luokan pohjavesialueen
länsireunalle. Maaperäkartan
perusteella alueen maaperä on
hiekkaa.

Kyläniemi 0583127 A
II luokka

214

Kyläniemen lopetettu
yhdyskuntajätteen
kaatopaikka

Lopetetulla yhdyskuntajätteen kaatopaikalla on MATTIaineiston perusteella selvitystarve. Kaatopaikka on
peitetty. Alueelle on tuotu roskia peittämisen jälkeen tai
peittäminen on tehty puutteellisesti.

Vanha yhdyskuntajätteen jätealue
sijoittuu vedenhankintaan soveltuvalle
II luokan pohjavesialueelle.
Maaperäkartan perusteella alueen
maaperä on hiekkaa.

Kyläniemi 0583127 A
II luokka

215

Lopetettu
polttonesteen
jakeluasema,
Kyläniemen kauppa

Lopetetulla jakeluasemalla on selvitystarve.
Lopetetulla jakeluasemalla on MATTI-aineiston
Lopetettu jakeluasema sijoittuu
perusteella selvitystarve. Piha-alueella on maanpäällinen vedenhankintaan soveltuvan II luokan Kohteen mahdollinen maaperän ja pohjaveden
pilaantuneisuus tulee selvittää.
öljysäiliö, joka on mahdollisesti tyhjä.
pohjavesialueen eteläreunalle.
Maaperäkartan perusteella alueella
on alle 1 metrin maakerrospaksuus,
jonka alapuolella on kallio.

Kohtalainen riski

Kyläniemi 0583127 B
II luokka

216

TMI Saimaan kala,
kalanjalostamo

Kiinteistön piha-alueella ei ollut havaittavissa maaperän
pilaantumisen riskiä aiheuttavia tekijöitä. Kalan
käsittelyaluetta ja kompostointia ei havaittu.

Ei riskiä

Kyläniemi 0583127 B
II luokka

217

Tila Suikka, maaaineksen ottoalue

Maa-aineksen ottoalue, jossa maa-aineksen
Maa-aineksen ottoalue sijoittuu
ottamistoimintaa on ollut vuosina 2002 - 2012. Kohde on vedenhankintaan soveltuvalle II
osittain maisemoitu ja siisti.
luokan pohjavesialueelle.
Maaperäkartan perusteella
ottamisalueen maaperä on hiekkaa.

Pohjaveden pilaantumisriskiä on aiheutunut maa- Pieni riski
aineksen oton yhteydessä käytettävistä koneista ja
niiden mahdollisista vuodoista. Suojaavan
maannoskerroksen puuttuminen ja ohut
suojakerros aiheuttavat pohjaveden
muuttumisriskiä.

Kyläniemi 0583127 B
II luokka

219

Maa-aineskasoja.

Maa-aineskasojen alkuperä tulee selvittää.

Pieni riski

Pikku Punkaharju
0583103
II luokka

223

Lopetetulla jakeluasemalla on selvitystarve.
Kohteen mahdollinen maaperän ja pohjaveden
pilaantuneisuus tulee selvittää.

Kohtalainen riski

Lopetettu
polttonesteen
jakeluasema,
Pyysalon kauppa

Lopetetulla jakeluasemalla on MATTI-aineiston
perusteella selvitystarve.

Lopetetulla yhdyskuntajätteen kaatopaikalla on
Kohtalainen riski
selvitystarve. Kohteen jätemateriaali tulee selvittää
ja sen perusteella suorittaa mahdollinen maaperän
ja pohjaveden pilaantuneisuus.

Kohde sijaitsee vedenhankintaan
soveltuvan II luokan pohjavesialueen
reunaosassa. Maaperäkartan
perusteella alueen maaperä on
moreenia.

Kohde sijoittuu vedenhankintaan
soveltuvalle II luokan
pohjavesialueelle. Maaperäkartan
perusteella alueen maaperä on
hiekkaa.
Lopetettu jakeluasema sijoittuu
vedenhankintaan soveltuvan II luokan
pohjavesialueen eteläreunalle.
Maaperäkartan perusteella alueen
maaperä on moreenia.

Sivu 1 (2)

Pieni riski

P30217P001
TAIPALSAAREN KUNNAN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA
II LK POHJAVESIALUEILLA SIJAITSEVAT RISKIKOHTEET

Pv-alueen nimi, numero Kohde
ja luokka
nro
226
Uutela 0583114
II luokka

Toimiala / Laitos /
Kohde
Tila Mäkipelto, maaaineksen ottoalue

Toimintakuvaus

LIITE 4/P30217P001

Sijaintiriskikuvaus

Päästöriskikuvaus

Riskiarvio

Maa-aineksen ottoalue, jossa maa-aineksen
ottamistoimintaa on ollut vuosina 2002 - 2007. Alueella
on harjoitettu laajaa maa-aineksen ottotoimintaa. Alue on
osittain maisemoitu. Alueella on runsaasti epämääräisiä
maa-aineskasoja.

Maa-aineksen ottoalue sijoittuu
vedenhankintaan soveltuvalle II
luokan pohjavesialueelle.
Maaperäkartan perusteella
ottamisalueen maaperä on hiekkaa.

