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TIIVISTELMÄ
Luumäen seitsemän pohjavesialueen suojelusuunnitelma laadittiin vuonna 2017 yhteistyössä Luumäen kunnan, Lappeenrannan seudun ympäristötoimen terveydensuojelun, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja EteläKarjalan pelastuslaitoksen kanssa. Käsitellyistä pohjavesialueista 6 on voimassa olevan luokituksen mukaan I
luokan pohjavesialueita (Taavetti, Rantsilanmäki, Uro, Kaunisranta, Keijaskangas ja Heimala) ja yksi II luokan
pohjavesialue (Somerharju).
Pohjavesialueen suojelusuunnitelman tavoite on maankäytön suunnittelun ja lupakäsittelyjen ohjeistaminen
kuntatasolla. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä pohjaveden pilaantuminen ja turvata pohjavesialueen vedenhankintakelpoisuuden säilyminen. Suojelutoimet ja ohjeistus perustuvat mm. ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin. Lakien määräyksissä kielletään pohjaveden vaarantaminen tärkeillä ja vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla ohjataan toimintojen sijoittamista pohjavesialueilla.
Suojelusuunnitelman laatiminen tehtiin aikana, jona pohjavesialueiden luokitusta muutetaan uuden lainsäädännön perusteella: aikaisemman luokituksen mukainen jako kolmeen luokkaan (I, II ja III luokka) on poistumassa ja uusi jako kahteen luokkaan (1. ja 2. luokka) perustuu muodostuman käyttökelpoisuuteen ja mahdolliseen ottomäärään. Jos pohjavesialue on merkittävässä talousvesikäytössä, se kuuluu luokkaan 1. ja pohjavesialue, jota ei käytetä, mutta voitaisiin käyttää kuten 1. luokan aluetta, kuuluu luokkaan 2. Tämän luokituksen
rinnalla on pohjavedestä riippuvaisiin maa- ja pintavesiekosysteemeihin perustuva luokka E. Aikaisempi luokittelu oli ohjeellinen, mutta uusi luokitus on lain määräämä.
Luumäen kunnan alueella on I Salpausselän reunamuodostuma ja alueella on runsaat pohjavesivarat. Taavetin, Kaunisrannan ja Keijaskankaan pohjavesialueilla sijaitsevilta vedenottamoilta otetaan suurin osa kunnan
talousvedestä. Suojelusuunnitelmaan on koottu tiedot pohjavesialueiden hydrogeologisista olosuhteista ja
pohjavettä vaarantavista riskikohteista. Suunnittelun osana hankittiin tutkimuksilla lisätietoa pohjavesiolosuhteista ja pohjaveden laadusta erityisesti joidenkin riskialueiden/-kohteiden ympäristössä. Saadun tiedon perusteella määritettiin riskikohteille kohdekohtaisesti riskipisteluku, joka laskettiin kohteessa harjoitetun toiminnan,
sijainnin sekä maaperä- ja pohjavesiolosuhteiden perusteella.
Pääosa Luumäen tunnistetuista riskikohteista sijaitsee Taavetin taajama-alueella, mutta suurimman riskin kohteet sijaitsevat Somerharjun pohjavesialueella (vanha ratapölkkykyllästämö) sekä Rantsilanmäen pohjavesialueella (polttonesteiden jakeluasemat). Mainituilla alueilla puhdistus- ja riskienhallintatoimenpiteisiin on ryhdytty.
Pohjavesialueilla sijaitsevat vilkasliikenteiset liikenneväylät ovat Luumäellä merkittävä riskitekijä. Kaikkiaan
suunnitelmassa määritettiin 14 yksittäistä merkittävän riskin kohdetta.
Suojelusuunnitelmaan on koottu eri säännöksiä ja ohjeita pohjavesialueilla harjoitettavaa toimintaa varten.
Maankäytön ohjaamisella ja ympäristölupamääräyksillä voidaan suojella pohjavesivarantoa. Viranomaisten valvonnalla on tärkeä merkitys suojaamistoimien toteuttamisessa.
Suojelusuunnitelmassa on käsitelty yleisluontoisesti onnettomuustilanteisiin varautumista. Pelastuslaitos johtaa
pohjavettä uhkaavan vahingon torjuntatoimia. Ripeä toiminta vahingon vaikutusten minimoimiseksi on ensisijaisen tärkeää. Tiedottaminen on järjestettävä niin, ettei siitä aiheudu häiriötä torjuntatoimien hoitamiselle.
Vesilaitoksen on varauduttava erilaisiin ja pitkäaikaisiinkin vedenjakelun häiriötilanteisiin.
Lisäselvityksiä ehdotetaan Taavetin pohjavesialueella pohjoispuolisen rajauksen määrittämiseksi ja pohjavedessä todettujen torjunta-aineiden alkuperän selvittämiseksi. Kemikaalikuljetuksissa paljon käytetty VT 26 sijaitsee lähimmillään noin 50 m päässä Taavetin vedenottamosta. Vaikka vedenottamon alueella on pohjavesisuojaus, suositellaan että tämän tieosuuden liikenneturvallisuutta parannetaan edelleen esimerkiksi alentamalla nopeusrajoitusta talviaikana.
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1. JOHDANTO
Työyhteenliittymä YKN Oy, JS-Enviro Oy ja Insinööritoimisto Geosaimaa Oy on laatinut Luumäen kunnan alueella sijaitsevien kuuden I luokan (Taavetti, Rantsilanmäki, Uro, Kaunisranta, Keijaskangas ja Haimila) ja yhden II luokan (Somerharju) pohjavesialueen suojelusuunnitelman. Tässä pohjaveden suojelusuunnitelmassa
kootaan ja päivitetään tiedot Luumäen vedenhankinnalle tärkeiden pohjavesialueiden hydrogeologiasta ja pohjavedelle riskiä aiheuttavista kohteista. Suunnitelma on tehty Luumäen kunnan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yhteishankkeena.
Pohjaveden suojelun tavoitteena on turvata yhteiskunnan vedenhankinnalle tärkeät ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesivarannot. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmilla tuetaan tätä tavoitetta määrittämällä pohjavettä vaarantavat riskikohteet ja toiminnot sekä antamalla ohjeita pohjavesialueiden maankäyttöä, viranomaisvalvontaa ja ympäristövahinkojen ehkäisyä ja torjuntaa varten. Suojelusuunnitelmia käytetään ohjeellisena
tausta-aineistona valvonnassa, maankäytön suunnittelussa sekä ympäristö- ja maa-aineslupia ratkaistaessa.
Tämän suunnitelman laatiminen perustui pääasiallisesti olemassa olevaan tietoon, mm. rakentamiseen liittyviin
pohjatutkimustietoihin, pohjavesialueiden veden saatavuuden, ja laadun tutkimuksessa saatuun hydrogeologiseen aineistoon, sekä pilaantuneiden kohteiden tutkimisessa ja kunnostamisessa tehtyihin havaintoihin ja tutkimustuloksiin. Työssä huomioitiin tarkasteltavien alueiden kaavoitus ja maankäyttö. Jo olemassa ollutta tietoa
täydennettiin lisätutkimuksilla. Suojelusuunnitelmassa esitetyt suositukset eivät ole juridisesti sitovia, eikä
niistä aiheudu suoraan korvausvastuuta.
Suunnitelmassa on käsitelty myös muuttumassa olevaa pohjavesialueiden luokittelua. Sekä nykyinen poistuva
käytäntö että tuleva käytäntö on esitelty ja joiltain osin tulevaa kriteeristöä on käytetty pohjavesialueita kuvattaessa.
Tämän suojelusuunnitelman on laatinut työyhteenliittymä YKN Oy, JS-Enviro Oy ja Insinööritoimisto Geosaimaa Oy. Suojelusuunnitelman ohjausryhmään kuuluivat:
-

tekninen johtaja Erik Forstén, Luumäen kunta
ympäristönsuojelusihteeri Juha Tervonen, Luumäen kunta,
kunnanrakennusmestari Juha Inkilä, Luumäen kunta,
geologi Heidi Rautanen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus,
insinööri Esa Houni, Kaakkois-Suomen ELY-keskus,
terveystarkastaja Matti Routakorpi, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja
palomestari Lasse Vallentin, Etelä-Karjalan pelastuslaitos.

2. POHJAVESI JA POHJAVESIALUEIDEN LUOKITTELU
2.1.

Yleistä tietoa pohjavedestä

Pohjavesi on maaperässä yhtenäisenä kerroksena esiintyvää vettä. Maaperään imeytyvä sade- ja sulamisvettä
kulkeutuu huokoisessa maaperässä ns. vajovesivyöhykkeessä alaspäin painovoiman vaikutuksesta. Veden kulkeutumiseen vaikuttavat myös maarakeiden sekä vesimolekyylien väliset voimat. Vedellä kyllästymättömässä
ja kosteuspitoisuudeltaan vaihtelevassa maavesivyöhykkeessä muodostuu maavettä, joka suotautuu edelleen
syvemmälle maaperään. Kun vajoava vesi saavuttaa tiiviin maakerroksen tai kalliopinnan ja kerääntyy sen
päälle, syntyy pohjavesikerros.
Pohjavedeksi imeytyvän veden määrään vaikuttavat haihdunta, kasvillisuus, maanpinnan muoto ja varsinkin
maaperän ominaisuudet. Pohjavettä muodostuu erityisesti maalajiltaan huokoisessa ja karkearakeisessa maaperässä, johon vesi imeytyy ja jossa vesi kulkeutuu edelleen pohjavesikerrokseen nopeasti. Lisäksi pohjavettä
muodostuu kallioalueilla, joissa kallion rakoihin pääsee suotautumaan vettä. Maakerrosten läpi suotautuneen
veden laatu on yleensä hyvä ja se on sinällään käyttökelpoista talousvedeksi.
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Eniten pohjavettä muodostuu harjujen tai reunamuodostumien sora- ja hiekkakerrostumissa (jopa 60 % sadannasta voi imeytyä pohjavedeksi), rakeisuudeltaan karkeissa moreenikerrostumissa sekä mm. kallion ruhjevyöhykkeissä. Esimerkiksi Salpausselät ovat merkittävä pohjavesivarasto. Sellaiset pohjavesimuodostumat (akviferit), joissa pohjavettä on runsaasti, ovat potentiaalisia vesivarantoja yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta.
Pohjavesialueen vettä hyvin läpäisevää osaa kutsutaan muodostumisalueeksi. Muodostumisalue on rajattu
niin, että kyseisellä alueella maaperän vedenläpäisevyys maanpinnan ja pohjavedenpinnan välillä vastaa vähintään hienon hiekan vedenläpäisevyyttä. Myös pohjaveden määrää merkittävästi lisäävät kallio- ja moreenialueet, jotka liittyvät tiiviisti pohjavesialueeseen, luetaan kuuluviksi pohjaveden muodostumisalueeseen.
Pohjavesi virtaa maaperässä painovoiman vaikutuksesta maaperän rakenteen sekä maaperäkerrostumien viettosuunnan ohjaamana. Kun pohjavesi virtaa korkeammilta maastonkohdilta alavammille alueille, joissa maanpinta on pohjaveden pinnan tasolla, pohjavesi pääsee purkautumaan maanpinnalle ja muodostuu lähteitä.
Maan pintaan purkautuva pohjavesi voi muodostaa ja ylläpitää alavilla alueilla kosteikkoja ja suoekosysteemejä. Pohjavettä purkautuu monin paikoin myös pintavesialtaisiin ja -uomiin. Pääsääntöisesti pohjavesi virtaa
kohti vesistöjä, mutta joskus tapahtuu myös pintaveden imeytymistä järvistä maaperään.
Jos alavilla alueilla on karkeiden maakerrosten päällä pohjaveden pintaan purkautumista estäviä siltti- tai savikerrostumia, syntyy ns. paineellista pohjavettä.
Kun alueelle tuleva pohjavesimäärä ja lähtevä pohjavesimäärä ovat yhtä suuret, pohjaveden pinta pysyy likimain samalla korkeustasolla. Ihmisen toiminta (esimerkiksi maarakentaminen ja kuivatusjärjestelmät sekä
päällystäminen) voi horjuttaa tätä tasapainotilaa. Tällöin pohjaveden pinta saattaa laskea ja sen seurauksena
esim. lähteitä kuivua.
Pohjavesialueiden laajuus ja rajautuminen arvioidaan hydrogeologisten tekijöiden perusteella. Suurelta osin
arviointi on perustunut maasto- ja/tai karttatarkasteluihin, joita on täydennetty maaperä- ja pohjavesitutkimuksilla. Suomen maaperä on monin paikoin kerroksellista ja tiiviydeltään vaihtelevaa. Sen vuoksi pohjavesimuodostumien rajauksen arviointi on haastavaa ja rajaukset ovat paikoin varmentamattomia. Tarkentavat tutkimukset ovat kalliita, joten niitä voidaan toteuttaa vain tärkeimmillä alueilla.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus ohjaa rajauksia tarkentavaa selvitystyötä ja ylläpitää Luumäen pohjavesialueiden luokitusta.

2.2.

Pohjavesialueiden luokittelu ja siihen liittyvä lainsäädäntö

Kansallinen ympäristöhallinto on luokitellut ja kartoittanut pohjavesialueita jo 1970-luvulta lähtien. Pohjavesialueiden luokittelu ja kartoitus on ollut viime vuosiin saakka vakiintunutta, ohjeistukseen perustuvaa toimintaa,
jolla ei ole ollut tarkkaa lainsäädännöllistä ohjausta. Viimeisimmän (käytössä toistaiseksi olevan) ja uuden lakimuutoksen myötä poistuvan luokittelumenetelmän mukaisesti pohjavesialueet on luokiteltu kolmeen luokkaan
vedenhankintakelpoisuuden ja suojelutarpeen perusteella. Nämä luokat ovat olleet I (vedenhankintaa varten
tärkeä pohjavesialue), II (vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue) ja III (muu pohjavesialue) luokan pohjavesialueet.
Kotimainen, pohjaveden suojeluun liittyvä lainsäädäntö pohjautuu tällä hetkellä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2000/60/EY yhteisön vesipolitiikan puitteista (EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi). Suomessa
vesipuitedirektiivin täytäntöönpanossa keskeinen laki on laki vesienhoidon järjestämisestä (nykyisin laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä) 1299/2004, joka on ollut voimassa 31.12.2004 alkaen.
Lakimuutos (laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta 1263/2014, laki
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 1299/2004 2a luku) liittyen pohjavesialueiden luokitukseen ja
määrittelyyn sekä pohjavesialueiden rajauksiin ja suojelusuunnitelmiin tuli voimaan 01.02.2015. Lakimuutoksen vuoksi pohjavesialueiden luokitus uudistuu ja perustuu jatkossa lainsäädäntöön. Pohjavesialueiden luokit-
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telu muuttuu vähitellen vastaamaan lakimuutoksen 1263/2014 vaatimusta, jonka mukaan pohjavesialueet jaetaan 1. (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue), 2. (muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue), ja E (pohjavedestä suoraan riippuvainen pintavesi- tai maaekosysteemi) -luokkaan.
Lakimuutoksen 1263/2014 mukaiset 1. ja 2. luokka korvaavat nykyisen pohjavesiluokituksen mukaiset I ja II
luokat. Nykyisiä I ja II luokan pohjavesialueita tarkastellaan uuden lainsäädännön perusteella, jotta ne voidaan määrittää oikeaan luokkaan. Nykyiset III luokan pohjavesialueet joko luokitellaan 1. tai 2. luokan pohjavesialueeksi tai poistetaan luokituksesta. Uuteen E-luokkaan luokitellaan kaikki ne pohjavesialueet, joiden
ekosysteemit ovat suoraan pohjavedestä riippuvaisia. Pohjavedestä suoraan riippuvaisia ekosysteemejä voivat
olla esimerkiksi lähteet, tihkupinnat ja lähdepurot. Pohjavesialueen luokittelusta E-luokkaan on määrätty tarkemmin valtioneuvoston antamassa asetuksessa vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (929/2016 2a:8c §).
Vanha pohjavesialueluokitus on voimassa toistaiseksi rinnakkain uuden pohjavesialueluokituksen kanssa siihen
asti, kunnes pohjavesialueille tehtävät tarkistukset maastotöineen ovat valmiita ja uudet luokitukset on kuultu
ja vahvistettu.

2.3.

Poistumassa oleva pohjavesiluokitus

Poistumassa olevalla pohjavesiluokituksella ei ole lainvoimaa, vaan pohjavesialueiden rajaaminen on perustunut hallinnolliseen ohjeistukseen. Poistumassa olevan pohjavesiluokituksen mukaiset pohjavesialueiden määritelmät löytyvät esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen (2009) julkaisemasta raportista ”Pohjavesialueiden
luokitus ja kartoitus”.
2.3.1.

I luokka

I luokan pohjavesialue on määritelty vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi. Kyseisen luokituksen
omaavan pohjavesialueen pohjavettä käytetään tai suunnitellaan käytettävän 20…30 vuoden kuluessa tai sitä
tarvitaan muuten esimerkiksi vesihuoltoon liittyvissä poikkeustilanteissa varavedenottoa varten tapahtuvaan
vedenhankintaan, kun liittyjämäärä on vähintään 50 ihmistä tai kun veden tarve enemmän kuin keskimäärin
10 m3 vuorokaudessa. Erityistapauksissa myös tätä pienempiä alueita voidaan luokitella I luokkaan kuuluviksi.
I luokkaan kuuluva pohjavesialue voi kattaa koko pohjavesialueen tai vain pohjavesialueen sen osan, joka on
vedenhankinnan kannalta tarpeellinen.
I luokan pohjavesialue voi olla myös pistemäinen, jos pohjavesialuetta ei esimerkiksi ole pystytty rajaamaan
puutteellisten maaperä- tai pohjavesitietojen vuoksi. Tällaisten rajaamattomien pohjavesialueiden ympäristöön
liittyen on tehtävä tavallista tarkempia selvityksiä esimerkiksi kaavoituksen tai lupaharkinnan yhteydessä.
2.3.2.

II luokka

II luokan pohjavesialue on määritelty vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi. Pohjavesialue soveltuu
yhteisvedenhankintaan, mutta pohjavedelle ei ole toistaiseksi pystytty osoittamaan tarvetta haja-asutuksen,
yhdyskuntien tai muussa vedenhankinnassa. Tällaisia pohjavesialueita ovat muun muassa ne alueet, joilla
pohjavettä arvioidaan muodostuvan kokonaisuudessaan yli 250 m3/d tai joilla alustavasti tutkituilta, yhtenäisiltä vedenottamoalueilta saatava vesimäärä on yli 100 m3/d. Lisäksi pohjavesialue voidaan luokitella II luokkaan, jos sillä katsotaan muuten voivan olla alueellista merkitystä vedenhankinnan kannalta.
2.3.3.

III luokka

III luokan pohjavesialue on määritelty muuksi pohjavesialueeksi. Tähän luokkaan kuuluvien pohjavesialueiden
pohjaveden käyttökelpoisuuden arvioimiseksi tarvitaan lisätutkimuksia liittyen pohjaveden laatuun, vedensaantivaatimuksiin sekä pohjaveden mahdolliseen pilaantumis- tai muuttumisuhkaan.
Pohjavesialueiden kartoituksessa on käyty läpi kaikki alueet, joilta on mahdollisesti saatavissa hyödyntämiskelpoista pohjavettä. Puhdistettavissa olevat pohjavedet luokitellaan hyödyntämiskelpoisiksi. Luokittelematta on

9/41

LUUMÄEN KUNTA
SOMERHARJUN, TAAVETIN, RANTSILANMÄEN, URON, KAUNISRANNAN, KEIJASKANKAAN JA HEIMALAN POHJAVESIALUEET
POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

jätetty ne pohjavesialueet, joiden pohjavesi ei ole puhdistamiskelpoista tai jotka ovat muuten soveltumattomia
vedenottoon.

2.4.

Uuden lainsäädännön mukainen pohjavesiluokitus

Uusi pohjavesiluokitus perustuu vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 2a
luvun 10b pykälään (ks. myös laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
1263/2014). 10b §:n mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen sen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella.
2.4.1.

1. luokka

1. luokan pohjavesialue on määritelty vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi, ”jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin” (Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 1299/2004 2a:10b §).
2.4.2.

2. luokka

2. luokan pohjavesialue on määritelty muuksi vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi, ”joka
pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön”
eli 1. luokan mukaiseen käyttöön (Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 1299/2004 2a:10b §).
2.4.3.

E-luokka

E-luokan pohjavesialue on määritelty pohjavesialueeksi, ”jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on
suoraan riippuvainen” (Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 1299/2004 2a:10b §). Vesienhoidon
järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 1040/2006 muutosasetuksen (929/2016) 8c.1 §:n mukaan
”E-luokan pohjavesialueen luokitus perustuu luonnontilaisen tai luonnontilaisen kaltaiseen muun lainsäädännön nojalla suojeltuun pohjavedestä suoraan riippuvaiseen merkittävään pintavesi- ja maaekosysteemiin.”
Asetuksen 929/2016 8c.2 §:n mukaan ”pintavesiekosysteemi on suoraan pohjavedestä riippuvainen, kun siihen purkautuu pohjavettä siten, että pohjaveden purkautumisella on merkitystä kyseisen ekosysteemin suojelulle ja säilymiselle. Maaekosysteemi on pohjavedestä suoraan riippuvainen, kun pohjavesi ylläpitää luontotyypin ominaispiirteitä sekä vaikuttaa sen suojeluun ja säilymiseen.”
Jos 1. tai 2. luokan pohjavesialueen katsotaan ylläpitävän pintavesi- tai maaekosysteemiä, sille voidaan lisätä
E-luokitus (1E tai 2E). Muut pohjavesialueet, joilla pohjaveden todetaan ylläpitävän maa- tai pintavesiekosysteemiä, luokitellaan E-luokkaan (E).

3. POHJAVEDEN SUOJELUUN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ JA SÄÄDÖKSET
3.1.

Yleistä

Suomen kansallinen pohjavesien suojeluun liittyvä lainsäädäntö perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviin 2000/60/EY yhteisön vesipolitiikan puitteista. Direktiiviä 2000/60/EY toteutetaan kansallisessa lainsäädännössä pääasiassa lailla vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä, mutta myös monissa muissa laeissa ja asetuksissa sivutaan pohjaveden suojelua.
Tärkeimmät pohjavesien suojeluun liittyvät määräykset on annettu ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta (713/2014) sekä vesilaissa (587/2011). Pohjavesien suojelusta
määrätään myös esimerkiksi maa-aineslain (555/1981), jätelain (646/2011), kemikaalilain (599/2013), öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009), terveydensuojelulain (763/1994) sekä maankäyttö- ja rakennuslain
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(132/1999) säädöksissä. Lisäksi valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on tähän saakka huomioitu pohjavesien suojelun tarve.
Pohjavedessä ja talousvedessä olevien haitta- ja muiden aineiden hyväksyttävistä enimmäispitoisuuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006, muutossäännös 341/2009) ja
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
(1352/2015) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001).

3.2.
3.2.1.

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Pohjaveden pilaamiskielto

Pohjaveden pilaaminen on kielletty ympäristönsuojelulain 17 §:ssä. Pohjaveden pilaamiskielto koskee kaikkia
pohjavesiä niiden luokittelusta tai rajauksesta riippumatta. Ympäristönsuojelulain 17 §:n mukaan:
”Ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että:
1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjaveden laadun muutos voi
aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua;
2) toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka tehdä pohjaveden kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai
3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä etua.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä sellaisista 1 momentissa tarkoitetuista aineista, jotka ovat ympäristölle ja terveydelle vaarallisia ja joiden päästäminen suoraan tai epäsuorasti pohjaveteen on kielletty.” (YSL 17 §)
3.2.2.

Maaperän pilaamiskielto

Maaperän pilaaminen on kielletty ympäristönsuojelulain 16 §:ssä. Maaperän pilaamiskiellon mukaan ”maahan
ei saa jättää tai päästää jätettä tai muuta ainetta taikka eliöitä tai pieneliöitä siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus.” (YSL 16 §).
3.2.3.

Toiminnan luvanvaraisuus

Toiminnan yleisestä luvanvaraisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 27 §:ssä. Ympäristönsuojelulain liitteissä 1 ja 2 erikseen määritellyille toiminnoille, jotka aiheuttavat ympäristön pilaantumisen vaaraa, on haettava ympäristölupaa.
Ympäristönsuojelulain 28 §:ssä säädetään lisäksi erikseen luvanvaraisuudesta pohjavesialueella. 28 §:n mukaan toiminnalle voidaan edellyttää haettavaksi ympäristölupaa, mikäli toiminto sijoitetaan tärkeälle tai muulle
vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle, vaikka vastaavanlaiselta pohjavesialueiden ulkopuolelle
sijoitettavalta toiminnolta ei edellytettäisikään ympäristölupaa.
3.2.4.

Toiminnanharjoittajan velvollisuudet

Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan ”on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvollisuus)”. Toiminnanharjoittajan tulee järjestää toimintansa siten, että ympäristön pilaantuminen on
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mahdollista ennaltaehkäistä. Jos pilaantumisen estäminen kokonaan ei ole mahdollista, se tulee rajoittaa mahdollisimman vähäiseksi (YSL 7 §).
Maaperän tai pohjaveden pilaantumisen aiheuttanut toimija on ympäristönsuojelulain 133.1 §:n nojalla velvollinen puhdistamaan pilaantuneen pohjaveden ja maaperän sellaiseen tilaan, etteivät ne aiheuta haittaa tai
vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

3.3.
3.3.1.

Vesilaki (587/2011)
Pohjaveden muuttamiskielto

Pohjaveden tilaa tai laatua ei saa muuttaa ilman lupaa (pohjaveden muuttamiskielto). Vesitalouteen liittyvällä
hankkeella on oltava lupaviranomaisen lupa, ”jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta
tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos
- -- 2) aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesistön tai pohjavesiesiintymän tilan huononemista;
- -- 5) olennaisesti vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän
antoisuutta tai muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai
haittaa vedenotolle tai veden käytölle talousvetenä” (Vesilaki 587/2011 3:2.1 § ja 3:2.1,5 §).
3.3.2.