Pohjaveden pilaantumisriskiä on aiheutunut maa- Kohtalainen riski
aineksen oton yhteydessä käytettävistä koneista ja
niiden mahdollisista vuodoista. Suojaavan
maannoskerroksen puuttuminen ja ohut
suojakerros aiheuttavat pohjaveden
muuttumisriskiä. Maa-aineskasojen alkuperä tulee
selvittää.
Pohjaveden pilaantumisriskiä on aiheutunut maa- Kohtalainen riski
aineksen oton yhteydessä käytettävistä koneista ja
niiden mahdollisista vuodoista. Suojaavan
maannoskerroksen puuttuminen ja ohut
suojakerros aiheuttavat pohjaveden
muuttumisriskiä.

Uutela 0583114
II luokka
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Tila Uutela, maaaineksen ottoalue

Maa-aineksen ottoalue, jossa maa-aineksen
ottamistoimintaa on ollut vuosina 1985 - 1995. Aluetta ei
ole maisemoitu. Alueen läheisyydessä on roskia,
maatalouskoneita ja pientä kotitarveottoa.

Maa-aineksen ottoalue sijoittuu
vedenhankintaan soveltuvalle II
luokan pohjavesialueelle.
Maaperäkartan perusteella
ottamisalueen maaperä on hiekkaa.

Uutela 0583114
II luokka

228

Lopetettu
polttonesteen
jakeluasema,
Vehkataipaleen
kauppa

Lopetetulla jakeluasemalla on MATTI-aineiston
perusteella selvitystarve. Maanpäällisiä polttonesteen
jakelun rakenteita ei ole. Siisti pihapiiri.

Lopetetulla jakeluasemalla on selvitystarve.
Lopetettu jakeluasema sijoittuu
vedenhankintaan soveltuvan II luokan Kohteen mahdollinen maaperän ja pohjaveden
pilaantuneisuus tulee selvittää.
pohjavesialueen eteläreunalle.
Maaperäkartan perusteella alueen
maaperä on hiekkaa.

Uutela 0583114
II luokka
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Maidontuotanto

Kohde on merkitty ympäristölupatietokantaan 4.5.2001.
Kohteessa on lypsylehmiä ja nuorta karjaa yhteensä 50 60 kappaletta. Tilalla on kaksi kappaletta
polttoainesäiliöitä tilavuudeltaan 2 m³ ja muita
öljytuotteita enintään 400 litraa (säilytetään katoksessa).
Tilalla 750 m³ lietesäiliö. Vasikoiden kuivikelanta
kompostoidaan maapohjakompostissa. Puristeneste
johdetaan 6,3 m³ kaivoon. Jätehuolto on järjestetty
asianmukaisesti, kun muovit toimitetaan
keräyspisteeseen. Siisti alue.

Karjasuoja sijoittuu vedenhankintaan
soveltuvalle II luokan
pohjavesialueelle. Maaperäkartan
perusteella kohteen maaperä on
hiekkaa.

Karjan laiduntaminen tapahtuu pohjaveden
varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella.
Pohjavesialueella sijaitseville pelloille ei tulisi
levittää lietelantaa. Kuivalanta on varastoitava
nitraattiasetuksen mukaan tiiviillä alustalla ja
lannan kuormaaminen ajoneuvoon tultee tehdä
tiivispohjaisella alustalla.

Uutela 0583114
II luokka
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Vehkataipaleen koulun Kohteessa sijaitsee kiinteistökohtainen
puhdistamo
jätevedenpuhdistamo.

Jätevedenpuhdistamo sijaitsee
pohjavesialueen reunalla. Koulun
pesuvesien maaperäkäsittely. Purku
tapahtuu mahdollisesti vesistöön.

Pieni riski
Jätevedenpuhdistamon aiheuttama pohjaveden
pilaantumisriski on vähäinen. Puhdistamattoman
jäteveden pääsy vesistöön aiheuttaa riskin lähinnä
pintavesistölle (typpi- ja fosfori-yhdisteet,
ulosteperäiset bakteerit).

Kohtalainen riski

Ei riskiä

Kaikki II luokan
pohjavesialueet

Maalämpöjärjestelmät Pikku Punkaharjun pohjavesialue (0583103) 1 kpl
Kyläniemi A pohjavesialue (0583127A) 1 kpl

Maalämpöjärjestelmien rakentaminen on
luvanvaraista, eikä niitä tule sijoittaa liian lähelle
vedenottamoita tai pilaantuneen maaperän
kohteisiin. Uusissa maalämpöjärjestelmissä
käytetään etanolia, joka on ympäristön kannalta
turvallisempaa kuin vanhemmissa käytetyt
glykolipohjaiset nesteet. Syvät maalämpökaivot
voivat muuttaa pohjaveden virtausolosuhteita.

Kohtalainen riski

Kaikki II luokan
pohjavesialueet

Pylväsmuuntamot

Onnettomuustilanteessa esim. ukkosen
seurauksena voi vanhoista pylväsmuuntamoista
päästä öljyä maaperään ja pohjaveteen.

Kohtalainen riski

Pikku Punkaharjun pohjavesialue (0583103) 1 kpl
Uutelan pohjavesialue (0583114) 1 kpl Kattelusaaren
pohjavesialue (0583122) 4 kpl Ahokkalan pohjavesialue
(0583104) 3 kpl Karhunpään pohjavesialue (0583107) 1
kpl Kirkkosaaren pohjavesialue (0583108) 1 kpl
Kirkkosaaren koulun pohjavesialue (0583109) 1kpl
Ristimäenkankaan pohjavesialue (0583106) 1 kpl
Halkosupankankaan pohjavesialue (0583153) 1kpl
Leikonmäen pohjavesialue (0583125) 2 kpl
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