Luvanvarainen pohjaveden ottaminen

Kun pohjavesiesiintymästä otettavan pohjaveden määrä tai muu toimenpide, josta aiheutuu pohjaveden poistumista pohjavesiesiintymästä muutoin kuin tilapäisesti, on yli 250 m3/d, pohjaveden ottamiselle tarvitaan aina
lupa. Lisäksi veden ottaminen vesihuoltolaitokselle vettä toimittavan tai vesihuoltolaitoksen tarpeisiin tai siirrettäväksi käytettäväksi muualle sekä pintaveden imeyttäminen maahan tekopohjaveden valmistamiseksi tai pohjaveden laadun kohentamiseksi tarvitsevat aina vesilain mukaisen luvan (Vesilaki 3:3.1 §:n 2- ja 3-kohdat).
Vaikka pohjaveden ottamiseen ei tarvita ympäristölupaa, on ottamisesta tehtävä etukäteen ilmoitus ELY-keskukselle, jos pohjavettä otetaan yli 100 m 3/d (Vesilaki 2:15.1,3 §).
3.3.3.

Eräiden vesiluontotyyppien suojelu

Eräiden pohjavedestä riippuvaisten vesiluontotyyppien luonnontilan vaarantaminen on kielletty vesilain 2:11.1
§:n nojalla. Säännöksessä mainitut lähteet ovat suoraan pohjavedestä riippuvaisia.
Vesiluontotyyppien luonnontilan vaarantamiskiellosta voidaan myöntää poikkeus, mikäli vesiluontotyyppien
suojelutavoitteet eivät vaarannu merkittävästi (Vesilaki 2:11.2 §).

3.4.

Maa-aineslaki (555/1981)

Maa-aineslakia sovelletaan ”kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi, jollei 2 §:stä muuta johdu” (MAL 1 §). Maa-aineslain 1 §:ssä tarkoitettuun maa-ainesten ottoon on oltava lupa (MAL 4 §). Tarvittaessa maa-ainesten ottajan on haettava maa-ainesten otolle myös ympäristönsuojelulain mukainen lupa (MAL 4 §). Maa-ainesten ottoon liittyvään lupahakemukseen liitetään tarvittavassa laajuudessa tiedot ”selvitys ottamisalueen ja sen ympäristön pohjavesiolosuhteista ja pohjaveden havaintopaikoista sekä tiedot alueen läheisyydessä sijaitsevista talousvesikaivoista, pohjavedenottamoista ja niiden mahdollisista suojavyöhykkeistä ja suoja-aluemääräyksistä” (Valtioneuvoston asetus
maa-ainesten ottamisesta 926/2005 2.3,2 §).
Maa-aineslain 3 §:ssä on säädetty maa-aineksen ottamiseen liittyvistä rajoituksista. Maa-aineslain 3.1,4 §:n
mukaan maa-aineslaissa tarkoitettuja maa-aineksia ei saa ottaa siten, että siitä aiheutuu ” tärkeän tai muun
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vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen
ole saatu vesilain mukaista lupaa”.

3.5.

Jätelaki (646/2011)

Jätelain tarkoituksena on ”ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa
toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista” (JL 1 §). Jätelakia sovelletaan ”jätteeseen, jätehuoltoon ja roskaantumiseen sekä tuotteisiin ja toimintaan, joista syntyy jätettä” (JL 2.1 §).
Tuotteen valmistajan tulee jätelain tavoitteiden saavuttamiseksi huolehtia siitä, että tuotteen valmistuksessa
vältetään käyttämästä sellaisia raaka-aineita, jotka sisältävät ympäristölle tai terveydelle vaarallisia ainesosia
(JL 9.1,2 §). Lisäksi tuotannossa syntyvä jätteen tulee olla ympäristön ja terveyden kannalta mahdollisimman
haitatonta (JL 9.1,3 §). Tuote ei myöskään saa aiheuttaa jätteenä ympäristö- tai terveyshaittaa tai -vaaraa (JL
9.1,6 §).
Jätteentuottajan on oltava selvillä toiminnassaan syntyvien jätteiden ympäristö- ja terveysvaikutuksista (JL
12.1 §). Jätehuollosta ei saa aiheutua päästöjä, jotka aiheuttavat ympäristön pilaantumisen vaaraa (JL 13.2
§).

3.6.

Kemikaalilaki (599/2013)

Kansallinen kemikaalilaki pohjautuu Euroopan Unionin kemikaalilainsäädäntöön. Kemikaalilaissa annetaan
määräyksiä muun muassa kemikaalilain valvonnasta ja valvontaa suorittavista viranomaisista (luvut 2, 3 ja 7),
biosidivalmisteista (luvut 5 ja 6) sekä toiminnanharjoittajan velvollisuuksista ja kemikaaleja käyttävää toimintaa ohjaavista yleisperiaatteista (4. luku).
Kemikaalilain 19 §:n mukaan kemikaaleja käyttävän toiminnan periaatteena on EU:n kemikaalilainsäädännön
lisäksi olla riittävästi selvillä kemikaalien aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista sekä noudattaa kemikaalien kanssa riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta terveys- ja ympäristöhaittojen ennaltaehkäisemiseksi.
Lisäksi olemassa olevista menetelmistä ja kemikaaleista on valittava ne, jotka aiheuttavat vähiten vaaraa tai
haittaa, jos tämä on kohtuudella mahdollista (Kemikaalilaki 19 §).

3.7.

Öljyvahinkojen torjuntalaki (1673/2009)

Öljyvahinkojen torjuntalain tavoitteena on sekä maa- että vesialueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumiseen
varautuminen, tapahtuneiden vahinkojen torjuminen nopeasti ja tehokkaasti sekä vahinkojen korjaaminen siten, että ihmisiin, omaisuuteen ja ympäristöön kohdistuvat haitat ovat mahdollisimman vähäiset (Öljyvahinkojen torjuntalaki 1.1 §). Laissa annetaan määräyksiä esimerkiksi öljyn varastoijan ja sataman pitäjän velvollisuuksista (4. luku) ja öljyvahinkojen torjunnasta (5. luku).
Alueen pelastustoimi on alueellaan vastuussa öljyvahinkojen torjunnasta (Öljyvahinkojen torjuntalaki 7 §), ja
sillä on aina oltava maaöljyvahinkojen torjuntasuunnitelma ja tarvittaessa myös alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitelma (Öljyvahinkojen torjuntalaki 12.1 §). Öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmasta on löydyttävä ”tiedot
öljyvahinkojen torjunnan eri viranomaisista ja niiden tehtävistä, selvitys torjuntavalmiuden tasosta ja torjunnan järjestämisestä sekä tiedot öljyvahinkojen torjuntakalustosta” (Öljyvahinkojen torjuntalaki 12.2 §).

3.8.

Terveydensuojelulaki (763/1994) ja Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
(942/2016)

Terveydensuojelulain 5. luvussa annetaan talousvettä koskevia määräyksiä. Terveydensuojelulain 5:17.1 §:n
mukaan talousvetenä käytettävän veden tulee olla haitatonta terveydelle ja muutenkin talousvedelle tarkoitettuun käyttöön soveltuvaa. Vedenottamon ja talousvettä toimittavan laitoksen suunnittelussa, sijoittamisessa
sekä rakentamisessa ja kunnossapidossa on huolehdittava siitä, että talousvesi täyttää 5:17.1 §:ssä mainitut
laatuvaatimukset (Terveydensuojelulaki 5:17.2 §). Vuoden 2017 alussa voimaan tulleessa laissa terveydensuojelulain muuttamisesta (942/2016) on muutettu TSL:n 17 §:ä ja täsmennetään, että talousvetenä käytettävän
veden on oltava terveydelle haitatonta ja tarkoitukseensa soveltuvaa ja että veden käsittelyssä tai jakelussa
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käytetyistä aineista tai laitteissa käytetyistä materiaaleista ei saa joutua talousveteen epäpuhtauksia suurempia määriä kuin niiden käyttötarkoituksen mukaan on tarpeellista, eivätkä ne saa vaarantaa talousveden laatuvaatimusten täyttymistä.
Toiminnanharjoittajan hakemuksesta aluehallintovirasto voi kuitenkin terveydensuojelulain 17 §:n nojalla
myöntää määräaikaisen poikkeuksen säädetyistä talousveden laatuvaatimusten saavuttamisesta (Terveydensuojelulaki 5:17.3 §). Poikkeus voidaan myöntää, jos talousveden toimittamista ei voida hoitaa kyseisellä alueella millään muulla kohtuulliseksi katsottavalla tavalla eikä poikkeamisesta aiheudu vaaraa ihmisten terveydelle.
TSL 20 §:n mukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen on valvottava säännöllisesti talousvettä toimittavan
laitoksen vesijohtoverkostoon jakaman veden laatua. Tarvittaessa terveydensuojeluviranomainen voi määrätä
toiminnanharjoittajalle veden laadun tarkkailuun liittyviä velvoitteita.
Lakimuutoksessa muutetaan myös TSL 20 §:ä. Tämä muutos on voimassa 27.10.2017 lähtien. Muutoksessa
korostetaan omavalvonnan osuutta: talousvettä toimittavan laitoksen ja veden käyttäjän, joka ottaa talousvettä omilla laitteillaan, on huolehdittava siitä, että talousvesi täyttää 17 §:n 1 momentissa tarkoitetut vaatimukset. Talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonnan ja talousveden laadun valvonnan on perustuttava
veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan. Riskinarviointi on tehtävä toiminnan
harjoittajien ja viranomaisten välisenä yhteistyönä.
Lakimuutoksen mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen on hyväksyttävä em. riskinarviointi ja varmistettava, että tieto riskinarvioinnista ja tuloksista ovat veden käyttäjien saatavilla. Lisäksi terveydensuojeluviranomaisen tehtävänä on valvoa säännöllisesti 18 ja 18 a §:ssä tarkoitetun ja elintarvikehuoneistossa käytettävän talousveden laatua sekä todennettava valvontaohjelmien avulla, että terveydelle aiheutuvien riskien tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita hallintatoimenpiteitä toteutetaan koko vedenjakeluketjussa.
Tarvittaessa kunnan terveydensuojeluviranomainen voi asettaa toiminnanharjoittajalle veden laatua koskevia
tarkkailuvelvoitteita, määrätä talousveden käsiteltäväksi ja antaa veden käyttöä koskevia määräyksiä terveyshaitan ehkäisemiseksi.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta
riskinarvioinnista ja riskinhallinnasta sekä talousveden säännöllisestä valvonnasta, tarvittavista tutkimuksista,
tiedottamisesta ja tulosten raportoinnista.

3.9.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista säädetään
muun muassa talousveden laatuvaatimuksista ja -suosituksista sekä niiden enimmäisarvoista. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tulee valvoa talousveden laatua säännöllisten tutkimusten avulla (1352/2015 7.1 §).
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 4.1 §:n mukaan ”talousvedessä ei saa olla pieneliöitä, loisia tai mitään aineita sellaisina määrinä tai pitoisuuksina, joista voi aiheutua terveyshaittaa ihmisille. Talousveden on täytettävä liitteen I taulukossa 1—3 ja 5 esitetyt laatuvaatimukset”. Asetuksen 4.2 §:n mukaan ” talousveden on oltava myös muuten käyttötarkoitukseensa soveltuvaa. Se ei saa aiheuttaa haitallista syöpymistä
tai haitallisten saostumien syntymistä vesijohdoissa eikä vedenkäyttölaitteissa. Käyttökelpoisuuteen perustuvat
talousveden laatusuositukset on esitetty liitteen I taulukossa 4 ja 6”.

3.10.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001)

Asetuksella säädetään laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista sellaiselle terveydensuojelulain 16 §:n mukaiselle talousvedelle, jota
1) talousvettä toimittava laitos toimittaa käytettäväksi vähemmän kuin 10 m3 päivässä tai alle 50 henkilön tarpeisiin tai
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2) käytetään elintarvikealan yrityksessä, johon talousveden laadunvalvonnassa ja valvontatutkimuksissa ei kunnan terveydensuojeluviranomaisen päätöksen nojalla sovelleta talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (461/2000) vaatimuksia tai
3) yksittäiset taloudet käyttävät omaan vedenhankintaansa (talousvesikaivo).

3.11.

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)

Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on ohjata alueiden käyttöä ja rakentamista siten, että voidaan luoda
hyvän elinympäristön edellytykset ja edistää kestävää kehitystä muun muassa sen ekologisella osa-alueella
(1.1 §). Alueiden käyttöä ohjataan sekä valtakunnallisesti että paikallisesti eri menetelmin. Valtakunnallisia
suuntaviivoja suunnitteluun antavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, kun taas maakunnissa on olemassa omat maakuntasuunnitelmansa, maakuntakaavansa ja alueelliset kehittämisohjelmansa.
Paikallisen maankäytön suunnittelua täsmentävät maakuntakaavaa tarkemmat yleis- ja asemakaavat. Kaavoituksella on mahdollista ohjata rakentamista ja ympäristölle vaarallisten toimintojen sijoittamista siten, ettei
pohjavesien pilaantumisen vaaraa synny.
Alueidenkäytön suunnittelun periaatteena on, että tarkemman kaavan suunnittelussa otetaan huomioon epätarkemmassa kaavassa asetetut määräykset ja tavoitteet. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa huomioon alueiden käytön suunnittelussa niin maakuntatason
kuin muussakin maankäytön suunnittelussa.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö liittyy muun muassa asioihin, joilla on ”valtakunnallisesti
merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen” (Maankäyttö- ja rakennuslaki 22.2,3 §). Yleiseksi alueiden käytön suunnittelun tavoitteeksi
on asetettu muun muassa luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnon arvojen, ympäristönsuojelun ja ympäristöhaittojen ehkäisemisen sekä luonnonvarojen säästeliään käytön edistäminen (Maankäyttö- ja rakennuslaki 5,1 §:n 4–6 -kohdat).

3.12.

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)

Vesienhoidon järjestämisestä annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään vesien tilan arvioimisesta ja
seurannasta, vesienhoitosuunnitelman laatimisesta sekä vesienhoitosuunnitelmaan sisällytettävistä selvityksistä. Muutosasetuksella 341/2009 lisättiin asetuksen 1040/2006 liitteeksi liite 7A, jossa on esitetty lista pohjavettä pilaavista aineista ja niiden ympäristölaatunormeista. Muutosasetuksessa 929/2016 asetukseen
1040/2006 lisättiin luku 2a, joka koskee pohjavesialueen määrittämistä ja luokitusta.
Asetuksen 1040/2006 luku 3 käsittelee pinta- ja pohjavesien tilan arvioimista. Asetuksen 1040/2006 14 §:n
mukaan ”pohjavedet luokitellaan hyvään tai huonoon tilaan kemiallisen ja määrällisen tilan perusteella sen
mukaan, kumpi niistä on huonompi”. Lisäksi luokitteluun ja tulosten esittämiseen sovelletaan 14 §:n mukaan
vesipuitedirektiivin liitteen V säädöksiä. 14a.1 §:n mukaan pohjaveden määrällinen tila voidaan luokitella hyväksi, jos
1) keskimääräinen vuotuinen vedenotto ei ylitä muodostuvan pohjaveden määrää, kun otetaan
erityisesti huomioon vedenoton vaikutukset pohjavesiin yhteydessä oleviin pintavesiin ja maaekosysteemeihin ja
2) pohjavedenpinnan korkeus ei ihmistoiminnan seurauksena jatkuvasti laske.
Pohjavesimuodostumille, jotka eivät vaikutusarvioinnin ja lisäselvitysten perusteella mahdollisesti saavuta hyvää kemiallista tilaa, tehdään pohjaveden kemiallisen tilan luokittelu (VNa 1040/2006 14b.1 §). Luokittelussa
huomioidaan niiden liitteessä 7A mainittujen pohjavettä pilaavien aineiden pitoisuudet, jotka luokittelun kohteena olevalla pohjavesialueella voivat heikentää pohjavesimuodostuman kemiallista tilaa (VNa 1040/2006
14b.2 §). 14c §:ssä säädetään tarkemmin pohjaveden kemiallisen tilan luokittelua koskevista kriteereistä.

3.13.

Muuta pohjaveden suojeluun ja käyttöön liittyvää lainsäädäntöä

Seuraavissa laeissa ja säädöksissä on myös säännöksiä pohjaveden suojelusta:
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-

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) ja Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun asetuksen muuttamisesta
342/2009,

-

Kemikaalilaki 599/2013,

-

Maastoliikennelaki 1710/1995,

-

Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 59/1999,

-

Terveydensuojelulaki 763/1994 ja terveydensuojeluasetus 1280/1994, joita on päivitetty lailla terveydensuojelulain muuttamisesta (942/2016),

-

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla 415/1998,

-

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisten aineiden luettelosta 1059/1999, kumottu säädöksillä
642/2001, 509/2005 ja 5/2010,

-

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta
1250/2014. Asetuksella kumotaan 1.4.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin
olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 931/2000,

-

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005,

-

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 194/2002,

-

Valtioneuvoston asetus 283/2011 maalämmön hyödyntämisen luvanvaraisuudesta sekä

-

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista
444/2010.

4. LÄHTÖAINEISTO
Suojelusuunnitelman laatimista varten saatiin lähtöaineistoa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta ja Luumäen
kunnalta. ELY-keskukselta saatuun, paikkatietona toimitettuun lähtöaineistoon kuuluivat MATTI-kohteet (Maaperän tilan tietojärjestelmä), olemassa olevat pohjaveden havaintopisteet, NOTTO-rekisteritiedot (tiedot maaaineksen ottoalueista), VAHTI-tietoja (ympäristönsuojelun tietojärjestelmän tietoja), tiedot tiealueiden pohjavesisuojauksesta ja talvihoitoluokista sekä olemassa olevia pohjavesitutkimustietoja.
Luumäen kunnalta saatiin tiedot pohjavesialueilla sijaitsevista ympäristölupa- ja muista ympäristön kannalta
merkittävistä kohteista. Pohjavesialueilla sijaitsevat eläintilat selvitettiin Luumäen maaseututoimelta, ja pohjavesialueilla tai niiden läheisyydessä sijaitsevat peltoalueet selvitettiin karttatarkasteluna Maanmittauslaitoksen
kartoista. Pohjavesialueilla sijaitsevat muuntamot selvitettiin Kymenlaakson Sähkö Oy:ltä ja pohjavesialueilla
sijaitsevat öljysäiliöt Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta.
AINEISTO:
- Paikkatietoaineisto: MATTI-, NOTTO- JA VAHTI -tiedot (ELY)
- Ympäristöluvat ja muut ympäristön kannalta merkittävät kohteet (Luumäen kunta, ympäristönsuojelusihteeri)
- Pohjavesialueilla sijaitsevat eläintilat (Luumäen maaseututoimi)
- Pohjavesialueilla olevat muuntamot (Kymenlaakson Sähkö Oy)
- Pohjavesialueilla sijaitsevat öljysäiliöt (Etelä-Karjalan pelastuslaitos)
Lähtö- ja muu lähdeaineisto on eritelty tarkemmin liitteessä 5.
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5. RISKITEKIJÄT JA RISKIENARVIOINTI
5.1.

Yleistä

Merkittäville pohjavesialueille on usein sijoittunut paljon toimintaa, josta voi aiheutua haitallisia vaikutuksia
pohjaveden laatuun. Olosuhteet pohjavesialueilla ovat monien toimintojen kannalta sopivat: runsaimmat pohjavesivarannot sijaitsevat alueilla, joille on helpointa perustaa infrastruktuuria. Koska toiminnat on aloitettu
paljon ennen kuin pohjaveden suojelun periaatteet ovat kehittyneet nykyiselleen, monilla pohjavesialueilla on
toimintoja, joiden siirtäminen pois pohjavesialueelta ei ole enää mahdollista. Näiden toimintojen aiheuttaman
riskin arviointi on tärkeää, jotta haitallisia vaikutuksia voidaan ehkäistä suojaus- ja varautumistoimenpitein.
Mm. seuraavista maankäytön toimialoista voi aiheutua riskejä pohjavesialueille:
-

-

5.2.

TEOLLISUUS- JA YRITYSTOIMINTA: käsiteltävät ja varastoitavat kemikaalit sekä muodostuvat jäte- ja
hulevedet.
LIIKENNE JA TIENPITO: Suolaus ja suolavarastot (suolausta pyritään vähentämään, mutta liikenteen
lisääntymisestä johtuva teiden talvihoidon vaatimustason kasvu rajoittaa suolauksen vähentämistä) ja
vaarallisten aineiden kuljetukset. Tieverkon hoitoluokat ovat Is, I, Ib, II, III sekä luokkaa Ib vastaava
taajamien hoitoluokka TIb. Pohjavesivaikutusten kannalta keskeisimpiä ovat hoitoluokkien Is- ja I läpi
talven suolattavat tiet.
AMPUMARADAT: Metallien (lähinnä hauleista ja luodeista) ja PAH-yhdisteiden (kiekot) pääsy maaperään.
ASUTUS, ÖLJYSÄILIÖT, JÄTEVEDET, MAALÄMPÖ: Omakoti- ja pientaloasutuksen jätevesien johtaminen/käsittely sekä lämmitys (öljysäiliöt, maalämpökaivojen poraus - pv-kerrosten häiriintyminen ja sekoittuminen – sekä lämmönsiirtonesteet), asuinalueiden hulevedet.
POLTTOAINEIDEN JA MUIDEN HAITALLISTEN KEMIKAALIEN JAKELU JA VARASTOINTI: Tankkaustoiminta, varastosäiliöt ja säiliöiden täyttö.
YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN KÄSITTELY: Viemäriverkosto, pumppaamot, puhdistamot.
MAA- JA KALLIOKIVIAINEKSEN OTTO: Muutokset pohjaveden virtaussuunnissa, pinnankorkeuden
vaihtelussa, haihdunnassa ja aineiden kulkeutumisessa maaperästä pohjaveteen (maakerrosten oheneminen ja kasvillisuuden poisto), työkoneiden poltto- ja voiteluaineiden vuoto vahinkojen riski.
MAA- JA METSÄTALOUS: Maataloudessa lantaloiden sekä laidunalueiden suotovedet, lannoitteet ja
torjunta-aineet sekä maatalouskoneiden poltto- ja voiteluaineet; metsätaloudessa ojitukset ja maan
muokkaus (pohjavesitaseen muutokset, haitallisten aineiden mobilisoituminen).
MUUNTAMOT: Jäähdyttämiseen ja eristämiseen käytettävä öljy (varsinkin vanhat pylväsmuuntamot,
joissa ei ole paisuntasäiliöitä).
PIMA-KOHTEET: Maaperässä kulkeutuvilla haitta-aineilla pilaantunut maaperä voi aiheuttaa pohjaveden pilaantumisriskin.
HAUTAUSMAAT: Kaivutoiminnasta, istutusten lannoitteet ja torjunta-aineet.
MUUT: Kaukolämpö, kasvihuoneet, kauppapuutarhat, taimitarhat.

Riskipisteytys

Riskitekijöitä on tässä esityksessä arvioitu riskikohdearvioinnilla. Riskikohteita on käsitelty pääasiassa Luumäen
kunnalta ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta saatujen tietojen perusteella. Kohteet on koottu pohjavesialueittain liitteenä oleviin taulukoihin, joissa esitetään kunkin kohteen riskipisteytys. Kohteiden riskipisteytyksessä
on otettu huomioon kolme päätekijää, joissa kussakin on kaksi alakohtaa:
1) Pohjavesi:
2) Maaperä:
3) Kohde:

a. pohjaveden virtaussuunta ja
b. kohteen etäisyys ottamosta,
a. maalaji, maa-aineksen vedenjohtavuus ja
b. maaperän pohjavesipinnan yläpuolisten kerrosten paksuus sekä
a. kemikaalien ominaisuudet sekä käyttö/varastointi kohteessa ja
b. kohteessa olevat maaperä-/pohjavesisuojaukset (ml. hulevesien ohjautuminen) sekä valvontajärjestelmät.
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Jokaiselle alakohdalle on annettu riskin suuruutta kuvaavat pisteet 0…3, ja kohteen riskipisteluku on em. pisteiden summa (0…18). Riskit on luokiteltu neljään luokkaan:
-

suuri riski (pisteet 15…18),
merkittävä riski (11…14),
kohtalainen riski (7…10) ja
pieni riski (0…6).

Kaikista kohteista ei ole saatu riittävästi tietoja riskien luokittelua varten.
Seuraavassa taulukossa on yhteenveto eri pohjavesialueilla todettujen riskikohteiden lukumäärästä riskiluokittain. Kunkin pohjavesialueen merkittävimpiä riskikohteita käsitellään erikseen kohdassa 7.
RISKIPISTELUOKKA
15…18
Suuri riski
11…14
Merkittävä
riski
7…10
Kohtalainen
riski
0…6
Pieni riski
Ei
luokiteltu

Somerharju
1

Taavetti

Uro

Kaunisranta

Keijaskangas

Heimala

0

Rantsilanmäki
0

0

0

0

0

1

7

2

1

0

1

0

8

13

7

5

1

1

0

4

0

1

0

0

0

1
2

Riskikohteet (ja riskipisteytys) on esitetty pohjavesialueittain taulukoissa liitteessä 3. Riskikohteiden sijainti on
esitetty liitteen 2 kartoissa.

6. SUOJELUSUUNNITELMAA LAADITTAESSA TEHDYT TUTKIMUKSET
6.1.

Pohjavesiputkien asentaminen ja kairaukset

Lisätiedon saamiseksi Taavetin, Uron, Rantsilanmäen ja Somerharjun pohjavesialueille asennettiin yhteensä 17
uutta pohjavesiputkea (YJG1…YJG17) syyskuussa 2016. Putkista 10 kpl (YJG1…YJG10) sijaitsee Taavetin pohjavesialueella, 2 kpl (YJG14 ja YJG15) Uron pohjavesialueella, 1 kpl (YJG16) Rantsilanmäen pohjavesialueella
ja 4 kpl (YJG11…YJG13, YJG17) Somerharjun pohjavesialueella. Uusien pohjavesiputkien materiaali on PEH
(sisähalkaisija 50 mm). Siiviläputki kattaa koko putkessa olevan pohjavesikerroksen kaikissa putkissa paitsi
putkessa YJG6. Kaikki uudet putket varustettiin asennuksen yhteydessä lukittavilla metallisilla suojaputkilla.
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Kuva 1. Pohjaveden havaintoputkea asennetaan Taavetin pohjavesialueella.

Putkien sijoittamisen pääasiallinen kriteeri oli riskikohteiden sijainti. Taavetin pohjavesialueella haettiin lisäksi
tietoa pohjavesialueen länsi- ja pohjoisosista nykyisten pohjavesirajausten ulkopuolelta. Taavetin pohjavesialueelle asennetuissa pohjavesiputkista YJG2 ja YJG3 todettiin jääneen kuiviksi. Pisteeseen YJG3 asennettiin viikolla 4/2017 syvempi kallioon saakka ulottuva putki. Myös pisteeseen YJG2 yritettiin asentaa pitempää putkea,
mutta kairaus päättyi kuivaan kallioon lähellä alkuperäisen putken alapään tasoa, joten tähän pisteeseen ei
voitu asentaa toimivaa havaintoputkea.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus teki Taavetin pohjoisosassa maatutkaluotauksen marraskuussa 2016. Luotauksen tarkoituksena oli saada tietoa Taavetin pohjavesialueen pohjoisosan ja pohjoispuolen maaperäkerrosten
paksuudesta ja koostumuksesta sekä pohjavesipinnan tasosta. Luotauslinja oli noin 1,3 km pitkä ja noudatti
tieuria Tapion taimitarhan lounaispuolelta kaakon suuntaan lähelle Vt26:ta ja tästä etelän suuntaan nykyisen
pohjavesialuerajauksen eteläpuolelle (Taavetin pv-alueelle). Luotausta täydennettiin tekemällä maaperäkairauksia porakoneella Nikinojan pohjois- ja eteläpuolelle.
Maastotyöt ohjelmoitiin ja tutkimuspisteet sijoitettiin ohjausryhmän ja konsultin kesken käytyjen neuvottelujen
perusteella.
Pohjavesiputkikortit on esitetty suojelusuunnitelman liitteessä. Pohjavesiputkien, luotauslinjan ja kairausten
sijainti on merkitty suojelusuunnitelman liitteenä olevaan karttaan.

6.2.

Mittaukset ja näytteenotto

Uusien pohjavesiputkien pohjaveden pinnankorkeudet mitattiin 15.11.2016 ja pohjavesiputkista poistettiin
näytteenottoa varten vettä pumppaamalla 6…10 kertaa putken vesitilavuuden verran 17.11. ja 21.11.2016.
Putkia YJG12 ja YJG13 tyhjennettiin noutimella niissä olevan pienen vesimäärän/huonon antoisuuden vuoksi ja
YJG14 pumpun hajoamisen vuoksi. Pisteeseen YJG3 asennetusta putkesta poistettiin vettä osittain pumppaamalla ja osittain noutimella 03.02.2017. Pohjaveden pinnankorkeus putkesta YJG3 mitattiin 03.02.2017 ja
09.02.2017.
Pohjavesinäytteet otettiin 15 uudesta pohjavesiputkesta (YJG1 ja YJG4…YJG17) 24.11.2016. Havaintoputkesta
YJG3 otettiin putken uudelleen asentamisen jälkeen näyte 09.02.2017. Näytteenotto tehtiin kaikista pohjavesiputkista noutimella. Näytteistä mitattiin lämpötila näytteenoton yhteydessä. Lisäksi näytteistä tutkittiin tyypillisiä vedenlaatuparametreja, liukoisten metallien, hiilivety-yhdisteiden ja torjunta-aineiden pitoisuuksia laboratorioissa. Seuraavassa taulukossa on esitetty, mitä näytteistä on analysoitu.

19/41

LUUMÄEN KUNTA
SOMERHARJUN, TAAVETIN, RANTSILANMÄEN, URON, KAUNISRANNAN, KEIJASKANKAAN JA HEIMALAN POHJAVESIALUEET
POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

Analysoitu tai mitattu parametri
/yhdiste

Näytepisteet, joista analysoitiin

Analysoinut laboratorio

Lämpötila
O2
pH, sähkönjohtavuus,
Fe, Mn, NO3, NO2, SO4,
Cl, F
Liukoiset metallit As, Cd,
Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb,
Sb, V ja Zn
Hiilivedyt C10...C40
Hiilivedyt C5...C40
Atratsiini, terbutylatsiini
sekä DEA, DIA, DEDIA
ja terbutyyliatsiini-desetyyli
Organoklooratut torjunta-aineet+ atratsiini,
terbutylatsiini sekä DEDIA, DEA, DIA ja terbutyyliatsiini-desetyyli

Kaikki (poislukien YJG2)
Kaikki (poislukien YJG2)
Kaikki (poislukien YJG2)

Mitattu kentällä näytteenoton yhteydessä

YJG7, YJG8 ja YJG10

Novalab

YJG12
YJG1, YJG11, YJG16 ja YJG17
YJG1, YJG3, YJG4, YJG5, YJG6 ja YJG10

Novalab
Novalab
ALS

YJG13, YJG14 ja YJG15

ALS

SGS Inspection Services /KCL
Novalab

Happipitoisuusnäytteet toimitettiin laboratorioon näytteenottopäivänä. Muut näytteet säilytettiin yön yli viileässä ja valolta suojattuina ja lähetettiin näytteenottopäivän jälkeisenä aamuna laboratorioon.

6.3.

Yhteenveto tutkimushavainnoista ja -tuloksista

Pohjaveden lämpötila vaihteli välillä 5…7 °C, pH välillä 5,7…7,5 ja happipitoisuus välillä 1,3…12 mg/l. Pohjavedessä ei todettu analysoituja bensiiniyhdisteitä, styreeniä, hiilivety-jakeita C5…C40 eikä VNA 341/2009 liitteessä
7 esitettyjä pohjaveden ympäristönlaatunormeja ylittäviä metallipitoisuuksia.
Atratsiinipitoisuus ylitti laboratoriomenetelmän määritysrajan kolmessa näytteessä (YJG5, YJG10 ja YJG13),
terbutylatsiinipitoisuus kahdessa näytteessä (YJG5 ja YJG10) ja DEA-pitoisuus yhdessä näytteessä (YJG10).
Lisäksi pohjaveden kloridipitoisuus ylitti VNa 341/2009 liitteessä 7A esitetyn pohjaveden ympäristönlaatunormin 25 mg/l seitsemässä näytteessä (YJG3, YJG4, YJG9, YJG10, YJG12, YJG14, YJG16) ja VNa 1352/2015 liitteessä 1 esitetyn talousveden enimmäispitoisuuden 250 mg/l näytteissä YJG3 (340 mg/l), YJG12 (300 mg/l) ja
YJG14 (310 mg/l).
Fluoridipitoisuudet olivat viidessä näytteessä (YJG3, YJG9, YJG12, YJG14 ja YJG15) vähintään VNa 1352/2015
liitteessä 1 esitetty talousveden enimmäispitoisuuden 1,5 mg/l tasolla. Rauta- ja mangaanipitoisuudet ylittivät
yleisesti VNa 1352/2015 liitteessä 1 esitetyn talousveden laatusuosituksen. Nitraattipitoisuudet olivat koholla
(5…12 mg/l) pisteissä YJG5, YJG11, YJG13, YJG15 ja YJG17.
Yhteenvetotaulukot pohjavesialueittain sekä laboratorioiden tutkimusraportit on esitetty liitteessä 4.
Taavetin pohjavesialueella tehtyjen kairausten perusteella kallio ulottuu Nikinojan eteläpuolisella alueella pohjavesipinnan yläpuolella VT26:n linjalta noin 200 m länteen. Paikoin pohjaveden pinnan korkeuserot ovat tutkimushavaintojen perusteella suuria, ja pohjavettä on mahdollisesti kertynyt kallion päälle eri tasoilla oleviin altaisiin.
Luotaustulkinnan perusteella tehtiin Nikinojan pohjoispuolella epävarmoja kalliohavaintoja (rapakivi hankaloittaa tulkintaa), jotka ELY:n hydrogeologin tulkinnan mukaan osoittavat, että kalliopinta on Nikinojan pohjoispuolella pohjavesipinnan yläpuolella. Muuten kalliopinnan tasoa ei luotauksen perusteella voitu arvioida. Pohjaveden pinta havaittiin selvästi luotauslinjan pohjoisosassa, mutta eteläpäässä (nykyisen rajauksen mukaisella
Taavetin pohjavesialueella) pohjaveden pinnan tasoa ei voida luotaustietojen perusteella päätellä.
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7. POHJAVESIALUEET
7.1.

Somerharju (II luokka, nro 0544105)

Somerharjun pohjavesialue sijaitsee Taavetin länsipuolella. VT 6 kulkee itä-länsi -suunnassa muodostuman
keskivaiheilla. Pohjavesimuodostuman kokonaispinta-ala on 10,69 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta
arvioidaan olevan 8,14 km2. Somerharjun pohjavesialueella viljelysalueita on alle 5 % ja metsätalousalueita
noin 75 % pinta-alasta.
7.1.1.

Hydrogeologia

Somerharjun pohjavesialue sijaitsee I Salpausselällä ja sen maa-aines koostuu pääosin lajittuneesta hiekasta
ja sorasta. Alueen eteläreunalla maa-aines on koostumukseltaan ja raekooltaan hienompaa, kun taas muodostuman pohjoisreunalla on karkearakeisempia lajittuneita hiekka-sorakerroksia sekä moreenikerroksia. Aluetta
rajaavat pääasiassa tiiviit maakerrokset ja suoalueet, ja paikoitellen alue rajautuu kallioihin. Kallion pinta on
havaittu keskimäärin noin 20…40 metrin syvyydellä maanpinnasta, mutta joillakin alueilla kallio on tätä korkeammalla. Pohjaveden pinta on noin 20 metrin syvyydellä maanpinnasta pohjavesimuodostuman lakiosissa ja
noin 10 metrin syvyydellä alueen eteläosissa, jossa on alavampia alueita.
Muodostuman keskiosissa pohjaveden päävirtaussuunta vanhan Valtatie 6:n tielinjauksen pohjoispuolella on
luode. Pohjavesialueen keskiosissa pohjavesi virtaa rautatien eteläpuolella alueellisesti etelään. Pohjaveden
arvioitu muodostumismäärä on noin 5 300 m3/d. Somerharjun pohjavesialue on reunamuodostuma, josta purkautuu pohjavettä. Pohjaveden purkautumista tapahtuu alueen pohjoispuolella lähteiden ja tihkupintojen
kautta. Pohjavettä purkautuu myös Somerharjun pohjavesialueen eteläpuoleisille alueille.
Karttatarkastelun perusteella Somerharjun pohjavesialueella tai sen läheisyydessä on 11 maastotietokantaan
merkittyä lähdettä ja kolme mahdollisesti pohjavesivaikutteista metsälakikohdetta. Lisäksi alueella on yksi pohjavesivaikutteinen Natura2000-alue ja kaksi toteutunutta METSO-ls-aluetta, jotka inventointitietojen mukaan
voivat olla pohjavesivaikutteisia. Kesällä 2016 tehdyn maastokatselmuksen perusteella pohjavesialueen lounais- ja pohjoisosissa esiintyy viisi suoraan pohjavedestä riippuvaista pintavesi- ja/tai maaekosysteemialuetta:
o
o
o

o
o

7.1.2.

Peruskarttalähde (Maastotietokannan lähde ObjectID 17668) (521192; 6753619). Suojeluperuste:
MetsäL 10§
Peruskarttalähde (Maastotietokannan lähde ObjectID 17672 / sen ympäristö) (520437; 6752583).
Suojeluperuste VesiL 2:11 §, metsälakiin liittyvää suojeluperustetta ei ole toistaiseksi määritetty.
Natura (FI0413005, Someron lähteikkö), peruskarttalähteet (Maastotietokannan lähde ObjectID
17670, 17669), Metsälakikohteet 1673, 1146 (lähteikkö, tihkupinta) (522117; 6753990). Suojeluperuste luontodirektiivin liite I (Natura), MetsäL 10§, VesiL 2:11§
Peruskarttalähde (Maastotietokannan lähde ObjectID 17775), Metsälakikohteet 1078, 2459 (tihkupinta, lähde) (525390; 6754413). Suojeluperuste: MetsäL 10§, VesiL 2:11§
Lähteikkö (ei peruskartassa) (520942; 6753821). Suojeluperuste: MetsäL 10§ (ei vahvistettu), VesiL
2:11§.
Vedenottamot

Somerharjun pohjavesialueella on kaksi yhteiskaivoa: Alakaivo ja Somerharju. Vedenotto on vähäistä, sillä yhteiskaivoja käyttäviä talouksia on vähän.
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Kuva 2. Alakaivon vedenottamo.

7.1.3.

Pohjavesitarkkailu ja pohjaveden laatu

Somerharjun pohjavesialueella on yhteensä 38 pohjaveden havaintoputkea. Suuri osa pohjavesiputkista on
asennettu VR:n vanhan ratapölkkykyllästämön kreosoottipäästöjen tutkimisen yhteydessä. Pohjavesitutkimuksissa pohjavedessä on todettu korkeita PAH-yhdisteiden pitoisuuksia pohjavesimuodostuman eteläreunalla Somerharjun vanhan ratapölkkykyllästämön alueella ja sen eteläpuolella. Somerharjun yhteiskaivo on rakennettu
turvaamaan alueen talojen puhtaan talousveden saanti. VR:n vanha kaivo on suljettu ja veden käyttö tästä
kaivosta kielletty.
Pohjavesialueen määrällinen ja kemiallinen tila on luokiteltu hyväksi. Kyllästämöalueen pohjaveden pilaantuminen on paikallinen eikä ole vaikuttanut laajasti pohjavesialueen veden laatuun.

Kuva 3. Pohjaveden havaintoputki HP 1 Somerharjun pohjavesialueella.

7.1.4.

Uuden lainsäädännön mukainen pohjavesiluokitus

Kohdassa 2.4.3 mainittujen pohjavedestä riippuvaisten pintavesi- ja/tai maaekosysteemialueiden vuoksi Somerharjun pohjavesialue saanee jatkossa E-luokituksen. Koska Somerharjulla otetaan vettä yhdyskuntien tarpeeseen ja pohjavettä muodostuu alueella yli 100 m 3, Somerharju luokiteltanee tämänhetkisestä vähäisestä
vedenotosta huolimatta nykyisen lainsäädännön mukaisesti luokkaan 1E.
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7.1.5.

Riskikohteet

Somerharjun pohjavesialueella on riskipisteytyksen perusteella 2 kohdetta, joiden riskiluokka on merkittävä tai
suuri. Alueen keskiosassa sijaitsevalla ratapölkkykyllästämöllä (kohdetunnus 103) on 15 riskipistettä. Pohjavedessä on todettu kreosoottiöljystä aiheutuneita korkeita PAH-pitoisuuksia. Kohteessa on tehty laajoja selvityksiä, ja maaperää puhdistetaan parhaillaan. Pohjaveden tilaa seurataan ja pohjaveden puhdistamistarve ratkaistaan seurantatietojen perusteella myöhemmin.
Somerharjun pohjavesialueen halki itä-länsisuunnassa johtaa kaksi valtakunnallisestikin merkittävää liikenneväylää: VT 6 ja karjalanrata. Molempia väyliä käytetään vaarallisten kemikaalien kuljetukseen. Pohjavesisuojauksia ei ole tehty. Maantiesuolauksen vaikutus näkyy pohjavedessä tielinjan läheisyydessä.
VT 6 on lähellä Somerharjun vedenottokaivoa ja on siksi luokiteltu merkittäväksi riskiksi. VT 6:lla tapahtui polttonestesäiliöauton onnettomuus (tunnus 102), jossa maaperään vuoti yli 10 m 3 öljyä. Onnettomuuspaikalla on
tehty maaperän puhdistus ja asia on dokumentoitu; maaperään VT 6:n reunaan jäi hiilivetyjä. Paikalle on
asennettu pohjavesiputki YJG12, josta otetussa pohjavesinäytteessä ei todettu hiilivetyjä. Jatkotoimenpiteille
ei sen vuoksi ole tämänhetkisessä tilanteessa perusteita.
Lisäksi pohjavesialueella on vanha taimitarha (110), jonka eteläpuolelle asennetussa pohjavesiputkessa YJG13
todettiin atratsiinia. Taimitarhan alueella lisäselvitykset näyttävät tarpeellisilta.
Somerharjun pohjavesialueella on voimassa oleva maa-aineksen ottolupa Rasvanotkonmäellä (Umatec).
Pelastuslaitoksella ei ole tietoja öljysäiliöistä (II luokan pohjavesialue).

7.2.

Taavetti (I luokka, nro 0544101)

Taavetin pohjavesialue sijaitsee Taavetin taajama-alueella ja sen koillispuolella. Pohjavesimuodostuman kokonaispinta-ala on 6,11 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-alaa on 4,78 km2. Taavetin pohjavesialueella on alle 5 % maatalous- ja noin 40 % metsätalousaluetta. Suuri osa pohjavesialueesta (lähes 40 %)
on taajama- ja tiealuetta.
7.2.1.

Hydrogeologia

Taavetin pohjavesialue sijaitsee I Salpausselkään kuuluvalla reunamuodostumalla, jota leikkaa pohjois-eteläsuuntainen pitkittäisharjujakso. Alueen maa-aines koostuu pääosin sorasta ja hiekasta, ja paikoitellen maaperässä on hienosta hiekasta koostuvia välikerroksia. Muodostuman pohjoisreunalla maa-aines on eteläosia
karkeampaa. Pohjavesialuetta rajaavat pohjoisessa ja etelässä pääasiassa suo- ja kallioalueet sekä tiiviit, huonosti vettä johtavat maakerrokset. Idässä pohjavesialue rajautuu Rantsilanmäen pohjavesialueeseen. Länsipuolen rajausta tarkistetaan parhaillaan.
Kallion pinta on pohjavesialueen länsiosassa noin 15 metrin syvyydellä ja itäosassa noin 21…26 metrin syvyydellä maanpinnasta. Pohjavesialueen keskiosassa (VT 6 eritasoliittymän länsipuolella) on kalliopaljastumia ja
kallion pinnan taso on monin paikoin pohjaveden pinnan tason yläpuolella. Alueella lienee myös kalliopinnan
päälle pohjaveden yleistasoa korkeammalle muodostuneita pohjavesialtaita. Pohjaveden pinta on muodostuman itäosassa noin 7…15 metrin ja länsiosassa noin 8…11 metrin syvyydellä maanpinnasta. Alueen keskiosissa pohjavesi on kalliokohouman itäpuolella noin 10 metrin ja länsipuolella yli 20 metrin syvyydellä maanpinnasta.
Taavetin pohjavesialue sijaitsee reunamuodostumalla, joka purkaa pohjavettä. Alueella muodostuu pohjavettä
noin 3 535 m3/d. Pohjavettä purkautuu pääasiassa Kivijärveen ja kallioruhjeiden ohjaamana etelään Taavetin
vedenottamolle, jonka alueella esiintyy pohjaveden ylivirtausta. Veden virtausta ohjaavan kallion ja hienorakeisten maakerrosten vuoksi pohjaveden virtaussuunnan määrittäminen pohjavesialueen pohjoisosassa on vaikeaa. On mahdollista, että pohjavesialue ulottuu merkittävästi nykyistä rajausta pohjoisemmaksi.
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Vuonna 2016 toteutetun tarkastelun perusteella pohjavesialueen koillisosassa esiintyy kaksi suoraan pohjavedestä riippuvaista pintavesi- ja/tai maaekosysteemialuetta:
o
o

7.2.2.

Ruostekorpi, Metso-kohde (533214; 6756200). Suojelun perusteena luonnonsuojelulaki (LSL).
Ruostekorven eteläpuoleinen raviini, metsälakikohteet 1928, 2752, 2751 (tihkupinta) (533214;
6756200). Kohteen suojeluperuste MetsäL 10§, VesiL 2:11§.
Vedenottamot

Taavetin pohjavesialueella on yksi pohjavedenottamo: Taavetin vedenottamo. Taavetin vedenottamolta otettiin vettä vuonna 2016 noin 110 000 m3 (noin 300 m3/d), josta teollisuuden osuus oli noin 25 %.
7.2.3.

Pohjavesitarkkailu ja pohjaveden laatu

Taavetin pohjavesialueella on yhteensä 38 pohjaveden havaintoputkea. Pohjavedessä on todettu paikoin kloridia, minkä vuoksi pohjaveden laatu on osittain heikentynyt. Syksyllä 2016 otetuissa pohjavesinäytteissä todettiin paikoin korkeita rauta- ja mangaanipitoisuuksia. Lisäksi pohjavedessä - myös vedenottamolla - on havaittu
atratsiinia ja terbutylatsiinia.

Kuva 4. VT 6:n parannustyö syyskuussa 2016 Taavetin pohjavesialueen pohjoisosassa. Alueella on pohjavesisuojaus. Taustalla oikealla
suolavarasto. Suolavaraston ja VT 6:n väliin asennettiin pohjaveden havaintoputki YJG3 tammikuussa 2017.

Pohjavesialueen määrällinen ja kemiallinen tila on luokiteltu yleisesti hyväksi.
7.2.4.

Uuden lainsäädännön mukainen pohjavesiluokitus

Taavetti on talousvedenoton kannalta tärkeä pohjavesialue. Taavetin pohjavesialueen koillisosassa on pohjavedestä riippuvaisia maa- ja pohjavesiekosysteemejä, joten tuleva luokitus lienee 1E.
7.2.5.

Riskikohteet

Taavetin keskusta ja Kivimäen asuinalue sijaitsevat noin 500 m päässä Taavetin vedenottamosta. Molemmilla
alueilla on asutuksen lämmitysöljysäiliöitä. Taajama-alueiden viemäriverkostossa on kolme jäteveden pumppaamoa, jotka sijaitsevat alle 500 m päässä vedenottamosta. Osa viemäriverkostosta on vanhaa ja näissä linjoissa on huonokuntoisia venttiileitä.
Alueella on useita puisto- ja pylväsmuuntamoita, lähin puistomuuntamo on 160 metriä vedenottamosta.
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Taavetin pohjavesialueella on pisteytyksen perusteella 7 riskikohdetta (tunnukset 204, 206, 207, 208, 211,
214 ja VT26), joissa riskiluokka on merkittävä. Tärkeimpänä riskikohteena sijaintinsa ja toimintansa vuoksi on
Ukko-Pekan kaaren ja Linnalantien risteysalueella sijaitseva jakeluasema ja korjaamo (tunnus 206).
Erittäin merkittävä on myös VT 26 (Haminan tie), jota suositaan nopeimpana reittinä Kaakkois-Suomen satamien ja Itä-Suomen sisämaan raskaan teollisuuden välillä. Reitillä kuljetetaan runsaasti vaarallisia kemikaaleja
ja tie sijaitsee lähimmillään noin 50 m päässä Taavetin vedenottamosta. Tielle on rakennettu pohjavesisuojaus
kuten myös VT 6:lle Taavetin pohjavesialueen kohdalla. Haminan tien ja vedenottamon välissä on useita pohjaveden havaintoputkia.
Merkittävimmissä riskikohteissa maaperän ja/tai pohjaveden haitta-ainepitoisuuksia on tutkittu ja useissa kohteissa maaperää on kunnostettu. Tutkimuksia ei kuitenkaan ole tehty Taavetin kaukolämpölaitoksella (204),
jossa on 1980-luvulle saakka käytetty öljyä, eikä entisellä yksityisellä jakeluasemalla (208), joissa maaperän
tilan selvittämistä suositellaan.
Taavetin pohjavesialueen nykyisen rajauksen pohjoispuolella sijaitsevan vanhan taimitarha-alueen (214) pohjavedessä ei ole todettu torjunta-aineita, mutta taimitarhan eteläpuolelle asennetusta YJG5 on todettu atratsiinia ja terbutylatsiinia. On mahdollista, että nämä aineet ovat peräisin taimitarhalta. Pohjavedessä todettujen
torjunta-aineiden seurannan jatkaminen on tarpeellista.
Lisäksi Taavetin keskustan alueella on vanhaa betonirakenteista viemäriverkostoa. Vanhaa kunnostustarpeessa olevaa viemäriä on Palolammentiellä, Vallitiellä, Riihitiellä sekä Riihitien länsipuolisella osuudella Linnalantietä sekä Pajatien ja Marttilantien alueella tielinjan eteläpuolella. Erityisesti mainitun Linnalantien osuuden
korjaaminen on tärkeää, sillä tähän verkosto-osaan on liittynyt mm. huoltoasema ja viemäri sijaitsee noin 500
m päässä vedenottamosta. Lähinnä vedenottamoa sijaitsee Pajatien eteläpuolinen viemärilinja, mutta Luumäen kunnan mukaan jätevesien määrä on vähäinen tuossa osassa viemäriverkkoa.

7.3.

Rantsilanmäki (I luokka, nro 0544112)

Rantsilanmäen pohjavesialue sijaitsee välittömästi Taavetin pohjavesialueen itäpuolella, Rantsilanmäessä.
Muodostuman kokonaispinta-ala on 2,19 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 1,59 km2.
Rantsilanmäen pohjavesialueella on noin 30 % peltoaluetta ja 40 % metsätalousaluetta.
7.3.1.

Hydrogeologia

Rantsilanmäen pohjavesialue sijaitsee I Salpausselällä. Maa-aines koostuu pääasiassa hiekasta ja sorasta, ja
paikoitellen maaperässä esiintyy hienosta hiekasta ja siltistä koostuvia kerroksia. Lakialueella varsinkin maaperän pintakerroksissa on maakiviä. Pohjavesimuodostuma rajautuu pohjoisen suunnassa Kivijärveen ja etelän
suunnassa Kärmevuoren kallioalueeseen sekä tiiviisiin hienoihin maakerroksiin, jotka johtavat vettä huonosti.
Pohjavesialueen itäpuolella muodostuma jatkuu Uron ja länsipuolella Taavetin pohjavesialueina. Kallion pinnan
on havaittu olevan noin 30 metrin syvyydellä maanpinnasta, paikoitellen kallio on tätäkin syvemmällä. Pohjavesialueen eteläreunalla (Kärmevuoren alueella) ja paikoin myös länsireunalla kallion pinta on maanpinnan
tasolla ja ohjaa pohjaveden virtausta. Pohjaveden pinta on noin 11…16 metrin syvyydellä maanpinnasta muodostuman keskiosissa.
Rantsilanmäen pohjavesialue sijaitsee reunamuodostumalla, josta purkautuu pohjavettä. Alueella muodostuu
pohjavettä noin 1 176 m3/d. Pohjaveden päävirtaussuunta on kohti pohjoista (Kivijärveä).
Rantsilanmäen pohjavesialueen etelä-lounaisosassa on yksi ja pohjoisosassa yksi luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen pohjavedestä suoraan riippuvainen pintavesi- ja/tai maaekosysteemialue:
o
o

Metsälakikohteet 1224, 1929, 1930, 1368, 2667, 1873 (lähteikkö, tihkupinta) (533593; 6754725) Suojeluperuste: MetsäL 10§, VesiL 2:11§
Lähteikkö/tihkupinta (534232; 6755659). Suojeluperuste: MetsäL 10§, VesiL 2:11§.
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7.3.2.

Vedenottamot

Rantsilanmäen pohjavesialueella on yksi yksityinen vedenottamo: Taavetin lomakylän ottamo (Golden Lake
Villas Oy/lomakylä). Vedenotto on ollut viime vuosina noin 6 000 m3/vuosi (noin 15…20 m3/d). Jatkossa Taavetin lomakylä on liitetty kunnan vesijohtoverkkoon.
7.3.3.

Pohjavesitarkkailu ja pohjaveden laatu

Rantsilanmäen pohjavesialueella on 22 pohjaveden havaintoputkea. Suuri osa pohjavesiputkista on asennettu
alueella sijaitsevien jakeluasemien päästöjen päästöjen tai tiealueen vaikutusten tutkimista varten. Pohjavedessä on havaittu paikoin bensiinihiilivetyjä (mm. MTBE, TAME, bentseeni) ja kloridia.
Pohjavesialueen määrällinen tila on luokiteltu hyväksi ja kemiallinen huonoksi.
7.3.4.

Uuden lainsäädännön mukainen pohjavesiluokitus

Rantsilanmäen pohjavesialueen tuleva luokitus lienee 1E.
7.3.5.

Riskikohteet

Rantsilanmäen pohjavesialueella on riskipisteytyksen perusteella kaksi erillistä kohdetta, joissa riskiluokka on
merkittävä. Nämä ovat St1:n (ns. pitkä Shell, tunnus 301) ja Teboilin (306) jakeluasemat. Polttonestehiilivetyjä on päässyt pohjaveteen (mm. MTBE ja bentseeni). Molempien asemien alueella on tehty maaperän kunnostusta, pohjaveden virtaussuuntaa on mallinnettu ja haitta-aineiden pitoisuuksia pohjavedessä tarkkaillaan
jatkuvasti. Teboilin alueella on havaittu myös vuotava viemäri, joka on korjattu.
Huoltoasemilta on lomakylän vedenottamolle 500…600 m ja pohjavesi virtaa mallinnusten perusteella huoltoasemien alueelta kohti vedenottamoa.
Pitkälle Shellille on myönnetty ympäristölupa kolmelle 60 m3 säiliölle. Säiliöalueen sijaintia muutetaan VT 6 rakentamisen yhteydessä muuttuneiden liikennejärjestelyjen vuoksi. Samalla maaperä- ja pohjavesisuojausta
parannetaan.

7.4.

Uro (I luokka, nro 0544104)

Uron pohjavesialue sijaitsee välittömästi Rantsilanmäen pohjavesialueen itäpuolella. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,16 km2, josta pohjaveden muodostumisalue on 0,75 km2. Uron pohjavesialueella on noin 20 %
peltoaluetta ja noin 30 % metsäaluetta. Noin 10 % pohjavesialueesta on vesialuetta. Merkittävä osa alueesta
on kauppapuutarhan käytössä.
7.4.1.

Hydrogeologia

Uron pohjavesialue sijaitsee I Salpausselällä. Maaperä koostuu hiekasta ja sorasta, ja alueen pohjoisosissa
maa-aines on eteläosien maa-ainesta karkearakeisempaa. Maakerrokset ovat paksuja. Pohjavesialue rajautuu
eteläreunalla siltti- ja savikerrostumiin, joiden alla jatkuvat vettä johtavat kerrokset. Kallion pinta on muodostuman keskiosassa noin 15 metrin syvyydellä maanpinnasta, ja pohjoisosissa kallion pinta tätä syvemmällä.
Pohjaveden pinta on noin 9…11 metrin syvyydellä maanpinnasta.
Pohjavesialue sijaitsee reunamuodostumalla, josta purkautuu pohjavettä. Pohjaveden pääasiallinen virtaamisja purkautumissuunta on kohti pohjoista, mutta muodostumasta purkautuu pohjavettä myös eteläpuoleisille
alueille. Pohjavettä muodostuu alueella noin 490 m3/d.
Uron pohjavesialueella ei ole luonnontilaista tai luonnontilaisen kaltaista pohjavedestä suoraan riippuvaista
pintavesi- ja/tai maaekosysteemialuetta.

26/41

LUUMÄEN KUNTA
SOMERHARJUN, TAAVETIN, RANTSILANMÄEN, URON, KAUNISRANNAN, KEIJASKANKAAN JA HEIMALAN POHJAVESIALUEET
POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

7.4.2.

Vedenottamot

Uron pohjavesialueella ei ole talousvesikäytössä olevia pohjavedenottamoita. Aikaisemmin talousvesikäytössä
olleet vedenottamot ovat Meijerin vedenottamo pohjavesialueen eteläosassa ja Latukartanon vedenottamo
Kivijärven rannassa pohjavesialueen pohjoisosassa. Nykyisin kauppapuutarha Ansari käyttää Latukartanon ottamon vettä kasteluvetenä.
7.4.3.

Pohjavesitarkkailu ja pohjaveden laatu

Uron pohjavesialueelle asennettiin syksyllä 2016 kaksi pohjaveden havaintoputkea. Meijerin jakeluaseman
kunnostamisen yhteydessä 2000-luvun alussa meijerin alueelle on asennettu pohjavesiputkia, mutta näiden
sijaintia tai kuntoa ei ole varmistettu.
Uusista putkista otetuissa näytteissä pohjaveden nitraatti- ja nitriittipitoisuudet olivat luontaiseen tasoon verrattuna hieman koholla. Pohjavedessä todettiin myös kohonneita mangaani- ja rautapitoisuuksia. Fluoridipitoisuudet ovat talousveden laatuvaatimusten ylärajalla. Lisäksi VT 6:n vieressä pohjavedessä todettiin korkea
kloridipitoisuus.
Pohjavesialueen määrällinen tila on luokiteltu hyväksi. Alueen kemiallista tilaa ei ole luokiteltu, koska pohjavesialueelta ei ole aiemmin ollut riittävästi riskejä kuvaavaa laatutietoa saatavilla. Pohjavesialueen tila tullaan
tarkastamaan vesienhoitotyössä seuraavan luokittelun yhteydessä.
7.4.4.

Uuden lainsäädännön mukainen pohjavesiluokitus

Vähäisen pohjaveden oton vuoksi Uron tuleva pohjavesiluokitus lienee 2.
7.4.5.

Riskikohteet

Uron pohjavesialueella on riskipisteytyksen perusteella yksi merkittävän riskitason kohde. Kauppapuutarha Ansarilla (tunnus 405) on pitkä toimintahistoria, ja toiminnan seurauksena maaperään on voinut joutua haittaaineita. Tämän vuoksi maaperän tila on suositeltavaa tutkia.
Vuonna 1996 kauppapuutarha Ansarin kohdalla tapahtuneessa kahden säiliöauton kolarissa on raportoitu vuotaneen maahan noin 2 m3 öljyä (kohdetunnus 401). Suoritetuista öljyntorjunta- tai puhdistustoimista ei ole
saatu tietoja. Asiaa on syytä selvittää lisää.

Kuva 5. Pohjavesiputki YJG14 asennettiin kauppapuutarha Ansarin kohdalle VT 6:n eteläpuolelle.
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Junarata sijaitsee lähimmillään 40 metrin päässä Meijerin vedenottamosta eteläpuolella.
7.5.

Kaunisranta (I luokka, nro 0544103)

Kaunisrannan pohjavesialue sijaitsee Jurvalan kylän länsipuolella. VT6:n vanha linjaus kulkee alueen halki.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,54 km2, josta pohjavettä muodostumisalue on 0,38 km2. Kaunisrannan
pohjavesialueella on alle 5 % peltoaluetta ja noin 55 % metsätalousaluetta. Noin 8 % pohjavesialueesta ulottuu Kivijärven vesialueelle.
7.5.1.

Hydrogeologia

Kaunisrannan pohjavesialue sijaitsee I Salpausselällä, ja sen maa-aines koostuu hiekasta ja sorasta. Alueen
pohjoisreunalla voi paikoitellen esiintyä myös moreenikerrostumia. Pohjavesimuodostumaa rajaavat pohjoisessa Kivijärvi ja etelässä tiiviit, vettä huonosti johtavat hienoaineksesta koostuvat kerrokset. Pohjavesialueen
keskiosissa pohjaveden pinta on noin 11…14 metrin syvyydellä maanpinnasta.
Kaunisrannan pohjavesialue sijaitsee reunamuodostumalla, josta purkautuu pohjavettä. Pohjavettä purkautuu
alueen eteläosan peltoalueelle. Lisäksi alueella voi tapahtua rantaimeytymistä: Kivijärvestä voi imeytyä pintavettä kohti muodostumaa. Alueella muodostuvan pohjaveden määrä on noin 250 m3/d.
Kaunisrannan pohjavesialueen etelä-kaakkoisosassa on yksi luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen pohjavedestä suoraan riippuvainen pintavesi- ja/tai maaekosysteemialue. Tämä on rekisteröity metsälakikohteiksi
2868, 2867 (tihkupinta), (540147; 6757014). Kohteiden suojeluperusteina ovat MetsäL 10§, VesiL 2:11§.
7.5.2.

Vedenottamot

Kaunisrannan pohjavesialueella on yksi vedenottamo: Jurvalan vedenottamo. Vuonna 2016 Jurvalasta otettiin
vettä noin 50 000 m3 (140 m3/d).
7.5.3.

Pohjavesitarkkailu ja pohjaveden laatu

Pohjavesialueella on kolme pohjaveden havaintoputkea. Havaintoputket on asennettu tiesuolauksen tarkkailua
varten. Pohjavedessä on todettu paikoitellen korkeita kloridipitoisuuksia.
Pohjavesialueen määrällinen ja kemiallinen tila on luokiteltu hyväksi. Jurvalan vedenottamon raakavedessä on
kuitenkin todettu korkea fluoridipitoisuus, minkä vuoksi vedenottamolle on asennettu fluorinpoistolaitteisto.
7.5.4.

Uuden lainsäädännön mukainen pohjavesiluokitus

Tuleva pohjavesiluokitus on tämänhetkisten vedenottotietojen perusteella ja havaitun pohjavedestä suoraan
riippuvaisen ekosysteemialueen vuoksi 1E.
7.5.5.

Riskikohteet

Pohjavesialueella ei ole merkittäviä riskikohteita. VT 6 siirretään pohjavesialueen eteläpuolelle. Pohjaveden
pilaantumisriskin aiheuttavat kemikaalikuljetukset ja tien suolaus Jurvalan ottamon lähellä vähenevät. Vanhan
tielinjan riskiluokka on pisteytyksen perusteella kohtalainen.
7.6.

Keijaskangas (I luokka, nro 0544146)

Keijaskankaan pohjavesialue sijaitsee noin kaksi kilometriä Taavetin taajaman eteläpuolella. Pohjavesialueen
kokonaispinta-ala on 1,21 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 0,68 km2. Keijaskankaan pohjavesialueella on alle 5 % peltoaluetta ja noin 70 % metsää.
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7.6.1.

Hydrogeologia

Keijaskangas on ympäristöhallinnon tietokanta Hertan (03.02.2017) mukaan ”pitkittäisharjujaksoon kuuluva
pohjois-eteläsuuntainen harjuselänne”. Pohjavesialue rajautuu etelässä ja pohjoisessa kallioharjanteisiin ja
idässä sekä lännessä silttipohjaisiin suoalueisiin ja kallioharjanteisiin. Alueen pohjoisosissa maaperän maa-aines koostuu hiekasta ja hienosta hiekasta, ja alueen keski- ja eteläosissa maa-aines on karkeampaa. Maaperäkerrosten paksuus on yli 10 metriä. Pohjaveden pinta on pohjoisessa sijaitsevilla lakiosilla noin 7 metrin syvyydessä maanpinnasta ja etelässä sijaitsevilla alavammilla alueilla noin 1…2 metrin syvyydessä maanpinnasta.
Pohjavettä muodostuu alueella noin 450 m3/d. Pohjaveden päävirtaussuunta on kohti etelää. Alueen kaakkoisosan alueelta pohjavesi virtaa ainakin osittain koilliseen. Pohjavesi purkautuu pohjavesialuetta ympäröiville
suoalueiden ojiin ja Naarajärveen.
Keijaskankaan pohjavesialueella ei ole luonnontilaista tai luonnontilaisen kaltaista pohjavedestä suoraan riippuvaista pintavesi- ja/tai maaekosysteemialuetta.
7.6.2.

Vedenottamot

Keijaskankaan pohjavesialueella on yksi pohjavedenottamo. Keijaskankaan ottamolta otettiin vuonna 2016
vettä noin 60 000 m3 (160 m3/d).
7.6.3.

Pohjavesitarkkailu ja pohjaveden laatu

Pohjavesialueella on neljä pohjaveden havaintoputkea. Pohjavedessä ei ole havaittu pohjaveden tai talousveden laadulle asetettuja raja-arvoja ylittäviä pitoisuuksia haitta-aineita. Keijaskankaan vedenottamolla on ItäSuomen ympäristölupaviraston päätös 69/00/2 (29.11.2000) pohjaveden ottamiseen. Päätöksessä on määräykset mm. pohjaveden pinnan korkeuden seuraamisesta.
Pohjavesialueen määrällinen ja kemiallinen tila on luokiteltu hyväksi.
7.6.4.

Uuden lainsäädännön mukainen pohjavesiluokitus

Tuleva pohjavesiluokitus on tämänhetkisten vedenottotietojen perusteella 1.
7.6.5.

Riskikohteet

Pohjavesialueella on yksi merkittäviä riskikohde. Alueen pohjoisosassa sijaitseva vanha maa-aineksen ottoalueen/ Keihäskankaan moottoriradan (tunnus 601) riskipisteet ovat 11. Toiminnan vaikutusten seurantaa varten
suositellaan pohjavesinäytteenottoa kohteen eteläpuolella sijaitsevista havaintoputkista.
7.7.

Heimala (I luokka, nro 0544175)

Heimalan pohjavesialue sijaitsee lähellä Somerharjun ja Taavetin pohjavesialueita, noin 900 metriä Taavetin
taajamasta lounaaseen. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,77 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 0,35 km2. Heimalan pohjavesialueella on noin 40 % peltoaluetta ja 50 % metsätalousaluetta.
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Kuva 6. Heimalan pohjavesialuetta syyskuussa 2016.

7.7.1.

Hydrogeologia

Heimalan pohjavesialueen sijainti on I Salpausselän eteläpuolella. Kallioalueet rajaavat pohjavesialuetta sen
pohjois- ja itäosissa. Maaperäkerrokset ovat hiekkavaltaisia ja sijoittuvat kallioalueiden itä- ja eteläpuolelle.
Pohjavesialueen eteläosissa maaperäkerrokset ovat paikoin hienompien maa-ainesten peittämiä. Ilmeisesti
pohjavesialueelta ei ole hydraulista yhteyttä Salpausselän reunamuodostumaan.
Alueella muodostuu pohjavettä noin 230 m 3/d. Pohjavesi virtaa pääasiassa kohti etelää. Pohjavettä purkautuu
läheisten peltoalueiden ojiin ja lähteisiin.
Heimalan pohjavesialueella ei ole luonnontilaista tai luonnontilaisen kaltaista pohjavedestä suoraan riippuvaista pintavesi- ja/tai maaekosysteemialuetta.
7.7.2.

Vedenottamot

Heimalan pohjavesialueella on yksi vedenottamo: Heimalan vesiosuuskunnan vedenottamo. Heimalan ja PeräHeimalan vesijohtoverkostoon pumpattu vesimäärä on osuuskunnan oman arvion mukaan noin 15…20 m3/d.
7.7.3.

Pohjavesitarkkailu ja pohjaveden laatu

Heimalan pohjavesialueella ei ole yhtään pohjavesiputkea. Pohjaveden määrällinen ja kemiallinen tila on luokiteltu EU-kriteereiden perusteella hyväksi.
7.7.4.

Uuden lainsäädännön mukainen pohjavesiluokitus

Tuleva pohjavesiluokitus on tämänhetkisten vedenottotietojen perusteella 1.
7.7.5.

Riskikohteet

Pohjavesialueella ei ole yksittäisiä riskikohteita. Heimalan ottamo sijaitsee viljelysalueen keskellä, joten torjunta-aineiden ja lannoitteiden käyttö voi vaikuttaa ottamon veden laatuun. Heimalan vedenottamon valvontatutkimusohjelmaan sisältyy torjunta-aineiden määritykset joka toinen vuosi.
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8. ENNAKOIVA POHJAVESIEN SUOJELU
8.1.

Uusi toiminta

Pohjaveden suojelemiseksi pohjavesialueilla
-

-

-

-

-

öljysäiliöiden on oltava maanpäällisiä ja suojattuja,
asianmukaisen viemäröinnin järjestämiseksi
o asuinkiinteistöjen jätevedet on johdettava tiiviiseen viemäriin, jossa jätevesi johdetaan joko
umpikaivoon tai pohjavesialueen ulkopuolella sijaitsevaan käsittelylaitokseen,
o vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin (Vesihuoltolaki 10 §),
o jäteveden pumppaamot on varustettava automaattisella valvonta- ja hälytysjärjestelmällä,
o uusia runko- ja siirtoviemäreitä rakennettaessa suositellaan käytettäväksi vedenottamoiden
läheisyydessä suojaputkia tai vaihtoehtoisesti pumppaamoiden kaukovalvonnan vertailevaa
virtausmittausta ja seurantaa,
maalämpöjärjestelmien
o rakentamiseen tarvitaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen antama toimenpidelupa,
o rakentaminen uusissa rakennuskohteissa käsitellään osana rakennusluvan käsittelyä ja jos
hankkeella on vaikutusta pohjaveden laatuun tai määrään niin, että pohjavesiolosuhteet
muuttuvat huonommiksi vesilain 3 luvun 2 §:n tarkoittamalla tavalla, hankkeelle voidaan vaatia myös vesilain mukainen lupa,
o maalämpökaivoa ei tule rakentaa 500 metriä lähemmäksi vedenottamoa,
o energiakaivokentille (10 kaivoa tai enemmän) on haettava vesilain mukainen lupa,
o asentaminen on kielletty alueille, joissa on todettu tai epäilty maaperän pilaantuminen,
o lämpökaivojen sijoittamisessa suositeltava vähimmäisetäisyys lähimpään porakaivoon on 40
metriä ja rengaskaivoon 20 metriä (kaikki ympäristön talousvesikaivot 100 m säteellä on kartoitettava),
o lämpöpumppu on varustettava järjestelmällä, joka ilmoittaa mahdollisista vuodoista lämmönkeruupiirissä, ja vuodoista on viipymättä ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaisille,
o maalämpökaivoja porattaessa havainnot maaperän laadusta, kallioperän ruhjeista sekä kallion
ja pohjaveden pinnan tasoista on kirjattava,
o asentamisessa on huolehdittava, ettei maaperään tai pohjaveteen pääse valumaan öljyä tai
muita haitallisia aineita; porauskaluston tulee olla tarkoitukseen sopiva ja huollettu,
o asennustyö voidaan määrätä keskeytettäväksi ja kaivo suljettavaksi, jos rakentamisesta aiheutuu pohjaveden määrän tai laadun haitallisia muutoksia,
o lämmönkeräysjärjestelmiksi suositellaan lähelle maanpintaa asennettavia putkistoja lämpökaivojen sijaan,
maa- ja metsätaloudessa
o viljelypalstoilla ja siirtolapuutarha-alueilla rajoitetaan toimintaan liittyvää lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttöä,
o metsiä ei lannoiteta ja peltoja lannoitetaan enintään normaalisti,
o karjatilojen tai muiden eläinsuojien merkittäviä laajennuksia tai muutoksia varten on tehtävä
ympäristönsuojeluasetuksessa määrätty maaperäselvitys ja haettava ympäristölupa,
maa-aineksen ottotoimintaa
o harjoitettaessa maankaivu ja ojitus tai kallion louhinta eivät saa aiheuttaa pohjaveden likaantumista, haitallista purkautumista tai humuspitoisten pintavesien maaperään imeytymistä,
o ei saa sijoittaa vedenottamon lähisuojavyöhykkeelle, ja on suositeltavaa, ettei maa-aineksen
ottotoimintaa harjoiteta tärkeällä pohjavesialueella; pohjavesialueelle sijoittuvalle maa-aineksenottoalueelle lupaa haettaessa on erikseen pystyttävä osoittamaan, ettei suunnitellusta ottamisesta aiheudu pohjaveden pilaantumisriskiä,
uusia muuntamoita saa perustaa vain, jos ne korvaavat lähempänä vedenottamoa sijaitsevan muuntamon tai esim. korvaavat pylväsmuuntamon ympäristöystävällisemmällä puistomuuntamolla,
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-

pohjavesialueille ei perusteta
o pohjaveden maahan imeytystä tai useamman kiinteistön käytössä olevia jätevedenpuhdistamoja,
o VNa 342/2009 mainittuja vaarallisia aineita valmistavia, käyttäviä tai varastoivia laitoksia,
o nestemäisten polttoaineiden jakeluasemia tai varastoja, auto- ja konekorjaamoita, autopurkamoita, päällyste-, asfaltti- tai murskausasemia tai auto- ja moottoriratoja,
o hautausmaita, jätteiden, maan tai lumen kaatopaikkoja, eläinjätteiden hautausta, kompostointilaitoksia,
o taimitarhoja,
o golf-kenttiä tai niiden laajennuksia,
o turkistarhoja eikä
o suolavarastoja.

Lisäksi vedenottamoiden lähi- ja kaukosuojavyöhykkeillä
-

asuin- ja teollisuuskäytössä olevien kiinteistöjen on liityttävä kunnalliseen viemäriverkostoon ja sadevesiviemäriin, jos verkosto on alueelle rakennettu – ja jos verkostoja ei ole, kiinteistön on käsiteltävä
jäte- ja hulevedet niin, ettei pohjaveden pilaantumisriskiä ole,
kaikkien uusien kiinteistöjen pihoilta kerääntyvät vedet on johdettava kunnalliseen sadevesiviemäriin,
jos sadevesiviemäri on rakennettu. Jos johtamismahdollisuutta ei ole, sadevedet on käsiteltävä kiinteistöllä siten, ettei pohjaveden pilaantumisvaraa ole,
jätevesien maahan imeytys on kielletty,
pilaantumisriskin aiheuttavien aineiden käyttö tienpidossa suojaamattomilla tieosuuksilla on kielletty;
suolausta voi käyttää vain hyvin vaikeissa keliolosuhteissa liukkauden torjuntaan yleisen turvallisuuden
niin vaatiessa, mutta silloinkin mahdollisimman vähän ja
suolan käyttö pölynsidontaan on kielletty.

Uusien laitosten ja toimintojen sijoittamisessa pohjavesialueelle on noudatettava sijoitusaikana voimassaolevia
lakeja ja viranomaismääräyksiä.
8.2.
8.2.1.

Oleva toiminta
Asuinkiinteistöjen jätevedet

Pohjavesialueella sijaitsevissa taajamissa asuinkiinteistöt on liitettävä kunnan viemäriverkkoon. Laajin viemäriverkosto on Taavetin pohjavesialueella. Osa viemäreistä on lähellä Taavetin vedenottamoa. Kivimäen alueella
viemäriverkko on uudempaa ja rakennettu muoviputkella. Taavetin keskustan alueella on vanhaa betonirakenteista verkostoa, jossa on parannus- ja korjaustarve.
Vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla noudatetaan jätevesienkäsittelyssä valtioneuvoston asetusta 209/2011 (talousjätevesiasetus). Ympäristönsuojelulaki on muuttumassa hajajätevesien käsittelyn osalta, ja hajajätevesien käsittelyä koskeva uusi asetus astuu voimaan 03.04.2017. Uudessa asetuksessa
määrätään, että vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella sijaitsevan kiinteistön
kiinteistökohtainen talousjätevesien käsittelyjärjestelmä on muutettava vastaamaan perustason puhdistustasovaatimusta 31. lokakuuta 2019 mennessä. Uudessa asetuksessa nykyisiä säännöksiä lievennetään niin, että on
lisätty kunnan toimivaltaisen viranomaisen mahdollisuuksia myöntää tästä velvollisuudesta poikkeuksen.
Vedenhankinnan kannalta tärkeillä ja vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla aikataulutavoitetta säännösten noudattaminen on erityisen tärkeää. Haja-asutusalueilla pohjavesialueilla jätevedet on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle käsiteltäviksi tai vaihtoehtoisesti jätevesien johtaminen täyttymishälyttimillä varustettuihin umpisäiliöihin. Säiliöt on tyhjennettävä, niin ettei ylivuotoja tapahdu.
Kunta voi edelleen antaa perustason puhdistusvaatimusta ankarampia vaatimuksia, jotka perustuvat paikallisiin ympäristöolosuhteisiin.
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8.2.2.

Lämmitysjärjestelmät

Pelastuslaitos ylläpitää rekisteriä pohjavesialueilla sijaitsevista öljysäiliöistä. Öljysäiliörekisteritietojen mukaan
Luumäen kunnassa on I luokan pohjavesialueilla yhteensä 157 öljysäiliötä, jotka sijaitsevat 130 kiinteistöllä.
Suojaamattomia maanalaisia säiliöitä on noin 80 kpl. Eniten säiliöitä on Taavetin pohjavesialueella (75 kohdetta).
Pohjavesialueilla sijaitsevat suojaamattomat öljysäiliöt on poistettava tai varustettava suojarakenteilla (suojakuori tai katos ja säilön tilavuutta vastaava suoja-allas sekä ylitäytönestin). Pohjavesialueille sijoitettavat uudet
lämmitysöljysäiliöt on sijoitettava sisätiloihin suoja-altaisiin. Tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevan öljysäiliön
määräaikaistarkastuksista on toimitettava pöytäkirja Luumäen pelastuslaitokselle. Käytöstä poistamisen jälkeen öljysäiliöt on poistettava maaperästä ja maaperä pilaantuneisuus on selvitettävä.
Maalämpöjärjestelmät voivat vaikuttaa pohjaveden laatuun ja lämpötilaan sekä virtausolosuhteisiin. Maalämpökaivoissa ei saa käyttää pohjavedelle tai ympäristölle vaarallisia aineita. Huollon ja laitteiston purkamisen
yhteydessä lämmönsiirtoliuos on otettava talteen. Liuosta ei saa päästää maaperään tai pohjaveteen. Ennen
käyttöönottoa on lämmönkeruuputkiston tiiveys varmistettava koeponnistuksella. Järjestelmän haltijan on huolehdittava, että järjestelmän kautta ei missään vaiheessa pääse pintavesiä eikä haitta-aineita pohjaveteen.
Maalämpökaivon tai lämmönkeruuputkiston asentaminen rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa tai
uusittaessa taikka käytettäväksi lisälämmönlähteenä edellyttää kunnan rakennusvalvontaviranomaisen antamaa toimenpidelupaa.
On suositeltavaa valita lämmitystapa, joka ei varmasti aiheuta haitallisia muutoksia pohjavesiolosuhteissa tai
pohjaveden laadussa.
8.2.3.

Maa-ainesten otto

Pohjavesialueilla tapahtuvaa maa- ja kallioaineksen ottoa on käsitelty Etelä-Karjalan POSKI-projektissa, jossa
on esitetty maa-aineksen otolle asetetut rajoitukset ja suositukset. Hankkeessa tehtyjen tutkimusten perusteella aluetyöryhmä on tehnyt ehdotukset maa-aineksenottoon soveltumattomista, maa-aineksenottoon osittain soveltuvista ja maa-aineksenottoon soveltuvista alueista. Luumäen pohjavesialueilla on työryhmän ehdotuksen mukaan 12 maa-aineksenottoon soveltumatonta aluetta (Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen – Etelä-Karjalan loppuraportti; Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2 | 2008).
Muu kuin voimassa olevaan maa-ainesten ottolupaan perustuva maa-aineksen otto on tavanomaista kotitarveottoa lukuun ottamatta kielletty. Maa-ainesten ottamisessa ja siihen liittyvässä toiminnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojeluun. Pohjaveden laatua ja pinnan korkeutta on tarkkailtava pohjaveden havaintoputkista tai -kaivoista ottotoiminnan aikana.
Maa-aineksen otossa kotitarvekäyttöä varten ottopaikka on sijoitettava ja ottamisessa noudatettava maa-aineslain (555/1981) 3 §:n 4 momentin määräyksiä ja huomioitava mahdollinen sijoittuminen pohjavesialueelle.
Yli 500 m3ktr ottomäärästä on ilmoitettava valvontaviranomaiselle ja ilmoituksessa on esitettävä ottamispaikan
sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus.
Kaikissa osissa pohjavesialueita tulee välttää sellaista maa-ainesten ottoa ja ojien tai maaleikkauksen tekoa,
sekä muita toimenpiteitä, joista voi aiheutua pintavesien, suovesien tai huonolaatuisen pohjaveden kulkeutumista pohjavesialueelle taikka haitallista pohjaveden purkautumista tai pohjaveden pinnan laskua pohjavesialueella. Ottotoiminta tulisi toteuttaa vaiheittain siten, että kerrallaan avattuna oleva kaivupinta-ala olisi mahdollisimman pieni.
Maa-aineksenottoalueilla pakottavista syistä sijaitsevat polttoneste- tai muut haitallista kemikaalia sisältävät
säiliöt tulee suojata asianmukaisesti ja alueiden käyttäminen maan- ja jätteenkaatopaikkoina tulee estää.
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Suolan käyttö ja varastointi maa-ainesten ottoalueella on kielletty, ja työkoneisiin suositellaan kasvispohjaisia
hydrauliikkaöljyjä. Imeytysainetta on aina ottotoiminnan aikana oltava saatavilla työkoneiden öljyvahinkojen
varalta.
Maa-aineksen ottamisen suunnittelussa, järjestämisessä ja jälkihoidossa on huomioitava Ympäristöministeriön
julkaisun Maa-ainesten kestävä käyttö (ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009) ohjeet ja myöhemmät viranomaisten antamat ohjeet tai säännökset. Julkaisun mukaan maa-aineksen ottamisalueilla pohjaveden yläpuolisen
maaperän suojakerroksen vähimmäispaksuus vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä on 6 m. Kaukosuojavyöhykkeellä suojakerroksen paksuuden pitää olla vähintään 4 metriä ja suoja-alueiden ulkopuolisilla pohjavesialueiden osilla vähintään 3…4 metriä.
Uusia maa-ainesten ottolupia tulisi hyväksyä pohjavesialueille vain, jos kyseessä on vanhan soranottoalueen
viimeistelystä ja alueen jälkihoitotoimenpiteistä. Tällöinkin toiminnanharjoittajan on erikseen osoitettava, että
suunnitellut toimenpiteet eivät vaikuta haitallisesti pohjavesiolosuhteisiin tai pohjaveden laatuun.
Vanhojen maa-ainesten ottoalueiden jälkihoitotoimien riittävyys on varmennettava. Roskaamisen estämiseksi
ja maaperän sekä pohjaveden suojaamiseksi vanhoilla maa-ainesten ottoalueilla suositellaan ajoreittien varustamista lukittavilla puomeilla tai muilla kulkuesteillä.
Maa-ainesten ottoa on valvottava ja jälkihoitovelvoitteiden toteuttamista on vaadittava. Tarkastelussa mukana
olevilla Luumäen pohjavesialueilla ei ole erityisen riskin aiheuttavia maa-aineksen ottokohteita, mutta Taavetin
pohjoisosassa sijaitsevalla alueella on huolehdittava siitä, että maa-aineksen ottotasoa missään tapauksessa
uloteta nykyistä alemmaksi.
8.2.4.

Tienpito ja liikenne

Pohjaveden suojaustarve on selvitettävä rakennettaessa uusia yleiselle liikenteelle tarkoitettuja teitä ja pysäköintipaikkoja tai vastaavia. Suojaustarve on selvitettävä myös, kun ko. kohteille tehdään korjauksia tai perusparannustöitä. Tarvittaessa alueet on varustettava asianmukaisin suojarakentein. Pohjavesialueille suunniteltaville tiehankkeille on tehtävä erillinen tarveharkintatarkastelu ja pohjaveden pilaantumisriskin arviointi. Suunnittelussa on huomioitava myös pohjaveden määrällisen pysyvyyden turvaaminen.
Rata-alueella saa käyttää vain pohjavesialueilla sallittuja torjunta-aineita. Torjunta-ainerekisterissä
(htpp://www.kttk.fi) on lueteltu valmisteet, joilla on pohjavesirajoitus. Lisäksi rata-alueella suositellaan torjunta-aineiden niin vähäistä käyttöä kuin rataturvallisuutta vaarantamatta on mahdollista.
Tiesuolaus liukkaudentorjuntaa varten tulee olla mahdollisimman vähäistä. Suolan tai öljyn käyttö pölynsidontaan on kielletty. Pohjavesialueilla ei saa olla suojaamattomia suolavarastoja. Vaihtoehtoisista liukkaudentorjunta-aineista kaliumformiaatin käyttö on suositeltavaa.
Tiesuolauksen ja rata-alueen torjunta-aineiden mahdollisia vaikutuksia pohjaveden laatuun tulee seurata liikenneväylien ylläpitäjän toimesta. Kunnan tulisi merkitä vedenhankintakäytössä olevat pohjavesialueet teidenvarsille pohjavesialue-merkein. Pelastuslaitoksella tulee olla käytössä tiedot teiden pohjavesisuojauksista. Pohjavesialueilla ei tulisi liikennöidä maastoajoneuvoilla.
VT 6:lla on paljon raskasta liikennettä, ja väylää on ajoittain suolattava liikenneturvallisuuden säilyttämiseksi.
Muiden tieosuuksien ja erityisesti vedenottamoiden läheisyydessä teiden suolaamista jään sulattamiseen tai
kunnossapitoon ei suositella muutoin kuin erittäin pakottavissa keliolosuhteissa.
Erityiskohteena on VT 26:n noin 1 km osuus Linnalantien risteyksestä etelään. Koska tiellä kuljetetaan merkittävästi vaarallisia aineita, erityisesti talviolosuhteissa on suositeltavaa rajoittaa nopeuksia mainitulla alueella
onnettomuuksien välttämiseksi. Lisäksi suositellaan, että tämä tieosuus varustetaan vedenottamon läheisyydestä kertovin kyltein.
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VT 6:n pohjavesialueille jäävän vanhan linjauksen pohjavesitarkkailua on jatkettava edelleen, vaikka tiesuolaus
ja kemikaalikuljetukset vähenevät. Tarkkailun harventaminen on tehtävä vähitellen viranomaisten ohjeistuksen
mukaisesti.

Kuva 7. Pohjavesisuojausta Kaunisrannan pohjavesialueella.

8.2.5.

Teollisuus- ja yritystoiminta

Öljytuotteiden tankkaus- ja käsittelypaikat on varustettava tiiviillä alusrakenteella ja niiden pinta- ja sadevedet
on johdettava öljynerotuskaivon kautta pohjaveden suojelun kannalta turvalliseen purkupaikkaan. Kemikaalija ympäristöviranomaisten on pidettävä pohjavesialueella olevista toiminnoista ajan tasalla sähköisessä muodossa olevaa rekisteriä.
Pohjavedelle vaaraa aiheuttavat kemikaalit on säilytettävä kaksoisvaipallisissa säiliöissä tai maan päällä astioissa, jotka on sijoitettu katokselliseen, reunukselliseen ja pinnaltaan tiivistettyyn suoja-altaaseen. Suoja-altaan on oltava tilavuudeltaan vähintään 100 % alueelle sijoitettavien astioiden ja säiliöiden yhteenlasketusta
tilavuudesta.
Pohjavesialueilla ei saa olla sellaisia polttonesteiden tai muiden haitallisten kemikaalien varastosäiliöitä, joissa
ei ole tehty asianmukaisia tarkastuksia tai varmistustoimenpiteitä. Jakeluasemat on varustettava laitteistolla ja
järjestelmällä, jossa toteutuu kaksoispidätyksen periaate (VNa 444/2010). Uusintatarkastukset tulee tehdä
kauppa- ja teollisuusministeriön päätösten 344/1983 ja 1199/1995 mukaisesti. Kunnalla on oikeus tarkastaa
alueella olevia vanhoja öljysäiliöitä, mutta vastuu säiliöistä on kiinteistön omistajalla.
Pohjavesialueilla tilapäisetkin polttoneste- tai muut haitallisia kemikaaleja sisältävät säiliöt (mm. eri kaivu- tai
rakennusurakoiden yhteydessä käytettävät väliaikaiset säiliöt) on varustettava vuodot ja ilkivallan estävin suojarakentein ja –laittein. Säiliön haltija on vastuussa säiliöiden turvallisuudesta. Kunnan on tiedotettava määräyksistä asianomaisissa rakennuskohteissa viimeistään esim. työmaiden aloituskokouksissa. On suositeltavaa,
että tuotantohalleja ja varastoja rakennettaessa varaudutaan sammutusjätevesien hallittuun ohjaamiseen ja
keräämiseen siten, että palotilanteessa haitta-ainepitoisia sammutusvesiä ei pääse pohjaveteen.
Kiinteistön haltijan tai omistajan on huolehdittava siitä, että kiinteistöllä sijaitsevat käytöstä poistetut maanalaiset öljysäiliöt ja muut kemikaalisäiliöt täyttö- ja siirtoputkineen poistetaan kiinteistöltä. Säiliön poistamisesta on tehtävä ilmoitus pelastus- ja ympäristöviranomaisille. Säiliöiden poistamisen yhteydessä säiliöt on
puhdistettava, säiliöiden ja putkistojen kunto tarkastettava ja pilaantunut maa poistettava tai käsiteltävä ympäristönsuojeluviranomaisen määräämällä tavalla. Kemikaalivuodoista ja ympäristön pilaantumisesta on ilmoitettava välittömästi pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaisille.
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Jos nestemäisten vaarallisten jätteiden määrä on yli 500 litraa, nämä on varastoitava yrityskiinteistöllä erillisessä merkityssä ongelmajätevarastossa. Varastossa on oltava rakenteet, jotka estävät jätteiden valumisen
viemäriin, maaperään tai vesistöön. Alle 500 l määrät on ulkovarastoinnissa säilytettävä tiiviissä suoja-altaassa, josta vuodot on kerättävissä talteen. Suoja-altaan on oltava tilavuudeltaan vähintään yhtä suuri kuin
suurin nestettä sisältävä astia, eikä altaaseen saa ulkovarastoinnissa päästä sadevesiä. Vaarallisen jätteen astioiden päällysmerkinnöistä on esitettävä jätehuollon kannalta tarpeelliset tiedot. Vaaralliset jätteet on säilytettävä lukitussa ja katetussa tilassa.
Pohjavettä vaarantavien vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on oltava saatavilla riittävä määrä alkutorjuntakalustoa, kuten imeytysmateriaalia.
8.2.6.

Pilaantuneen maaperän kohteet

Luumäen tärkeillä pohjavesialueilla olevissa merkittävimmissä pilaantuneen maan kohteissa (esim. Somerharjun ratapölkkykyllästämö ja Rantsilanmäen polttonesteen jakeluasemat) on käynnistetty viranomaisten valvomat ja ohjaamat tutkimus- ja kunnostushankkeet. Muissa sellaisissa kohteissa, joissa on todettu/epäilty maaperän pilaantuma, maaperä on tutkittava ja pilaantuneisuus sekä toimenpidetarve arvioitava toimintahistoriatietojen ja tutkimushavaintojen perusteella. Selvityksissä on arvioitava myös pohjavesitutkimuksen tarve. Kohteiden selvitystyö on toteutettava pohjaveden oton perusteella määritettävässä prioriteettijärjestyksessä.
Tämän suojelusuunnitelman laatimisen yhteydessä saatujen tietojen ja tehtyjen havaintojen perusteella selvitettäviä kohteita ovat mm. vanha taimitarha-alue Taavetin pohjavesialueen pohjoispuolella (kohde nro 214) ja
säiliöautojen kolaripaikka Uron pohjavesialueella (401) sekä Taavetin lämpövoimala (204).
8.2.7.

Maa- ja metsätalous

Maataloudessa ns. lannan patterointi on kielletty ja pohjaveden muodostumisalueella on vältettävä lietelannan, virtsan, puristerehun sekä jätevesilietteen käyttöä. Maa- ja puutarhataloudessa ei saa käyttää kasvien
satotasoa ja ravinteiden käyttökykyä ylittäviä lannoitemääriä (VNa 2150/2014) eikä torjunta ainerekisterissä
olevia valmisteita, joilla on pohjavesirajoitus (http://www.evira.fi).
Pohjavesialueilla ei tule sallia maaperästä eristämättömiä karjasuojia, lantaloita, virtsakaivoja, tuorerehuvarastoja eikä lietelantasäiliöitä. Lannan, virtsan ja säiliörehun puristusnesteen varastointitilojen sekä lantakourujen
on oltava tiiviitä. Karjasuojien lattioiden on oltava tiiviitä ja jätevedet on johdettava tiiviiseen viemäriin. Lannan ja virtsan sekä niitä sisältävien vesien joutuminen pohjaveteen on estettävä myös eläinten jaloittelualueilla.
Ympäristöministeriön julkaisemassa Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeessa (Ympäristöhallinnon ohjeita
1 / 2010) todetaan, että peltolohkojen pohjavesialueilla sijaitseville osille ei tulisi levittää lietelantaa, virtsaa,
pesuvesiä, käsiteltyjä jätevesiä, käsiteltyjä puhdistamo- tai sakokaivolietteitä, puristenestettä tai muutakaan
nestemäistä orgaanista lannoitetta. Kuivalantaa voidaan levittää pohjavesialueen ulkorajan ja pohjavesialueen
varsinaisen muodostumisalueen väliselle vyöhykkeelle keväällä, kun lanta mullataan mahdollisimman nopeasti.
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen laatimassa vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosiksi 2016-2021 esitetään lisäksi seuraavia ohjeita pohjavesialueille:
•
•
•

Ohjataan uudet eläintilat ja lantalat sekä olemassa olevien eläintilojen tai lantaloiden merkittävät laajennukset pohjavesialueiden ulkopuolelle.
Pohjavesitarkkailun aloittaminen tiloilla, joiden karjasuojat, lantalat tai jaloittelualueet sijaitsevat pohjavesialueella. Tarvetta tarkastellaan ympäristölupien myöntämisen ja tarkistamisen yhteydessä.
Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30–100
metrin levyinen suojakaista, jolle ei levitetä lantaa tai muita orgaanisia lannoitteita.
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Peltoviljelyyn liittyviä pohjaveden laadulle vaaraa aiheuttavia toimintoja ovat lannoitteiden, lietelannan ja kasvintorjunta-aineiden käyttö, joista voi aiheutua mm. pohjaveden nitraatti-, fosfori- ja kasvintorjunta-ainejäämäpitoisuuksien kohoamista. Maataloudessa tulee noudattaa hyvää maatalouskäytäntöä sekä ympäristötukiehtoja. Vedenottamoiden ympäristössä lannoituksen vähentämistä olisi edistettävä (esim. luomuviljelyn suosiminen). Pohjavesialueilla ei saa käyttää torjunta-ainerekisterissä olevia valmisteita, joilla on pohjavesirajoitus
(http://www.kttk.fi).
Luumäellä Heimalan pohjavesialueen pinta-alasta noin 40 % on peltoa, muilla pohjavesialueilla viljellyn alueen
osuus on merkittävästi pienempi. Heimalan ottamolla pohjaveden ravinne- ja torjunta-ainepitoisuuksia on suositeltavaa seurata säännöllisesti. Tämä on huomioitu Heimalan vedenottamon valvontatutkimusohjelmassa:
torjunta-aineiden määritykset tehdään joka toinen vuosi.
Pohjavesialueilla sijaitsevia metsiä ei pidä lannoittaa. Pohjavesialueella toteutettavasta ojituksesta ilmoitus on
tehtävä aina ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle. Ojitukset ja laaja-alaiset hakkuut ovat merkittävimpiä metsätalouden toimenpiteitä, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia pohjaveteen. Luumäen pohjavesialueilla suurimmat metsätalousalueiden osuudet ovat Somerharjulla ja Keijaskankaalla.
8.2.8.

Muuntamot

Pohjavesialueilla sijaitsevat suojaamattomat pylväsmuuntamot olisi korvattava puistomuuntamoilla ja varustaa
keräysaltaalla. Luumäen tarkastelluilla pohjavesialueilla on yksi pylväsmuuntamo alle 200 m päässä vedenottamokaivosta. Tämä on muuntamo nro 4270, joka sijaitsee 150 m Keijaskankaan ottamon kaivosta lounaaseen.
Tätä voidaan pitää ensisijaisena vaihtokohteena.
8.2.9.

Muu toiminta

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden tai niiden osien pesu liuotinpitoisilla pesuaineilla on kielletty pohjavesialueella muualla kuin tarkoitukseen soveltuvalla pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta yleiseen jätevesiviemäriin tai muuhun hyväksyttyyn jätevesien puhdistusjärjestelmään.
8.2.10.

Vedenottamot ja pohjaveden tarkkailu

Pohjavesialueilla on runsaasti sellaisia toimintoja, joilla voi olla vaikutusta pohjaveden laatuun. Monissa kohteissa pohjaveden laatua tarkkaillaan säännöllisesti esimerkiksi ympäristöluvan määräysten mukaisesti. Osassa
kohteista pohjaveden laatua tarkkaillaan toiminnanharjoittajien toimeksiannosta. Jotkut tällaiset kohteet ovat
jääneet säännölliseen tarkkailuun esimerkiksi todetun tai epäillyn maaperän pilaantumisen vuoksi. Kaikissa
säännöllisesti tarkkailtavissa kohteissa pohjaveden tarkkailu ja tulosten vuosittainen raportointi olisi suositeltavaa tehdä yhteistarkkailuna.
Vedenottamoiden lähialueelle (vähintään 300 m säteelle) ei saa sijoittaa komposteja. Vedenottamoalueet on
aidattava ja varustettava lukittavalla portilla. Vedenottamoilla käytettävät kemikaalit on varastoitava turvallisella tavalla. Vedenottamoiden alueita ei saa käyttää muuhun varastointiin. Vedenottamoalueilla voi harjoittaa
vain vedenottoon liittyvää toimintaa.
Taavetin ja Keijaskankaan ottamot on suojattu aidalla, Jurvalan ottamolta aita puuttuu. Kaikilla kolmella ottamolla ikkunoihin on asennettu murtosuojaksi ristikot eikä ottamoilla varastoida haitallisia kemikaaleja.
Vedenottamoiden pohjaveden tarkkailusta ei ole yksityiskohtaista, yleissitovaa ohjeistusta, kuten esim. vesijohtoveden tarkkailusta. Sen vuoksi jokaisen vedenottamon tarkkailu tulee suunnitella ja toteuttaa vedenottamokohtaisesti. Vedenottamoista, joista Luumäen kunta ottaa pohjavettä juomavesikäyttöön (Taavetin, Jurvalan ja Keijaskankaan ottamot) tarkkaillaan pumpattavan veden määrää vesimittarilla. Lupapäätösten mukaisesti otettava vesimäärä ilmoitetaan m³/d kuukausikeskiarvona laskettuna. Vedenottamoiden kaivojen pohjavedenpintoja tarkkaillaan jatkuvatoimisella mittauksella. Lisäksi Taavetin ottamon vaikutuksia ympäröivien alueiden pohjavedenpintoihin tarkkaillaan pohjavesiputkista mittaamalla.
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Pohjaveden laatua tarkkaillaan säännöllisesti Taavetin, Jurvalan ja Keijaskankaan vedenottamoilla.
Taavetin ottamolla on todettu torjunta-ainejäämiä (terbutylatsiini, atratsiini ja pentaklooribentseeni) sekä styreeniä. Myös Taavetin vedenottamon verkostovedessä on todettu pieni pitoisuus styreeniä (0,8 ug/l
16.09.2015). Torjunta-aineita on lisäksi havaittu Taavetin pohjavesialueen havaintoputkissa. Näiden aineiden
esiintymistä ja alkuperää on suositeltavaa selvittää paremmin. Taavetin vedenottamolla on tarpeen jatkaa torjunta-aineiden pitoisuuksien seurantaa säännöllisesti.
8.3.

Ohjeita ja suosituksia maankäyttöä ja kaavoitusta varten

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on mm. edistää
ympäristönsuojelua ja luonnonvarojen säästeliästä käyttöä sekä ehkäistä ympäristöhaittoja. Pohjaveden puhtautta vaarantavat toiminnot on kaavoituksella ohjattava pois pohjavesialueelta. Kaavoitettaessa voidaan antaa määräyksiä haitallisten ympäristövaikutusten estämisestä ja rajoittamisesta. Rakennusjärjestyksessä voidaan paikallisesti antaa määräyksiä, joita pidetään tarpeellisina hyvän elinympäristön säilymisen ja toteutumisen kannalta.
On tärkeää, että maankäyttöä suunniteltaessa selvitetään varhaisessa vaiheessa suunnittelualueen pohjavesiolosuhteet. Pohjavesialueiden rajaukset on merkittävä kaikkiin kaava-asteisiin.
Pohjavesialueelle ei saa osoittaa pohja-/pintaveden laatua vaarantavia toimintoja eikä pääsääntöisesti kaavoittaa uusia asuinalueita. Pohjavesialueille ei saa kaavoittaa pohjavedelle riskiä aiheuttavaa uutta teollisuutta ja
vaarallisia aineita sisältäviä varastoalueita, kaatopaikkoja, uusia hautausmaita ja/tai ampumarata-alueita eikä
suojaamattomia yleisiä tiealueita pohjavesialueiden sellaisille osille, mistä pintavesi imeytyy pohjavedeksi. Liikennealueet on suunniteltava niin, että liikenteen ja tienpidon haitat pohjaveden laadulle estetään.
Pohjavesialueen kaavoituksessa on huolehdittava siitä, että pohjaveden muodostumisen turvaamiseksi riittävä
osuus kaava-alueesta jätetään päällystämättä. Pohjaveden muodostumisalueella puhtaat sadevedet on
imeytettävä maahan, jotta pohjaveden muodostuminen pohjavesialueella jatkuu. Hulevesien käsittelytarve ja
imeyttämismahdollisuudet on selvitettävä tarkasti alueiden suunnittelun yhteydessä.
Yhteisiä lumenkaatopaikkoja ei saa sijoittaa pohjavesialueen sellaisille osille, josta pintavedet pääsevät imeytymään pohjavesiksi. Alueella ei sallita jätteiden varastoimista tai loppusijoittamista eikä merkittävää puujätteen,
saven ja humusmaan läjittämistä.
Pohjavesialueilla, joilla ei ole paikallisen pohjavedenoton lisäksi varsinaisia vedenottamoita, pohjavesialueita
koskevat rajoitukset ja suositukset ovat ennalta ehkäiseviä suojelutoimenpiteitä.
Edellä mainitut asiat on huomioitava myös rakennuslupamenettelyssä ja muussa alueen suunnittelussa. Kaavamääräyksiä voidaan täydentää kunnan rakennusjärjestyksellä ja ympäristönsuojelumääräyksillä tai rakentamistapaohjeilla. On suositeltavaa, että pohjavesialueella rakennettaessa pyydetään kunnan ympäristösuojeluviranomaisen lausunto.
8.3.1.

Kaavamääräykset Luumäellä

Etelä-Karjalan vuonna 2011 vahvistetun maakuntakaavan ja 2015 vahvistetun Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan yhdistetyissä yleisissä määräyksissä (Etelä-Karjalan liiton vuonna 2016 laatima Etelä-Karjalan epävirallinen maakuntakaavayhdistelmä) on esitetty, että pohjavesien suojelu on otettava huomioon liikennejärjestelmiä suunniteltaessa. Lisäksi pohjavesien suojelunäkökohtien ja pilaantumisriskin huomioiminen on erikseen
määrätty huomioitavaksi seuraavien kaavaan merkittyjen kohteiden suunnittelussa: Ympäristövaikutuksiltaan
merkittävien teollisuustoimintojen alue, Tärkeä pohjavesialue (kaavaan on merkitty ympäristöhallinnon poistuvan luokituksen mukaiset I ja II luokan pohjavesialueet), Eritasoliittymä, suunniteltu sekä Ampumarata.
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Luumäen pohjavesialueilla on sekä yleis- että asemakaavoitettuja alueita. Osa kaavoituksesta on erittäin vanhaa, eikä pohjavesialueiden erityismerkitystä ole aina otettu kaavamääräyksissä huomioon. Olemassa olevat
pohjaveden suojelua koskevat määräykset perustuvat vesilaissa, maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä ympäristönsuojelulaissa annettuihin määräyksiin. Kaavoitusta uusitaan ja ajanmukaistetaan, ja uutta asemakaavoitusta laaditaan mm. Taavettiin ja Rantsilanmäelle. Suositeltavaa on, että kaavoitusta uusittaessa kunta arvioi
tarpeen muuttaa tai tarkentaa kaavamääräyksiä pohjaveden suojaamiseksi. Pohjavesialueilla käynnissä oleviin
ja suunniteltuihin kaavamuutoksiin on kirjattava pohjaveden suojelua varten tarpeelliset määräykset.
8.3.2.

Luumäen kunnan rakennusjärjestys

Luumäen kunnan voimassa oleva rakennusjärjestys on laadittu vuonna 2013. Rakennusjärjestyksessä pohjavesialueluokitusta määritellään ympäristöhallinnon poistuvan luokituksen mukaisesti (I, II ja III luokka). Rakennusjärjestyksen 33 §:ssä (Pihamaan rakennelmat ja laitteet) todetaan, että ”Öljypolttonestesäiliöt sekä
muut vaarallisten aineiden säiliöt on sijoitettava sisätiloihin tai maanpäällisiin suoja-altaalla varustettuihin säiliöihin tai maan alle 2-vaippaisiin säiliöihin, jotka on varustettava vuodonilmaisujärjestelmällä I- ja II-luokan
pohjavesialueilla”. Kohdassa XIII (Rakentaminen erityis- ja ongelma-alueilla) 45 §:ssä (Maanrakennustyöt pohjavesialueilla) määrätään, että maarakennustöissä on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseen, että pohjaveden ylimmän pinnan ja maanpinnan välille on jätettävä riittävä suojakerros ja
että täyttöainesten on oltava laadultaan täyttöön soveltuvia, puhtaita, kiviperäisiä aineksia. Lisäksi huomautetaan, että rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa vaatia rakentajalta selvitystä suojakerroksen riittävyydestä ja täyttömaiden puhtaudesta.
Edelleen kohdassa XIII pykälässä 46 (Rakentaminen pohjavesialueilla) todetaan, että WC-vesien imeyttäminen
maahan on kielletty ja että harmaiden vesien käsittely on järjestettävä 2-osaisella sakokaivolla, johon on liitetty vähintään 20 m imeytysputkea. Jos alueella on yleinen jätevesiviemäri, siihen on johdettava kaikki jätevedet. Jos yleistä jätevesiviemäriä ei ole, jätevesiä ei saa päästää pohjaveteen. Pienoispuhdistamon puhdistetut jätevedet on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle.
Rakennusjärjestyksen pohjaveden suojeluun liittyvät määräykset ovat riittäviä, ja niitä voidaan täydentää ja
tarkentaa kohdekohtaisesti.
8.4.
8.4.1.

Muut toimenpidemääräykset
Kunnan viranomaisten ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan kunnat voivat antaa ympäristönsuojelumääräyksiä, jotka koskevat
muita kuin ympäristöluvanvaraisia toimintoja. Määräykset voivat olla yleismääräyksiä koko kuntaan tai kohdistua tietylle alueelle, jolla ympäristön pilaantumisvaaraa halutaan erityisesti ehkäistä. Määräykset voivat koskea
esimerkiksi jätevesien johtamista ja käsittelyä, kemikaalien varastointia tai ajoneuvojen pesua. Luumäen kunnalla ei ole vahvistettuja ympäristönsuojelumääräyksiä.
Luumäen kunnan rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta
sekä voimassa olevia kaavoja. Rakennuslautakunta voi antaa alueellisia tai koko kuntaa koskevia rakentamistapaohjeita. Ohjeiden tulee edistää alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisolosuhteisiin sopivaa ja kestävää rakentamista. Kaavamääräykset ja rakentamistapaohjeet antavat lähtökohdan rakentamisen sopeuttamiseksi kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin.
8.4.2.

Ympäristölupavelvollisuus

Ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteessä on lueteltu laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan sellaiset toiminnat,
joille on haettava ympäristölupa. Myös liitteessä mainittua vähäisemmille toiminnoille on haettava ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Tällaisissa tapauksissa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä asiasta lausunto alueelliselta ELY-keskukselta.
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9. TOIMENPITEET VAHINKOTAPAUKSISSA
9.1.

Yleisohjeita

Varautuminen mahdollisiin pohjaveden laatua uhkaaviin onnettomuuksiin on pohjaveden suojelun kannalta
välttämätöntä. Vahingon tapahtuessa kriittisellä alueella on toimittava nopeasti ja tehokkaasti, jotta vahingon
vaikutukset pohjaveteen voidaan minimoida.
Kaikilla on velvollisuus ilmoittaa pohjavesialueella tapahtuvasta kemikaalivahingosta Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle sekä aloittaa välittömästi torjuntatoimenpiteet. Kemikaalivahingosta on ilmoitettava myös Luumäen
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja alueelliselle terveydensuojeluviranomaiselle (Lappeenrannan seudun ympäristötoimi).
Merkittävässä vahinkotapauksessa nopein tapa hälyttää riittävästi apua on soittaa hätäkeskukseen numeroon
112.
Pääosa Luumäen pohjavesialueista on tyypillisiä pohjavettä ympäristöön purkavia pohjavesialueita. Näillä alueilla pohjavettä muodostuu suurella osalla aluetta ja purkautuu alavimmilla paikoilla vettä johtavien hiekkakerrosten kautta maanpinnan tasolle ja muodostaa lähteitä ja tihkupintoja. Mikään tässä suunnitelmassa käsitelty
alue ei ole pohjavettä keräävä (ns. synkliininen) pohjavesialue, jossa yleensä on pohjavettä suojaavia tiiviitä
savikerroksia. Vain Heimalan pohjavesialueella on paikoin hienorakeisia kerroksia pohjavesiesiintymän päällä.
Vaikka pohjaveden yläpuoliset maakerrokset ovat paikoin paksuja, maa-aines on monin paikoin niin karkeaa,
että haitta-aineet kulkeutuvat alaspäin suhteellisen helposti vajoveden mukana.
Luumäellä on paljon pohjavesialueita ja osa niistä on pinta-alaltaan laajoja. Vaikka teollisuutta on melko vähän, mm. liikennöinti pohjavesialueiden alueella muodostaa merkittävän ja laaja-alaisen riskin. Esimerkiksi
huonoissa keliolosuhteissa voi tapahtua useita onnettomuuksia tai vuototapahtumia muuten samanaikaisesti.
On suositeltavaa, että pelastusviranomainen laatii pohjavesialueittain ns. prioriteettikartan, jonka perusteella
merkittävän tai usean samanaikaisen vahingon sattuessa resursseja voidaan tarvittaessa kohdentaa pohjaveden suojelun kannalta kriittisimmille alueille.
Torjuntatoimiin on ryhdyttävä välittömästi vahingon havaitsemisen ja tilanteen selvittämisen jälkeen. Ensi vaiheessa pyritään rajaamaan vahingon pinta- ja pohjavesivaikutukset mahdollisimman pienelle alueelle ja varmistamaan, että haitta-aineita ei kulkeudu kaivoihin tai vedenottamolle. Varsinaisia torjuntatoimia johtaa aina
pelastuslaitos. Vahingon aiheuttaja on kuitenkin vastuussa vahinkojen selvittämisestä, tutkimisesta ja jälkitorjunnasta. Jälkitorjuntaa ja pilaantuneen maaperän/pohjaveden puhdistamista varten laaditaan tarvittaessa
erillinen puhdistussuunnitelma.
Onnettomuustapausten varalle tulisi koota tietoa (esim. erilliseen kansioon) niistä asiantuntijoista, laboratorioista ja urakoitsijoista, joiden apua voidaan tarvita kemikaalivahingon torjuntatyössä. Vahinkotilanteista tiedottamisen ja tiedonvälityksen menettelytavat ja vastuut on sovittava ja suunniteltava etukäteen selviksi niin, että
varsinaiseen torjunta-, suojaus- ja puhdistustyöhön osallistuvat saavat riittävän työrauhan.
Vesilaitosten tulee olla varautuneita vedenjakeluun myös erilaisissa häiriötilanteissa. Luumäen vesihuollon varautumisessa on tärkeää ottaa huomioon myös pohjavesivarannon vaarantavan onnettomuuden mahdollisuus.
Vesihuollon erityistilanteet voivat olla lyhytaikaisia, vesilaitoksen toimintaan liittyviä häiriöitä tai suurempia ongelmia, kuten raakavesilähteen likaantuminen, vesijohtoverkoston jäätyminen tai likaantuminen, sabotaasi tai
suuronnettomuus. Tämän vuoksi varavesijärjestelmien varmistaminen ja ylläpito on erittäin tärkeää. Lisäksi
henkilöstön koulutus ja harjoittelu myös kemikaalivahinkotilanteissa toimintaa varten on tarpeellista.
Luumäen kunnan ympäristöviranomaisten on tiedotettava pohjaveden suojelutoimenpiteistä ja -velvoitteista
pohjavesialueella toimiville. Alueen yrityksissä on tehtävä säännöllisesti tarkastuskäyntejä, joiden yhteydessä
on tarkastettava kemikaali- ja ongelmajätteiden määrät ja niiden varastointi kiinteistöllä. Riskitiedot on dokumentoitava, jotta ne ovat jatkossa myös kaavoituksen ja muun suunnittelun käytössä. Suositeltavaa on, että
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pohjavesialueella sijaitseville yrityksille esitetään laadittavaksi yritys-/ toimintakohtainen riskikortti, jota päivitetään tehtyjen tarkastusten ja muutosten mukaisesti.
Kemikaalionnettomuuksissa tärkein ensitoimenpide on selvittää maahan päätyneen kemikaalin ominaisuudet
(mm. kulkeutuvuus, haihtuvuus, tiheys, myrkyllisyys). Helposti maaperässä kulkeutuvan aineen imeytymistä
maaperään on rajoitettava imeyttämällä ainetta imeytysaineeseen. Lisäksi maastonmuotoja hyväksi käyttäen
voidaan tehdä pintamaahan keräyskaivantoja, joista haitta-ainetta voidaan kerätä esimerkiksi imuautolla. Kaivantoja tehtäessä on pyrittävä varmistamaan, että kaivannon pohja on riittävän tiivis ja varottava kaivamasta
liian syvälle, jottei rikota mahdollisesti ohutta tiiviimpää maaperän pintakerrosta. Jos haitta-aine on helposti
haihtuvaa, mutta ei myrkyllistä, haihtumista voidaan edistää.
Liikennevahinkotilanteissa pohjavesisuojausalueilla on suojauksen olemassaolo varmistettava. Jos ajoneuvo on
suistunut tieltä, on tarkastettava ja arvioitava, onko pohjavesisuojaus vaurioitunut tapahtumassa. Jos arvioidaan, että tapahtuma aiheuttaa pohjaveden pilaantumisriskin, vahinkoalueella on tehtävä maaperä- ja pohjavesitutkimukset, joiden perusteella vahingon vaikutusten laajuutta ja lisätoimenpiteiden tarvetta voidaan arvioida. Tarvittaessa vahinkoalueella on varauduttava järjestämään pohjaveden suojapumppaus tai sulkemaan
vaarassa oleva vedenottamo.
Tulipalon sammuttamisessa on vältettävä sellaisia kemikaaleja joista voi aiheutua pohjaveden pilaantumisriski.
Sammutusjätevesien keräämismahdollisuudet on hyödynnettävä mahdollisimman hyvin, jos palokohteessa on
vaarallisten kemikaalien varastointia.
9.2.

Viranomaisten ja toimijoiden poikkeustilannesuunnitelmat

Etelä-Karjalan pelastuslaitos on laatinut öljyvahinkojen varalle suunnitelman, jossa on kerrottu kuntien vastuuhenkilöt sekä pelastuslaitoksen organisaatio ja vahinkotilanteessa käytettävissä olevat henkilöstö- ja kalustoresurssit (Öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma 2013-2017). Suunnitelmassa on taulukoitu riskikohteet kunnittain
ja pohjavesialueluokkien I ja II mukaisesti jaoteltuna. Suunnitelma on päivitettävä kuluvan vuoden loppuun
mennessä, ja päivitettäessä on huomioitava pohjavesialueluokituksen muutokset.
Lappeenrannan seudun ympäristötoimella on 30.09.2010 päivätty Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden
selvitystyöryhmän toimintaohje. Ohjeessa käsitellään lähinnä verkostoveden pilaantumisen aiheuttamia häiriötilanteita. Ohjetta ollaan päivittämässä lähiaikoina.
Luumäen kunnan Vesihuollon varautumissuunnitelma on valmistunut tammikuussa 2017. Suunnitelma sisältää
o vesihuollon, kunnan teknisen toimen, ympäristöterveyshuollon, palo- ja pelastusviranomaisten, poikkeusolojen johdon, kriittisten asiakkaiden, sopimuslaboratorion ja muiden keskeisten
toimijoiden yhteystiedot,
o tiedot sopimusten ja tarve-esineiden säilytyksestä,
o tiedotukseen liittyvät ohjeet sekä median yhteystiedot,
o varautumissuunnitelman ylläpito-ohjeistuksen,
o toimintaohjeet erityyppisten vahinkotilanteiden varalle,
o toimintaohjeet veden laadun häiriötilanteissa ja
o ohjeet tiedottamiseen ja raportointiin.
Varautumissuunnitelmassa on korostettu erityisesti eri viranomaisten ja toimijoiden yhteistyön merkitystä.

41/41

LUUMÄEN KUNTA
SOMERHARJUN, TAAVETIN, RANTSILANMÄEN, URON, KAUNISRANNAN, KEIJASKANKAAN JA HEIMALAN POHJAVESIALUEET
POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

10. JATKOTOIMENPIDESUOSITUKSET
Seuraavassa on esitetty toimenpiteitä pohjaveden suojelun edistämiseksi ja vedenhankinnan turvaamiseksi
Luumäen pohjavesialueilla. Kohdekohtainen toimenpidetarpeen arviointi on esitetty laajemmin pohjavesialueittain jaotelluissa riskikohdetaulukoissa liitteessä 3. Riskipisteytyksen perusteella voidaan määrittää esitettyjen
toimenpiteiden kiireellisyys (suuren riskin kohteissa – pisteet 15…18 - toimenpidetarve on välitön ja merkittävän riskin kohteissa – pisteet 11…14 – tarvitaan kiireellisiä toimenpiteitä).
Kohdekohtaisten toimenpiteiden toteutusvastuu on ensisijaisesti toiminnanharjoittajalla ja/tai kohteen omistajalla. Yleisten pohjavesialuetta koskevien rajausten selvittämis- sekä määräysten laatimis- ja valvontavastuu
on ympäristönsuojeluviranomaisella. Suositeltavaa on, että pohjaveden suojelua kehittämään perustetaan viranomaisten yhteistyöryhmä, joka seuraa vuosittain pohjaveden suojelutoimenpiteiden toteuttamista ja maankäytön muutoksia pohjavesialueilla.
Pohjavesialueille kohdistuvina toimenpiteinä ehdotetaan
-

Taavetin pohjavesialueen rajauksen selvittämistä pohjoisessa vanhan taimitarhan suunnassa ja lisätiedon hankkimista pohjavesialueella esiintyvien torjunta-ainejäämien alkuperästä,

-

pohjavesialueiden Taavetti, Rantsilanmäki ja Uro välisten rajojen varmentamista (tai poistamista),

-

eri pohjavesialueilla todettujen merkittävän riskin kohteiden vaikutusten selvittämistä tai pohjaveden
suojelun parantamista; erityisesti seuraavia asioita ehdotetaan:
o

o

o
o
-

Somerharjun pohjavesialueella entisen kyläkaupan (kohde 104) mahdolliseen polttoaineen jakeluun liittyvän tiedon ja mahdollisen maaperän pilaantumisen selvittäminen ja Taimiharjun taimitarhan maaperän tilan selvittäminen (110),
Taavetin pohjavesialueella taajama-alueella sijaitsevan lopetetun yksityisen polttonesteen
jakeluaseman (208) maaperän tilan selvittäminen, pohjavesialueen pohjoispuolella sijaitsevan
vanhan taimitarhan alueen maaperän ja lounais-/eteläpuolisen pohjaveden haitta-ainepitoisuuksien selvittäminen (214), pohjavesiolosuhteiden ja virtaussuuntien tarkempi selvittäminen
tämänhetkisen pohjavesialuerajauksen pohjoispuolella, VT 26:n liikennejärjestelyjen turvallisuussuunnittelu välillä Linnalantien risteys – pohjavesialueen eteläraja sekä keskustan alueen
viemäriverkon systemaattista kartoitusta ja korjausten toteuttamista priorisoidussa järjestyksessä
Uron pohjavesialueella kahden säiliöauton kolaripaikan (401) maaperän tilan selvittäminen
sekä
Kaunisrannan pohjavesialueella pohjavesitarkkailun jatkamista vanhalla VT 6:n linjalla,

vedenottamoilla
o
o
o

torjunta-aineiden seurannan jatkamista säännöllisesti, jos vedenottamon raakaveden muodostumisalueella torjunta-aineita,
Jurvalan vedenottamolle aidan ja lukittavan portin asentamista ja
Taavetin vedenottamolle säännöllistä torjunta-aineiden pitoisuuden seuraamista sekä portin
pitämistä lukittuna ja vedenkäsittelykemikaalien varastoimista sisätiloissa.
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Kohde

101 Lopetettu ABC-kylmäasema

102 Öljyonnettomuus, säiliöauto

Toiminta ja
suojaukset/puhdistus
(Osapisteet)
Polttonesteen jakelu. 2011
ÖEK:n NOK:ssa pieniä
pitoisuuksia pa-hiilivetyjä
Someronmäki 6 Jakeluasema purettu /ei tietoa
maaperän tarkastamisesta
(2+1)
Osoite

Tiealue kiint.
441-413-3-52
kohdalla

Maaperä: maalaji ja pohjaveden
yläpuolinen kerrospaksuus
(Osapisteet)

Pohjavesi: virtaussuunta ja
etäisyys ottamosta
(Osapisteet)

Hk /noin 15 m (2+1)

Mahd. pohjoinen /Alakaivon
vedenottamo n. 700 m pohjoiseen Otettu tarkastusnäyte Alakaivon
ja Somerharjun ottamo n. 1 km
ottamolta: ei pa-hiilivetyjä
itään (1+1)

8

Ei oletettavasti merkittävää
pilaantuneisuutta: ei välitöntä
toimenpidetarvetta

Vedenjakaja-alue /Somermäen
ottamo n. 600 m kohteesta
lounaaseen; Alakaivon ottamo n.
1,3 km kohteesta länteenluoteeseen (2+1)

9

Jäännöspilaantuman puhdistus
tierakentamisen yhteydessä

Etelä/ Somerharjun (uusi) ottamo Lähin (VR:n) vedenottamo suljettu, uusi
n. 500 m kohteesta länteen (2+2) yhteiskäyttökaivo perustettu

15

Puhdistus ELY:n ohjauksessa

8

Ei välitöntä toimenpidetarvetta

Säiliöauto-onnettomuus 2009
keskitisleitä yli 13 m3/
Hk/Sr pintakerroksessa, alempana
Puhdistettu, mutta
maaperään tierakenteen alle hienorakeisempaa/ noin 20 m (2+0)
jäi öljyä: C10…C21 jp noin 5
000 mg/kg (2+2)

Kreosoottikyllästämö 1947103 Lopetettu ratapölkkyllästämö Somerharjuntie 1958 /todettu vakava
Somerharju
81
maaperän ja pohjaveden
pilaantuminen (3+3)

HkSr, ohuita hienorakeisia kerroksia /
noin 10 m (3+2)

Huomautukset

Paikalle asennettu putki YJG12: ei pahiilivetyjä

104 Lopetettu jakelutoiminta,
Somerharjun kyläkauppa

Vähäistä polttonesteen
Somerharjuntie
(polttoöljy) jakelua
Hk / 10 m (2+1)
68
kyläkaupan yhteydessä (1+1)

Etelä /Somerharjun ottamo n.
300 m luoteeseen (1+2)

Ei ilmeisesti bensiininjakelua.
Mahdollisesti myyty vain valopetrolia.

105 Matkailukeskus Tuuliharju,
Somerharjun pienpuhdistamo

Suunnitellun
Venäläisenkylän
matkailukeskuksen
tie 1
jätevedenpuhdistamo

Etelä /Somerharjun vedenottamo
n. 1,4 km länteen

Vahti-kohde. Toimintaa ei aloitettu -->
ei pisteytystä

Somerharjun vedenottamo n. 1,4
km lounaaseen

Vahti-kohde. Ei saanut y-lupaa 2009 -->
ei pisteytystä

106 Luumäen Moottorirata Oy

Suunniteltu Somerharjun
moottoriurheilukeskus

107 Maa-aineslupa Anjalankosken Venäläisenkylän M-a ottolupa 20 000 m3
Umatek
tie 1
myönnetty 2012-2017 (1+0)

108 St1 ja lopetettu St1
Truckstation, lopetettu Nesteen
jakeluasema

Hhk, Si /> 10 m

Polttonesteiden
jakelutoiminta.
Jakelulaitteistot purettu. DiVenäläisenkylän
pisteen maaperä puhdistettu
tie 1
lopetuksen yhteydessä 2009.
Nesteen asemasta ei tietoja.
(2+1)

Riskipisteet Toimenpidesuositukset

Hk/ > 10 m (2+1)

Länsi, luode /Somerharjun ottamo
Poski-projektissa Somerharjun pv-alue
1,4 km kohteesta länsilounaaseen
maa-aineksen ottoon soveltuva.
(2+0)

6

Ei toimenpidetarvetta

Hk,Si /noin 10 m (1+2)

Länsilounas /Somerharjun ottamo Mittarikentän ja VT6:n väliin asennettiin
n. 1,5 km kohteesta länteen (3+0) putki YJG17: ei pa-hiilivetyjä

9

Ei välitöntä toimenpidetarvetta
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109 Maa-aineslupa

441-413-1-114
Rasvanotkonmä Maa-aineksen ottotoiminta.
Luvat 1987-1997, 1997-2007
ki
(1+1)
441-413-1-58
Toivola

110 Taimiharjun entinen
taimitarha

Okkolantie

111 Maa-aineslupa

441-443-1-89
Väkevänmetsä

Hk / yli 10 m (2+1)

Luode /Somerharjun vedenottamo Lähiputket (n. 50 m) HP1/05 ja Vanha 4
1,7 km länsilounaaseen (2+0)
ei näytteitä

7

Ei toimenpidetarvetta

Taimitarha,
siemenpuuviljelmä (3+2)

Hhk, Si /3…4 m (1+2)

Etelä /Somerharjun vedenottamo
n. 1,6 km länteen (2+0)

10

Lisäselvitystarve

Maa-aineksen ottotoiminta.
Lupa 2002-2012 (1+1)

Hk,Sr /2…10 m (2+2)

Pohjoiskoillinen /yli 2 km etelään
Heimalan ottamo (1+0)

7

Ei toimenpidetarvetta

10

Junarata

Päärata. Kemikaalikuljetuksia.
Hk /noin 8 m (2+2)
(1+1)

Etelä /Somerharjun vedenottamo
90 m pohjoiseen. (1+3)

Vt6

Vilkkaasti liikennöity tie.
Runsaasti
kemikaalikuljetuksia. (1+2)

Etelä/ Somerharjun vedenottamo
180 m etelään. (3+3)

Hk / yli 10 m (2+1)

Alueen eteläreunassa putki YJG13:
atratsiinia

Ei pohjavesisuojausta.

12

Lisäsuojaustarve ainakin
vedenottamoiden lähialueella.
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Kohde

Osoite

Toiminta ja suojaukset/puhdistus
(Osapisteet)

Maaperä: maalaji ja pohjaveden
yläpuolinen kerrospaksuus (Osapisteet)

Pohjavesi: virtaussuunta ja
etäisyys ottamosta
(Osapisteet)

Huomautukset

201 Talouskauppa Räikkönen

Välitie 22

Lopetettu jakeluasema: määrät
oletettavasti pieniä (2+2)

Hhk, hk/ 2...10 m (1+2)

Etelä /Taavetin ottamo 1,2 km
koilliseen (1+0)

Matti-kohde: selvitystarve

8

Maaperän haitta-ainetutkimus - ei
välitöntä tarvetta

202 Realisointikeskus A. Vihanto

Kauppakatu 12

Lopetettu autohuolto ja -meikkaus
/oletettavasti pienet kemikaalimäärät
(1+2)

Hhk, hk/ 2...10 m (1+2)

Etelä /Taavetin ottamo 1,1 km
itäkoilliseen (1+0)

Matti-kohde: selvitystarve

7

Maaperän haitta-ainetutkimus - ei
välitöntä tarvetta

Luumäen keräyspiste

Hk/ 2...10 m

Etelä /Taavetin ottamo 1,1 km
itäkoilliseen

Vahti-kohde

203 Paperinkeräys Oy

204 Taavetin kaukolämpölaitos

Patteritie 6

Lämmöntuotanto. Nykyisin varavoimala,
voimanlähteenä maakaasu. Käytetty
Hk,sr /arviolta > 10 m (3+1)
raskasta polttoöljyä 1965-1984. (2+2)

Eteläkaakko /Taavetin
vedenottamo n. 1,1 km kohteesta
kaakkoon (3+0)

205 Shell Taavetti, lopetettu

Linnalantie 44

Lopetettu jakeluasema. Maaperä
puhdistettu 2000. Maaperään jäänyt pa- Hk/ 12 m (2+1)
yhdisteitä. (1+1)

Eteläkaakko /Taavetin
vedenottamo n. 650 m kaakkoon
(3+1)

Jakeluasema ja autokorjaamo. Maaperä
puhdistettu 2000, tutkittu 2006. (2+1)

Riskipisteet

Toimenpidesuositukset

Ei toimenpidetarvetta

11

Maaperän haitta-ainetutkimus

2001 PVP GA3 TVOC 16 µg/l, MTBE 2,5
µg/l, mineraaliöljy <0,04 mg/l.

9

Paikallinen ongelma: puhdistus, kun
maarak.töitä

Hk,sr /5…7 m (3+2)

Etelä /Taavetin vedenottamo n.
550m kohteesta eteläkaakkoon
(3+1)

2000 jäännöspitoisuudet C10…C35 <50
mg/kg.
Alueella Lassila & Tikanoja Oyj:n
jätteenkeräyspaikka.

12

Ei välitöntä toimenpidetarvetta.

206 Teboil-jakeluasema (ent.
Esso)

Linnalantie 67

207 Sunin linja-autovarikko
(lopetettu)

Linnalantie 68, UkkoPekankaari 1

Lopetettu varikkoalue. Tutkittu 2016,
pienialainen öljypilaantuma todettu.
(2+0)

Hk,sr / > 10 m (3+1)

Etelä /Taavetin vedenottamo n.
500 m etelään (3+2)

Tutkittu JASKA-ohjelmassa 2016.
Puhdistetaan 2017.

11

Puhdistetaan

208 Voitto Pesu

Vallitie 43

Lopetettu yksityinen jakeluasema. Ei
tutkittu. (2+2)

Hk,sr / > 10 m (3+1)

Etelä /Taavetin vedenottamo n.
750 m etelään (3+1)

Matti-kohde: Selvitystarve. Maanalaisia
dieselöljysäiliöitä 2 kpl.

12

Maaperän haitta-ainetutkimus

209 Varikko ja lopetettu
jakeluasema

Linnalantie 75

Aiemmin varikko- ja huoltamotoimintaa,
Hk / 6…7 m (2+2)
suolavarasto. Kunnostettu 2010. (1+0)

Etelä /Taavetin vedenottamo n.
600 m kohteesta etelään (3+1)

2010 maaperän jp-näytteet alle
kynnysarvojen. Pv-näytteessä (GA2)
kloridi 65 mg/kg.

9

Tarkistusnäyte putkesta GA2 (Cl-).

210 Taavetin saha (lopetettu)

Sahatie 1

Sahatoiminta loppunut 1960-luvulla. Ei
tiettävästi kyllästystä. Tutkittu osittain
2010. (1+2)

Etelälounas /Taavetin
vedenottamo n. 700 m kohteesta
etelälounaaseen. (3+1)

2010 alle kynnysarvon tason havainto
kromia, dioksiineja ja furaaneja. Tutkimus
ei kohdistunut koko saha-alueelle.

10

Tarkentava maaperätutkimus.

441-433-1-1073

Vanha suojeluskunnan ampumarata.
Maaperä tutkittu 2013-2014. Paikoin
korkeita lyijy- ja kuparipitoisuuksia.
(1+1)

Lounas /Taavetin vedenottamo
noin 250 m lounaaseen (3+2)

Arvioitu, ettei metalleja kulkeudu
vedenottamolle, ei kunnostustarvetta.
Putki YJG10 kohteen ja vedenottamon
välissä: ei koholla olevia
metallipitoisuuksia.

11

Ei välitöntä toimenpidetarvetta.

211 Ampumarata Taavetti
(lopetettu)

Hk / yli 10 m (2+1)

Tv,Si,Hk / < 2 m (1+3)
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212 Suolavarasto

441-433-1-790

Suolan varastointi hallissa. (2+1)

Hk /yli 20 m (2+0)

Arviolta lounas /Taavetin
vedenottamo 1,1 km etelään.
(3+0)

213 Maa-aineslupa

441-427-4-56
Einola

Maa-aineksen otto. Lupa 1993-2003.
(1+1)

Hk / 6 m (2+2)

Arviolta länsi /Taavetin ottamo 1,3
km kohteesta etelään. (2+0)

214 Vanha taimitarha

Savitaipaleentie 101

Pitkään jatkunut taimitarhatoiminta.
(3+2)

Hk, Si / noin 5 m (1+2)

Länsilounas /Taavetin
vedenottamo noin 1,7 km päässä
etelässä (2+0)

215 Kaluste Poutanen

Savitaipaleentie 11

Maalaamo. Toiminta tiettävästi vähäistä.
Hk / noin 6 m (2+2)
(1+1)

Länsi /Taavetin ottamo 1,3 km
kohteesta etelälounaaseen. (2+0)

216 Maa-aineslupa

441-427-1-54
Harju

Maa-aineksen otto. Lupa 1990-1996.
(1+1)

Hk / 2…10 m (2+2)

217 Umacon Oy, nyk. Deletec Oy Puukyläntie 20

Puupelletin raaka-aineen kuivatuslaitos
(1+0)

Hk, Mr /< 10 m (2+2)

218 L&T Biowatti Oy

441-427-3-32

Pellettitehdas, lop.

Tuotanto lopetettu 2012

219 Finnish Bio-Oil

441-427-3-32

Puuhiilibriketin ja bioöljyjen valmistus.
Ympäristölupa rauennut 2009.

Vahti-kohde. Y-lupa rauennut.

220 Luumäen riistanhoitoyhdistyksen ampumarata

441-427-2-74,
441-427-2-72,
441-427-2-88

Ampumaratatoiminta (1+2)

221 Koskela

Peltolan tila

Lopetettu pienkaatopaikka.

222 Maa-aineslupa Anne Alatalo

441-416-1-263
441-416-1-207
441-416-1-285

Maa-aineksen otto. Maa-aineksen oton
jatkolupa myönnetty 2017. (1+2)

Vt26

Vt6

Vilkasliikenteinen tie /mm.
kemikaalikuljetuksia. (1+1)

Valtatie, kemikaalikuljetuksia (1+0)

Putkessa YJG3 kloridipitoisuus 340 mg/l.

8

Pv-suolapitoisuuksien seuranta.

8

Ei toimenpidetarvetta

Putki YJG6 kohteessa: ei todettu torjuntaaineita. Putki YJG5 eteläpuolella:
atratsiinia ja terbutylatsiinia.

11

Lisäselvitykset tarpeellisia.

Putki YJG4 asennettu kohteen
länsipuolelle.

8

Ei toimenpidetarvetta.

Itäkoillinen /Taavetin ottamo 1,6
km kohteesta etelälounaaseen
(1+0)

7

Ei toimenpidetarvetta.

Koillinen /Taavetin vedenottamo n.
1,5 km kohteesta lounaaseen
3 m3 polttoainesäiliö, hulevedet
(1+0)

7

Ei toimenpidetarvetta.

8

Pohjavesitarkkailun tarve.

Arvioitu virtaussuunta koillinen /
Taavetin ottamo n. 2 km
lounaaseen (1+0)

Ei pv-putkia virtaussuunnassa.

Arvioitu virtaussuunta koillinen /
Taavetin ottamo 2,4 km
lounaaseen.

Matti-kohde: Ei puhdistustarvetta

Hk,Sr / 2…3 m (3+2)

Maaston perusteella arvioituna
länsi /Taavetin ottamo n. 2,5 km
kohteesta lounaaseen. (1+0)

Kohteeseen asennettu putki YJG8. Ei
todettu viitteitä toiminnan merkittävistä pvvaikutuksista.

9

Pv-tarkkailu.

Hk / 2 m (2+3)

Ottamon suuntaan /Taavetin
ottamo 60 m itään. (3+3)

Pohjavesisuojaus VT 6:n risteysalueen
pohjoispuolista osaa lukuun ottamatta.
Suolapitoisuudet alueen pohjavedessä
koholla.

13

Liikenneturvallisuuden parantaminen.

Hk / > 10 m (2+1)

Pohjavesisuojaus noin 1,5 km matkalla VT
Virtaussuunta paikoin mahdollisesti
26:n risteysalueen länsipuolelta
etelä / Taavetin ottamo 1 km
itäpuolelle. Suolapitoisuudet alueen
kaakkoon. (3+1)
pohjavedessä koholla.

Hk /yli 8 m (2+2)
Hk /2…10 m

8

LUUMÄEN KUNTA
SOMERHARJUN, TAAVETIN, RANTSILANMÄEN, URON, KAUNISRANNAN, KEIJASKANKAAN JA HEIMALAN POHJAVESIALUEET
POHJAVEDEN SUOJELUSUUNNITELMA
LIITE 3. RISKITAULUKKO
RANTSILANMÄKI I 0544112

Osoite

Toiminta ja
suojaukset/puhdistus
(Osapisteet)

301 St1 Pitkä Shell

Sivuintie 5

Polttoaineen jakelutoimintaa
Pohjoiskoillinen /Taavetin
1960-luvulta.
Hk, kallio paikoin pv-pinnan yläpuolella /
lomakylän ottamo n. 600 m
Maaperää kunnostettu
noin 12 m (2+1)
kohteesta pohjoiseen (3+1)
osittain 2002 ja 2016. (3+1)

302 Maa-aineslupa

441-416-1-17
Peltola

Maa-aineksen otto. Lupa
1989-1999 (1+0)

Hk / noin 10 m (2+1)

Raakapylväiden varastointi.
Toiminta päättynyt. (1+0)

Hk /12…16 m (2+1)

Kohde

303 Pylväsvarasto
Rantsilanmäki

Maaperä: maalaji ja pohjaveden
yläpuolinen kerrospaksuus
(Osapisteet)

Pohjavesi: virtaussuunta ja
etäisyys ottamolta
(Osapisteet)

Huomautukset

Riskipisteet

Toimenpidesuositukset

Y-lupa kolmelle 60 m3 säiliölle.
Varotoimia parannetaan.

11

Maaperän kunnostus säiliöiden siirron
yhteydessä. Pv-tarkkailu.

Pohjoinen /Taavetin lomakylän
ottamo n. 500 m kohteesta
pohjoiseen (3+1)

Toiminta päättynyt, alue maisemoitunut.

8

Ei toimenpidetarvetta.

Pohjoinen /Taavetin lomakylän
ottamo n. 500 m kohteesta
pohjoiseen (3+1)

Maaperä tutkittu 2015, ei merkkejä
kyllästämisestä.

8

Ei toimenpidetarvetta.

9

Pv-tarkkailu.

13

Pv- tarkkailua ja riskienhallintatoimia
(ml. viemärin kunnostus).

Pohjaveden virtaussuunta arvioitu
Mahdollisesti eteläkaakko
Rambollin selvityksen (10/2015)
/Taavetin lomakylän ottamo n.
perusteella. Huokosilmatarkkailu alk.
650 m kohteesta pohjoiseen (1+1) 2006. Maaperätutkimus 2015, ei todettu
pilaantuneisuutta.

Urontie 1

Polttoaineen jakelutoiminta.
Hk /12…16 m (2+1)
Kunnostettu 1998. (3+1)

Rantsilanmäki 16

Polttonesteen
jakelutoimintaa 1970luvulta. Kunnostus 2001.
Öljyvahinko ja kunnostus
2009. Tutkimukset 2013,
2014 ja 2015. Todettu
Hk/yli 10 m (2+1)
polttoainehiilivetyjä syvällä
maaperässä ja
pohjavedessä. Viemäririkon
seurauksena päässyt
jätevesiä maaperään. (3+3)

Pohjoinen /Taavetin lomakylän
ottamo n. 550 m kohteesta
pohjoisluoteeseen (3+1)

307 Skanska

Kreosoottiratapölkkyjen
varasto (2+1)

Hk /yli 10 m (2+1)

Etelä /Taavetin lomakylän ottamo
n. 700 m kohteesta
pohjoisluoteeseen (1+1)

Matti-kohde: selvitystarve

8

Maaperän haitta-ainetutkimus - ei
välitöntä tarvetta.

308 Lemin Teräsvalmiste Ky

Lopetettu höyläämö (1+1)

Hk /yli 10 m (2+1)

Etelä /Taavetin lomakylän ottamo
n. 800 m kohteesta
pohjoisluoteeseen (1+1)

Matti-kohde.

7

Selvitys toiminnasta.

Hk, hhk /alle 10 m (1+2)

Maaston perusteella arvioituna
kaakko /Taavetin lomakylän
ottamo noin 1,2 km
pohjoisluoteeseen (1+0)

Matti-kohde: ei tietoja

7

Selvitys toiminnasta.

Hk / noin 10 m (2+1)

Vedenjakaja-alue, mahdollisesti
osin pohjoinen /Taavetin
lomakylän ottamo 600 m
pohjoiseen. (3+1)

Ei pohjavesisuojausta risteysalueelle
(toteutus ongelmallinen).

9

Liikenneturvallisuuden parantaminen.

304 Automaattiasema St1

306 Huoltoasema Teboil
Rantsilanmäki

309 Heikki Nurkka

Vt6

Pajakuja 43

Autokorjaamo (1+2)

Vilkas liikenne,
kemikaalikuljetuksia. (1+2)

2013-2016 pohjavedessä todettu mm.
MTBE:ä noin 150 päässä
jakeluasemasta.
2014 selvitys pohjaveden
ravinnepitoisuuksista (viemärivuoto),
mm. nitraatti koholla paikallisesti.

LUUMÄEN KUNTA
SOMERHARJUN, TAAVETIN, RANTSILANMÄEN, URON, KAUNISRANNAN, KEIJASKANKAAN JA HEIMALAN POHJAVESIALUEET
POHJAVEDEN SUOJELUSUUNNITELMA
LIITE 3. RISKITAULUKKO
URO I 0544104

Osoite

Toiminta ja
suojaukset/puhdistus
(Osapisteet)

Maaperä: maalaji ja
pohjaveden yläpuolinen
kerrospaksuus (Osapisteet)

Pohjavesi: virtaussuunta ja
etäisyys vedenottamolle
(Osapisteet)

Ansarin kohta VT 6:lla

Säiliöauto-onnettomuus 1996.
Arviolta yli 2 m3 öljyä
maaperään. Mahdollisesti ei
puhdistettu. (2+2)

Hk / yli 10 m (2+1)

Mahdollisesti pohjoiseen
Matti-rekisterissä. Ei dokumentteja
/Latukartanon ottamo noin 500 m
onnettomuudesta.
päässä pohjoisessa (2+1)

10

Maaperän haitta-ainetutkimus.

402 Lopetettu jakeluasema
Iiholantie
Meijerin kauppa

Päättynyt polttonesteen
jakelutoiminta. Maaperää
puhdistettu 2002. Rakennuksen Si,hk / 5 m (1+2)
alle jäänyt öljyistä maata.
(1+1)

Arvioitu virtaussuunta etelä
/Meijerin vedenottamon kaivo
noin 500 m päässä kaakossa.
(2+1)

Puhdistuksen jälkeen otettu
pohjavesinäytteet kahdesta pisteestä (P12
ja K-1). Ei todettu hiilivetypitoisuuksien
nousua.

8

Puhdistus maarakentamisen tai
purkutyön yhteydessä.

403 Jätevedenpuhdistamo

Lopetettu
jätevedenpuhdistamo. (1+1)

Hk, hhk, si / 2…5 m (1+2)

Etelä /Meijerin vedenottamon
kaivo n. 400 m itään. (2+2)

Matti-rekisterissä.

9

Maaperän haitta-ainetutkimus.

404 Etelä-Karjalan
jätehuolto

Aluekeräyspiste

Hk, hhk, si / 2…5 m

Kaakko /Meijerin vedenottamon
kaivo n. 400 m itään.

Vahti-kohde

405 Oy Ansari-Yhtymä,
kauppapuutarha

Pitkään toiminut
kauppapuutarha,
lämmitysmuotona turve ja
maakaasu, varalla öljy.
Hk / yli 10 m (2+1)
Aikaisemmin lämmitetty öljyllä.
Torjunta-aineiden ja
lannotteiden käyttö - nykyisin
suljettu vesikierto. (2+1)

Pohjoinen /Latukartanon
vedenottamo noin 300 m
kohteesta pohjoiseen. (3+2)

Aikaisemmin ollut käytössä suuri öljysäiliö,
nykyisin varalla 20 m3
lämmitystarkoituksiin, huollossa käytetään
noin 2,5 t vuodessa. Pohjoisessa
vedenottamon suunnassa putki YJG15:
nitraattipitoisuus koholla. Nykyisin Ansari
Latukartanon ainoa käyttäjä, käyttö
kasteluvetenä.

11

Maaperän haitta-ainetutkimus ei välitöntä tarvetta.

Junarata

Päärata. Kemikaalikuljetuksia.
(1+1)

Hhk, Si / alle 5 m (1+2)

Etelä /Meijerin vedenottamo noin
50 m pohjoiseen. (1+3)

Vt6

Valtatie, runsaasti
kemikaalikuljetuksia. (1+1)

Hk / yli 10 m (2+1)

Mahdollisesti pohjoinen
/Latukartanon vedenottamo noin
500 m pohjoiseen. (3+1)

Kohde

401 Kahden säiliöauton
kolari.

Pärsäniemi 4

Huomautukset

Riskipisteet

9

Ei pohjavesisuojausta.

9

Toimenpidesuositukset

LUUMÄEN KUNTA
SOMERHARJUN, TAAVETIN, RANTSILANMÄEN, URON, KAUNISRANNAN, KEIJASKANKAAN JA HEIMALAN POHJAVESIALUEET
POHJAVEDEN SUOJELUSUUNNITELMA
LIITE 3. RISKITAULUKKO
KAUNISRANTA I 0544103

Kohde

Osoite

Poistuva VT 6 -osuus

Toiminta ja
suojaukset/puhdistus
(Osapisteet)

Maaperä: maalaji ja
pohjaveden yläpuolinen
kerrospaksuus (Osapisteet)

Pohjavesi: virtaussuunta ja
etäisyys vedenottamolle
(Osapisteet)

Huomautukset

Vanha VT 6 linja. Liikenne
vähenee. (1+0)

Hk / yli 10 m (2+1)

Arviolta etelä /90 m
eteläkaakkoon. (3+3)

Kloridiseurannassa tienvierusputkissa
kohonneet Cl-pitoisuudet.

Huomautukset

Riskipisteet

10

Toimenpidesuositukset

Pohjavesiseurannan jatkaminen.

KEIJASKANGAS I 0544175

Kohde

Osoite

Toiminta ja
suojaukset/puhdistus
(Osapisteet)

Maaperä: maalaji ja
pohjaveden yläpuolinen
kerrospaksuus (Osapisteet)

Pohjavesi: virtaussuunta ja
etäisyys vedenottamolle
(Osapisteet)

601 Moottorirata/ maaaineksen ottoalue

441-409-2-129
Pesu

Keihäskankaan moottorirata.
Maa-aineksen ottolupa 19932003. (2+1)

Hk /alle 10 m (2+2)

Mahdollisesti etelä /Keijaskankaan Lähiputket HP5 ja 441PVP1 etelässä n. 200
ottamo n. 800 m etelään (3+1)
m päässä, ei näytteitä

Riskipisteet

11

Toimenpidesuositukset

Pohjaveden seuranta, pahiilivedyt.

LUUMÄEN KUNTA
SOMERHARJUN, TAAVETIN, RANTSILANMÄEN, URON, KAUNISRANNAN, KEIJASKANKAAN JA HEIMALAN POHJAVESIALUEET
POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

__________________________________________________________________________________________

LIITE 4
TUTKIMUSTULOKSET JA PV-PUTKIKORTIT

YKN16181
Pohjavesihavainnot, Somerharju 0544105

μS/cm
sähk.
joht.

Havaintoputki

pvm

Pp - W

VNA 341/2009
PinnanVNA
korkeus
1352/2015
(W)

YJG11

27.09.16

12,50

+93,76

pp

+106,26

15.11.16

12,55

+93,71

mp
ka

+105,26
+90,76

24.11.16

YJG12

30.09.16

19,80

+94,39

21,20

+92,99

pp

+114,19

15.11.16

mp

+113,19

24.11.16

YJG13

27.09.16

3,90

+91,70

3,35

+92,25

pp

+95,60

15.11.16

mp
ka

+94,60
+72,60

24.11.16
28.09.16

10,70

+93,99

pp

YJG17
+104,69

15.11.16

10,60

+94,09

mp

+103,69

24.11.16
10,64

+94,05

15.02.16

°C
lämpötila
pH

mg/l
Cl-

F-

Mn

Fe

NO2

25
2500

110

6,6

5,5

1000

6,8

5,0

250

1,5

0,050

0,2

0,5

14

1,1

0,11

9,1 <0,007

300 1,5

0,38

13

µg/l

NO3 SO4
50

150

50

250

7,1

4,7

O

C5-C10 C10-C21 C22-C40
-

terbutylatsiini atratsiini

DIA

DEA

terbut.desetyy
li
DEDIA
Lisähuomiot

0,05

11 <0,05 <0,05

<0,05
Vähän vettä. Ei kirkastunut

0,0092 0,94

8,8 8,1

<0,05

<0,05
Pinta vajoaa. Ei kirkastunut

95

7,5

6,0

2,0

1,2 <0,01 0,5

74

6,3

6,5

1,3 0,72 0,11

0,025

7,4 <0,007

5,6

13

12

5,0

11

11 <0,05 <0,05

Ympäristökonsultointi Niemeläinen Oy
Paalukatu 6, 53500 Lappeenranta
Puh. 050 341 8684

<0,010

<0,05

0,051

<0,010 <0,010 <0,010 <0,020

YKN16181
Pohjavesihavainnot, Taavetti 0544101

μS/cm
pH

Havaintoputki

pvm

Pp - W

5,70

+80,94

15.11.16

4,50

+82,14

15.02.17

4,74

+81,90

24.01.27

25,70

+80,68

pp

YJG1
+86,64

14.09.16

mp

+85,64

24.11.16

YJG3

Pinnan- VNA 341/2009
korkeus VNA
(W)
1352/2015

pp

+106,38

01.02.17

25,68

+80,70

mp
ka

+105,67
+74,87

09.02.17

25,70

+80,68

YJG4

16.09.16

6,20

+96,70

pp

+102,90

15.11.16

6,00

+96,90

mp
ka

+101,90
+94,90

24.11.16

YJG5

16.09.16

5,20

+84,63

+89,83

15.11.16

5,31

+84,52

mp
ka

88,83
+76,23

24.11.16

YJG6

20.09.16

pp

+103,51 15.11.16

mp
ka

+102,51
+89,01

YJG7
pp +100,89
mp
ka

+99,89
+78,89

YJG8

5,20

+98,31

4,98

+98,53

24.11.16
22.09.16

8,20

+92,69

15.11.16

8,72

+92,17

24.11.16
21.09.16

2,80

+89,96

pp

+92,76

15.11.16

2,68

+90,08

mp

+91,76

24.11.16
15.09.16

9,30

+89,02

9,24

+89,08

YJG9
pp

+98,32

15.11.16

mp
ka

+97,32
+81,92

24.11.16

YJG10

19.09.16

1,00

+76,65

0,85

+76,80

pp

+77,65

15.11.16

mp

+76,65

24.11.16

mg/l
Cl-

F-

Mn

Fe

NO2

25
2500

250

1,5

0,050

0,2

0,5

µg/l

NO3

SO4

50

150

50

250

O

C5-C10 C10-C21 C22-C40
0,05

As

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Sb

5,0

0,4

2,0 10,0 20,0 0,06 10,0 5,0

2,5

V

Zn

terbutylatsiini atratsiini

DIA

DEA

terbut.desetyyli DEDIA
Lisähuomiot

60

Pinta vajoaa
6,9

130

8,50

0,81

0,21

3,40

0,16

1,30

12

3,6 <0,05 <0,05 <0,05

<0,010

<0,010 <0,010 <0,010

<0,010 <0,020

6,7

1200

340

2,00

0,21

14

0,013

1,6

9

10,0

<0,010

<0,010 <0,010 <0,010

<0,010 <0,020
Tyhj. noutimella, ei kirkastunut

6,2

pp

sähk.
joht.

380

97

1,00

0,13

5,30

<0,007

4,20

6,1

9,8

<0,010

<0,010 <0,010 <0,010

<0,010 <0,020
Pinta vajoaa hieman

6,1

76

4,20

0,70 <0,01

0,085

<0,007

8,00

8,1

10

0,043

6,3

73

2,40

1,40

0,040

0,90

0,0089

0,056

5,5

1,3

<0,010

6,8

35

0,83

0,14

0,019

2,60

<0,007 <0,032 3,3

12

<10 <6

<6

<6

<6

<10

<6 <10 <10 <6

<6

5,7

27

0,81

0,40

0,027

0,67

<0,007

0,11

3,5

2,4

<10 <6

<6

<6

<6

<10

<6 <10 <10 <6

<6

6,8

660

180

1,50

0,26

19,00

0,020

3,80

7,7

5,9

6,6

230

42

0,26

<0,007

4,60

11

9,8 <0,05

<10 <6

<6

<6

<6

<10

<6 <10 <10 <6

8,6

0,091

<0,010 <0,010

<0,010 <0,020

<0,010 <0,010 <0,010

<0,010 <0,020

Pinta vajoaa

1,30 <0,01

Ympäristökonsultointi Niemeläinen Oy
Paalukatu 6, 53500 Lappeenranta
Puh. 050 341 8684

0,023

0,038

<0,010

0,017

<0,010 <0,020

YKN16181
Pohjavesihavainnot, Rantsilanmäki 0544112

μS/cm
sähk.
joht.

°C
pH

lämpötila

VNA
341/2009

Havaintoputki

pvm

Pp - W

Pinnankorkeus VNA
1352/2015
(W)

YJG16

28.09.16

14,10

+84,19

pp

+98,29

15.11.16

14,21

+84,08

mp

+97,29

24.11.16

mg/l
Cl-

F-

Mn

Fe

NO2

25
2500

250

1,5

0,050

0,2

0,5

0,15

9,5 <0,007

NO3

SO4

50

150

50

250

4,6

7,9

O

C5-C10

C10-C21

C22-C40

0,05

-

Lisähuomiot

Ei kirkastunut
470

6,6

5,5

120 1,1

11 <0,05

* Pohjaveden ympäristönlaatunormit VNA 341/2009 liite 7A
** Talousveden laatuvaatimukset VNA 1352/2015 liite I

Ympäristökonsultointi Niemeläinen Oy
Paalukatu 6, 53500 Lappeenranta
Puh. 050 341 8684

<0,05

<0,05

YKN16181
Pohjavesihavainnot, Uro 0544104

pvm

Pp - W

VNA 341/2009
Pinnankorkeus VNA
1352/2015
(W)

22.09.16

13,10

+78,16

15.11.16

12,21

+79,05

26.09.16

10,60

+77,49

+88,09

15.11.16

10,41

+77,68

+87,09

24.11.16

Havaintoputki

pp

YJG14
+91,26

mp
ka

+90,26
+75,26

YJG15
pp
mp

24.11.16

μS/cm

°C

sähk.
joht.

lämpötila
pH

mg/l
Cl-

F-

Mn

Fe

µg/l

NO2

25
2500

250

1,5

0,050

0,2

0,5

NO3

SO4

50

150

50

250

O

terbutyla
tsiini
atratsiini

DIA

DEA

terbut.desetyyli

DEDIA

Lisähuomiot

Tyhj. noutimella, ei kirkastunut
1100

6,7

6,0

310 1,8

0,26

13

0,013

3,4

14

11

<0,010

<0,010

<0,010 <0,010

<0,010

<0,020

87

6,2

5,5

0,84 1,5

0,36

17

0,10

12

8,0

9,9 <0,010

<0,010

<0,010 <0,010

<0,010

<0,020

Ei kirkastunut

Ympäristökonsultointi Niemeläinen Oy
Paalukatu 6, 53500 Lappeenranta
Puh. 050 341 8684

YKN16181
Pohjavesihavainnot, muut putket

Havaintoputki

pvm

Pp - W

Pinnankorkeus Lisähuomiot
(W)

HP1/05

15.11.16

18,02

+94,30 Somerharju

15.02.17

17,96

+94,36

15.02.17

12,63

+94,53 Somerharju

pp

+112,32

mp

+111,38

Vanha 4
pp

32 mm metallip., pp=mp+1,90, ei kantta

+107,16

mp

+105,22
HP 1

pp

+100,33

mp

+99,42

U5(21)
pp

+82,30

mp

+81,34

15.02.17

5,73

+94,60 Somerharju

24.02.17

5,75

+94,58 Lukko vaihdettu

15.11.16

3,20

+79,10 Taavetti
Kansi ei mennyt enää kiinni (muovip. nousi)

15.02.17

5,53

+88,63 Taavetti

15.02.17

4,27

+87,60 Taavetti

Ottoalueen PVP 24.2.2027

7,39

+84,12 Taavetti

GA2
pp

+94,16

mp

+93,12

FCG11/2016
pp

+91,87

mp

+90,85

pp

+91,51

mp

+90,45

Ympäristökonsultointi Niemeläinen Oy
Paalukatu 6, 53500 Lappeenranta
Puh. 050 341 8684

POHJAVESIPUTKIKORTTI

YKN16181
YJG1
Timo Niemeläinen
0503418684
TAAVETTI
X:
Koordinaatit:
Y:
Z:
Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä:
Projekti:
Putken numero:
Asiakkaan viite:
Puhelin:
POHJAVESIALUE:

Kairakone:
Asentaja:
Puhelin:
Asennuspäivä:

GM200/283545
Keijo
0406623858
14.9.2016

6756888,88
28477104,96
85,64
ETRS-GK28 ja N2000

HAVAINNOT
Pvm.
14.9.16
15.11.16
15.2.17

Syvyys putkenpäästä
5,70
4,50
4,74

Pohjavesipinnan taso
80,94
82,14
81,90

Wmax =
Wmin =

82,14
80,94

Huom.

TASOTIEDOT JA RAKENNE
Putken yläpään taso:

86,64

Siivilän alapään taso:

69,64

Putkimateriaali:

PEH

Putken halkaisija, mm:

60,00

Siivilän rako, mm:
Vandaaliputken materiaali:
Maanpäällinen putki
Jatkoputken pituus:
Siivilän pituus:
Putken kokonaispituus:

0,30
Fe
1,00
2,00
14,00
17,00

Putki maanpinnasta:

1,00

Maalajit
Syvyys [m]
0-14

Jatkoputken pituus:

2,0

Siivilän pituus:

14,0

Maalaji
HIEKKA

Lisäosat
Routapanta
Vandaaliputki
Lukko
Suodatinsukka

Kyllä (X)

Huomautukset
ASENNETTU TILAAJAN OHJEIDEN MUKAAN.
LUKKO ”DESTIA”
Maalajit ovat aistinvaraisia
Toimivuustesti
1min
3min
5min
10min

X
X
X

POHJAVESIPUTKIKORTTI

YKN16181
YJG2
Timo Niemeläinen
0503418684
TAAVETTI
X:
Koordinaatit:
Y:
Z:
Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä:
Projekti:
Putken numero:
Asiakkaan viite:
Puhelin:
POHJAVESIALUE:

Kairakone:
Asentaja:
Puhelin:
Asennuspäivä:

GM200/283545
Keijo
0406623858
15.9.2016

HAVAINNOT
Pvm.
15.9.16
15.11.16

Syvyys putkenpäästä
17,30
19,55

Pohjavesipinnan taso
85,32
83,07
EI VETTÄ!

Wmax =
Wmin =

85,32
83,07

6757338,276
28477179,34
101,55
ETRS-GK28 ja N2000

Huom.
Liejua vai vettä?

TASOTIEDOT JA RAKENNE
Putken yläpään taso:

102,62

Siivilän alapään taso:

82,32

Putkimateriaali:

PEH

Putken halkaisija, mm:

60,00

Siivilän rako, mm:
Vandaaliputken materiaali:
Maanpäällinen putki
Jatkoputken pituus:
Siivilän pituus:
Putken kokonaispituus:

0,30
Fe
1,00
5,30
14,00
20,30

Putki maanpinnasta:

1,00

Maalajit
Syvyys [m]
0-19,30

Jatkoputken pituus:

5,3

Siivilän pituus:

14,0

Maalaji
HIEKKA

Lisäosat
Routapanta
Vandaaliputki
Lukko
Suodatinsukka

Kyllä (X)

Huomautukset
ASENNETTU TILAAJAN OHJEIDEN MUKAAN.
LUKKO ”DESTIA”
Maalajit ovat aistinvaraisia
Toimivuustesti
1min
3min
5min
10min

X
X
X

POHJAVESIPUTKIKORTTI

YKN16181
YJG3
Timo Niemeläinen
0503418684
TAAVETTI
X:
Koordinaatit:
Y:
Z:
Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä:

Projekti:
Putken numero:
Asiakkaan viite:
Puhelin:
POHJAVESIALUE:

Kairakone:
Asentaja:
Puhelin:
Asennuspäivä:

GM100/110137
Simo T
0442981948
24.1.2017

6757576,391
28476911,658
105,58
ETRS-GK28 ja N2000

HAVAINNOT
Pvm.
24.1.17
1.2.17
9.2.17

Syvyys putkenpäästä
25,70
25,68
25,70

Pohjavesipinnan taso
80,68
80,70
80,68

Wmax =
Wmin =

80,70
80,68

Huom.

TASOTIEDOT JA RAKENNE
Putken yläpään taso:

106,38

Siivilän alapään taso:

-31.70

Putkimateriaali:

PEH

Putken halkaisija, mm:

60,00

Siivilän rako, mm:
Vandaaliputken materiaali:
Maanpäällinen putki
Jatkoputken pituus:
Siivilän pituus:
Putken kokonaispituus:

0,30
Fe
0.80
20.5
12,00
32.50

Putki maanpinnasta:

0,80

Jatkoputken pituus:

20.50

Siivilän pituus:

12,0

Maalajit
Syvyys [m]
0-30.80
30.80-34.00

Maalaji
HIEKKA
KALLIO

Lisäosat
Routapanta
Vandaaliputki
Lukko
Suodatinsukka

Kyllä (X)

Huomautukset
ASENNETTU TILAAJAN OHJEIDEN MUKAAN.
LUKKO ”DESTIA”
Maalajit ovat aistinvaraisia ASENNETTU UUDESTAAN 24.1.2017.
Toimivuustesti
1min
3min
5min
10min

X
X

POHJAVESIPUTKIKORTTI

YKN16181
YJG4
Timo Niemeläinen
0503418684
TAAVETTI
X:
Koordinaatit:
Y:
Z:
Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä:
Projekti:
Putken numero:
Asiakkaan viite:
Puhelin:
POHJAVESIALUE:

Kairakone:
Asentaja:
Puhelin:
Asennuspäivä:

GM200/283545
Keijo
0406623858
16.9.2016

HAVAINNOT
Pvm.
16.9.16
15.11.16

Syvyys putkenpäästä
6,20
6,00

Pohjavesipinnan taso
96,70
96,90

Wmax =
Wmin =

96,90
96,70

Huom.

6757803,578
28477281,88
101,90
ETRS-GK28 ja N2000

TASOTIEDOT JA RAKENNE
Putken yläpään taso:

102,90

Siivilän alapään taso:

91,90

Putkimateriaali:

PEH

Putken halkaisija, mm:

60,00

Siivilän rako, mm:
Vandaaliputken materiaali:
Maanpäällinen putki
Jatkoputken pituus:
Siivilän pituus:
Putken kokonaispituus:

0,30
Fe
1,00
4,00
6,00
11,00

Putki maanpinnasta:

1,00

Jatkoputken pituus:

4,0

Siivilän pituus:

6,0

Maalajit
Syvyys [m]
0-7
7-10

Maalaji
HIEKKA
KALLIO

Lisäosat
Routapanta
Vandaaliputki
Lukko
Suodatinsukka

Kyllä (X)

Huomautukset
ASENNETTU TILAAJAN OHJEIDEN MUKAAN.
LUKKO ”DESTIA”
Maalajit ovat aistinvaraisia
Toimivuustesti
1min
3min
5min
10min

X
X
X

POHJAVESIPUTKIKORTTI

YKN16181
YJG5
Timo Niemeläinen
0503418684
TAAVETTI
X:
Koordinaatit:
Y:
Z:
Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä:
Projekti:
Putken numero:
Asiakkaan viite:
Puhelin:
POHJAVESIALUE:

Kairakone:
Asentaja:
Puhelin:
Asennuspäivä:

GM200/283545
Keijo
0406623858
16.9.2016

HAVAINNOT
Pvm.
16.9.16
15.11.16

Syvyys putkenpäästä
5,20
5,31

Pohjavesipinnan taso
84,63
84,52

Wmax =
Wmin =

84,63
84,52

Huom.

6758059,268
28477112,54
88,83
ETRS-GK28 ja N2000

TASOTIEDOT JA RAKENNE
Putken yläpään taso:

89,83

Siivilän alapään taso:

72,83

Putkimateriaali:

PEH

Putken halkaisija, mm:

60,00

Siivilän rako, mm:
Vandaaliputken materiaali:
Maanpäällinen putki
Jatkoputken pituus:
Siivilän pituus:
Putken kokonaispituus:

0,30
Fe
1,00
6,00
10,00
17,00

Putki maanpinnasta:

1,00

Jatkoputken pituus:

6,0

Siivilän pituus:

10,0

Maalajit
Syvyys [m]
0-12,60
12,60-16,00

Maalaji
HIEKKA
KALLIO

Lisäosat
Routapanta
Vandaaliputki
Lukko
Suodatinsukka

Kyllä (X)

Huomautukset
ASENNETTU TILAAJAN OHJEIDEN MUKAAN.
LUKKO ”DESTIA”
Maalajit ovat aistinvaraisia
Toimivuustesti
1min
3min
5min
10min

X
X
X

POHJAVESIPUTKIKORTTI

YKN16181
YJG6
Timo Niemeläinen
0503418684
TAAVETTI
X:
Koordinaatit:
Y:
Z:
Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä:
Projekti:
Putken numero:
Asiakkaan viite:
Puhelin:
POHJAVESIALUE:

Kairakone:
Asentaja:
Puhelin:
Asennuspäivä:

GM200/283545
Keijo
0406623858
20.9.2016

HAVAINNOT
Pvm.
20.9.16
15.11.16

Syvyys putkenpäästä
5,20
4,98

Pohjavesipinnan taso
98,31
98,53

Wmax =
Wmin =

98,53
98,31

Huom.

6758374,467
28477268,67
102,51
ETRS-GK28 ja N2000

TASOTIEDOT JA RAKENNE
Putken yläpään taso:

103,51

Siivilän alapään taso:

85,21

Putkimateriaali:

PEH

Putken halkaisija, mm:

60,00

Siivilän rako, mm:
Vandaaliputken materiaali:
Maanpäällinen putki
Jatkoputken pituus:
Siivilän pituus:
Putken kokonaispituus:

0,30
Fe
1,00
10,30
7,00
18,30

Putki maanpinnasta:

1,00

Jatkoputken pituus:

10,3

Siivilän pituus:

7,0

Maalajit
Syvyys [m]
0-3
3-8
8-13,50
13,50-17,30

Maalaji
HIEKKA
SILTTI
HIEKKA/SORA
KALLIO

Lisäosat
Routapanta
Vandaaliputki
Lukko
Suodatinsukka

Kyllä (X)

Huomautukset
ASENNETTU TILAAJAN OHJEIDEN MUKAAN.
LUKKO ”DESTIA”
Maalajit ovat aistinvaraisia
Toimivuustesti
1min
3min
5min
10min

X
X
X

POHJAVESIPUTKIKORTTI

YKN16181
YJG7
Timo Niemeläinen
0503418684
TAAVETTI
X:
Koordinaatit:
Y:
Z:
Koordinaatti- korkeusjärjestelmä:

Projekti:
Putken numero:
Asiakkaan viite:
Puhelin:
POHJAVESIALUE:

Kairakone:
Asentaja:
Puhelin:
Asennuspäivä:

GM200/283545
Keijo
0406623858
22.9.2016

HAVAINNOT
Pvm.
22.9.16
15.11.16

Syvyys putkenpäästä
8,20
8,72

Pohjavesipinnan taso
92,69
92,17

Wmax =
Wmin =

92,69
92,17

Huom.

6758028,765
28478506,1
99,89
ETRS-GK28 ja N2000

TASOTIEDOT JA RAKENNE
Putken yläpään taso:

100,89

Siivilän alapään taso:

75,59

Putkimateriaali:

PEH

Putken halkaisija, mm:

60,00

Siivilän rako, mm:
Vandaaliputken materiaali:
Maanpäällinen putki
Jatkoputken pituus:
Siivilän pituus:
Putken kokonaispituus:

0,30
Fe
1,00
7,30
17,00
25,30

Putki maanpinnasta:

1,00

Jatkoputken pituus:

7,3

Siivilän pituus:

17,0

Maalajit
Syvyys [m]
0-21
21-24,30

Maalaji
HIEKKA
KALLIO

Lisäosat
Routapanta
Vandaaliputki
Lukko
Suodatinsukka

Kyllä (X)

Huomautukset
ASENNETTU TILAAJAN OHJEIDEN MUKAAN.
LUKKO ”DESTIA”
Maalajit ovat aistinvaraisia
Toimivuustesti
1min
3min
5min
10min

X
X
X

POHJAVESIPUTKIKORTTI

YKN16181
YJG8
Timo Niemeläinen
0503418684
TAAVETTI
X:
Koordinaatit:
Y:
Z:
Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä:
Projekti:
Putken numero:
Asiakkaan viite:
Puhelin:
POHJAVESIALUE:

Kairakone:
Asentaja:
Puhelin:
Asennuspäivä:

GM200/283545
Keijo
0406623858
21.9.2016

HAVAINNOT
Pvm.
21.9.16
15.11.16

Syvyys putkenpäästä
2,80
2,68

Pohjavesipinnan taso
89,96
90,08

Wmax =
Wmin =

90,08
89,96

Huom.

6758541,61
28478628,88
91,76
ETRS-GK28 ja N2000

TASOTIEDOT JA RAKENNE
Putken yläpään taso:

92,76

Siivilän alapään taso:

82,96

Putkimateriaali:

PEH

Putken halkaisija, mm:

60,00

Siivilän rako, mm:
Vandaaliputken materiaali:
Maanpäällinen putki
Jatkoputken pituus:
Siivilän pituus:
Putken kokonaispituus:

0,30
Fe
1,00
1,80
7,00
9,80

Putki maanpinnasta:

1,00

Maalajit
Syvyys [m]
0-8,80

Jatkoputken pituus:

1,8

Siivilän pituus:

7,0

Maalaji
SORA

Lisäosat
Routapanta
Vandaaliputki
Lukko
Suodatinsukka

Kyllä (X)

Huomautukset
ASENNETTU TILAAJAN OHJEIDEN MUKAAN.
LUKKO ”DESTIA”
Maalajit ovat aistinvaraisia
Toimivuustesti
1min
3min
5min
10min

X
X
X

POHJAVESIPUTKIKORTTI

Projekti:
Putken numero:
Asiakkaan viite:
Puhelin:
POHJAVESIALUE:

YKN16181
YJG9
Timo Niemeläinen
0503418684
TAAVETTI

Kairakone:
Asentaja:
Puhelin:
Asennuspäivä:
X:
Y:
Z:

Koordinaatit:
Koordinaatti- korkeusjärjestelmä:

GM200/283545
Keijo
0406623858
15.9.2016

HAVAINNOT
Pvm.
15.9.16
15.11.16

Syvyys putkenpäästä
9,30
9,24

Pohjavesipinnan taso
89,02
89,08

Wmax =
Wmin =

89,08
89,02

Huom.

6756637,687
28475190,5
97,32
ETRS-GK28 ja N2000

TASOTIEDOT JA RAKENNE
Putken yläpään taso:

98,32

Siivilän alapään taso:

78,82

Putkimateriaali:

PEH

Putken halkaisija, mm:

60,00

Siivilän rako, mm:
Vandaaliputken materiaali:
Maanpäällinen putki
Jatkoputken pituus:
Siivilän pituus:
Putken kokonaispituus:

0,30
Fe
1,00
7,50
11,00
19,50

Putki maanpinnasta:

1,00

Jatkoputken pituus:

7,5

Siivilän pituus:

11,0

Maalajit
Syvyys [m]
0-15,40
15,40-18,50

Maalaji
HIEKKA
KALLIO

Lisäosat
Routapanta
Vandaaliputki
Lukko
Suodatinsukka

Kyllä (X)

Huomautukset
ASENNETTU TILAAJAN OHJEIDEN MUKAAN.
LUKKO ”DESTIA”
Maalajit ovat aistinvaraisia
Toimivuustesti
1min
3min
5min
10min

X
X
X

POHJAVESIPUTKIKORTTI

YKN16181
YJG10
Timo Niemeläinen
0503418684
TAAVETTI
X:
Koordinaatit:
Y:
Z:
Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä:
Projekti:
Putken numero:
Asiakkaan viite:
Puhelin:
POHJAVESIALUE:

Kairakone:
Asentaja:
Puhelin:
Asennuspäivä:

GM200/283545
Keijo
0406623858
19.9.2016

HAVAINNOT
Pvm.
19.9.16
15.11.16

Syvyys putkenpäästä
1,00
0,85

Pohjavesipinnan taso
76,65
76,80

Wmax =
Wmin =

76,80
76,65

Huom.

6756540,646
28477228,44
76,65
ETRS-GK28 ja N2000

TASOTIEDOT JA RAKENNE
Putken yläpään taso:

77,65

Siivilän alapään taso:

69,65

Putkimateriaali:

PEH

Putken halkaisija, mm:

60,00

Siivilän rako, mm:
Vandaaliputken materiaali:
Maanpäällinen putki
Jatkoputken pituus:
Siivilän pituus:
Putken kokonaispituus:

0,30
Fe
1,00
1,00
6,00
8,00

Putki maanpinnasta:

1,00

Jatkoputken pituus:

1,0

Siivilän pituus:

6,0

Maalajit
Syvyys [m]
0-0,50
0,50-1,50
1,50-7,00

Maalaji
TURVE
MOREENI
HIEKKA

Lisäosat
Routapanta
Vandaaliputki
Lukko
Suodatinsukka

Kyllä (X)

Huomautukset
ASENNETTU TILAAJAN OHJEIDEN MUKAAN.
LUKKO ”DESTIA”
Maalajit ovat aistinvaraisia
Toimivuustesti
1min
3min
5min
10min

X
X
X

POHJAVESIPUTKIKORTTI

YKN16181
YJG11
Timo Niemeläinen
0503418684
SOMERHARJU
X:
Koordinaatit:
Y:
Z:
Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä:

Projekti:
Putken numero:
Asiakkaan viite:
Puhelin:
POHJAVESIALUE:

Kairakone:
Asentaja:
Puhelin:
Asennuspäivä:

GM200/283545
Keijo
0406623858
27.9.2016

HAVAINNOT
Pvm.
27.9.16
15.11.16

Syvyys putkenpäästä
12,50
12,55

Pohjavesipinnan taso
93,76
93,71

Wmax =
Wmin =

93,76
93,71

Huom.

6756084,361
28467691,63
105,26
ETRS-GK28 ja N2000

TASOTIEDOT JA RAKENNE
Putken yläpään taso:

106,26

Siivilän alapään taso:

87,26

Putkimateriaali:

PEH

Putken halkaisija, mm:

60,00

Siivilän rako, mm:
Vandaaliputken materiaali:
Maanpäällinen putki
Jatkoputken pituus:
Siivilän pituus:
Putken kokonaispituus:

0,30
Fe
1,00
8,00
10,00
19,00

Putki maanpinnasta:

1,00

Jatkoputken pituus:

8,0

Siivilän pituus:

10,0

Maalajit
Syvyys [m]
0-14,50
14,50-18,00

Maalaji
HIEKKA
KALLIO

Lisäosat
Routapanta
Vandaaliputki
Lukko
Suodatinsukka

Kyllä (X)

Huomautukset
ASENNETTU TILAAJAN OHJEIDEN MUKAAN.
LUKKO ”DESTIA”
Maalajit ovat aistinvaraisia
Toimivuustesti
1min
3min
5min
10min

X
X
X

POHJAVESIPUTKIKORTTI

YKN16181
YJG12
Timo Niemeläinen
0503418684
SOMERHARJU
X:
Koordinaatit:
Y:
Z:
Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä:

Projekti:
Putken numero:
Asiakkaan viite:
Puhelin:
POHJAVESIALUE:

Kairakone:
Asentaja:
Puhelin:
Asennuspäivä:

GM200/283545
Keijo
0406623858
30.9.2016

HAVAINNOT
Pvm.
30.9.16
15.11.16

Syvyys putkenpäästä
19,80
21,20

Pohjavesipinnan taso
94,39
92,99

Wmax =
Wmin =

94,39
92,99

Huom.

6756399,12
28468775,88
113,19
ETRS-GK28 ja N2000

TASOTIEDOT JA RAKENNE
Putken yläpään taso:

114,19

Siivilän alapään taso:

91,99

Putkimateriaali:

PEH

Putken halkaisija, mm:

60,00

Siivilän rako, mm:
Vandaaliputken materiaali:
Maanpäällinen putki
Jatkoputken pituus:
Siivilän pituus:
Putken kokonaispituus:

0,30
Fe
1,00
9,20
12,00
22,20

Putki maanpinnasta:

1,00

Maalajit
Syvyys [m]
0-21,20

Jatkoputken pituus:

9,2

Siivilän pituus:

12,0

Maalaji
HIEKKA

Lisäosat
Routapanta
Vandaaliputki
Lukko
Suodatinsukka

Kyllä (X)

Huomautukset
ASENNETTU TILAAJAN OHJEIDEN MUKAAN.
LUKKO ” MITTA ”
Maalajit ovat aistinvaraisia
Toimivuustesti
1min
3min
5min
10min

X
X
X

POHJAVESIPUTKIKORTTI

YKN16181
YJG13
Timo Niemeläinen
0503418684
SOMERHARJU
X:
Koordinaatit:
Y:
Z:
Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä:

Projekti:
Putken numero:
Asiakkaan viite:
Puhelin:
POHJAVESIALUE:

Kairakone:
Asentaja:
Puhelin:
Asennuspäivä:

GM200/283545
Keijo
0406623858
27.9.2016

6755922,792
28470165,28
94,60
ETRS-GK28 ja N2000

HAVAINNOT
Pvm.
27.9.16
15.11.16
17.11.16

Syvyys putkenpäästä
3,90
3,35

Pohjavesipinnan taso
91,70
92,25

Huom.

Huono antoisuus!

TASOTIEDOT JA RAKENNE
Putken yläpään taso:

95,60

Siivilän alapään taso:

71,80

Putkimateriaali:

PEH

Putken halkaisija, mm:

60,00

Siivilän rako, mm:
Vandaaliputken materiaali:
Maanpäällinen putki
Jatkoputken pituus:
Siivilän pituus:
Putken kokonaispituus:

0,30
Fe
1,00
10,80
12,00
23,80

Putki maanpinnasta:

Wmax =
Wmin =

1,00

Jatkoputken pituus:

10,8

Siivilän pituus:

12,0

Maalajit
Syvyys [m]
0-22
22-25

Maalaji
HIEKKA
KALLIO

Lisäosat
Routapanta
Vandaaliputki
Lukko
Suodatinsukka

92,25
91,70

Kyllä (X)

X
X
X

Huomautukset
ASENNETTU TILAAJAN OHJEIDEN MUKAAN.
LUKKO ”DESTIA”
PUTKI EI MENNYT KALLIO REIÄN POHJAAN JÄI VÄLILLE KIIN
Maalajit ovat aistinvaraisia ENSIMMÄISELLÄ YRITYKSELLÄ KATKESI PUTKET REIKÄÄN
Toimivuustesti
1min
3min
5min
10min

POHJAVESIPUTKIKORTTI

YKN16181
YJG14
Timo Niemeläinen
0503418684
TAAVETTI
X:
Koordinaatit:
Y:
Z:
Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä:

Projekti:
Putken numero:
Asiakkaan viite:
Puhelin:
POHJAVESIALUE:

Kairakone:
Asentaja:
Puhelin:
Asennuspäivä:

GM200/283545
Keijo
0406623858
22.9.2016

HAVAINNOT
Pvm.
22.9.16
15.11.16

Syvyys putkenpäästä
13,10
12,21

Pohjavesipinnan taso
78,16
79,05

Wmax =
Wmin =

79,05
78,16

Huom.

6758053,134
28481394,13
90,26
ETRS-GK28 ja N2000

TASOTIEDOT JA RAKENNE
Putken yläpään taso:

91,26

Siivilän alapään taso:

72,26

Putkimateriaali:

PEH

Putken halkaisija, mm:

60,00

Siivilän rako, mm:
Vandaaliputken materiaali:
Maanpäällinen putki
Jatkoputken pituus:
Siivilän pituus:
Putken kokonaispituus:

0,30
Fe
1,00
9,00
9,00
19,00

Putki maanpinnasta:

1,00

Jatkoputken pituus:

9,0

Siivilän pituus:

9,0

Maalajit
Syvyys [m]
0-15
15-18

Maalaji
HIEKKA
KALLIO

Lisäosat
Routapanta
Vandaaliputki
Lukko
Suodatinsukka

Kyllä (X)

Huomautukset
ASENNETTU TILAAJAN OHJEIDEN MUKAAN.
LUKKO ”DESTIA”
Maalajit ovat aistinvaraisia
Toimivuustesti
1min
3min
5min
10min

X
X
X

POHJAVESIPUTKIKORTTI

YKN16181
YJG15
Timo Niemeläinen
0503418684
TAAVETTI
X:
Koordinaatit:
Y:
Z:
Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä:
Projekti:
Putken numero:
Asiakkaan viite:
Puhelin:
POHJAVESIALUE:

Kairakone:
Asentaja:
Puhelin:
Asennuspäivä:

GM200/283545
Keijo
0406623858
26.9.2016

HAVAINNOT
Pvm.
26.9.16
15.11.16

Syvyys putkenpäästä
10,60
10,41

Pohjavesipinnan taso
77,49
77,68

Wmax =
Wmin =

77,68
77,49

Huom.

6758555,529
28481262,53
87,09
ETRS-GK28 ja N2000

TASOTIEDOT JA RAKENNE
Putken yläpään taso:

88,09

Siivilän alapään taso:

68,29

Putkimateriaali:

PEH

Putken halkaisija, mm:

60,00

Siivilän rako, mm:
Vandaaliputken materiaali:
Maanpäällinen putki
Jatkoputken pituus:
Siivilän pituus:
Putken kokonaispituus:

0,30
Fe
1,00
6,80
12,00
19,80

Putki maanpinnasta:

1,00

Maalajit
Syvyys [m]
0-18,80

Jatkoputken pituus:

6,8

Siivilän pituus:

12,0

Maalaji
HIEKKA

Lisäosat
Routapanta
Vandaaliputki
Lukko
Suodatinsukka

Kyllä (X)

Huomautukset
ASENNETTU TILAAJAN OHJEIDEN MUKAAN.
LUKKO ”MITTA”
Maalajit ovat aistinvaraisia
Toimivuustesti
1min
3min
5min
10min

X
X
X

POHJAVESIPUTKIKORTTI

YKN16181
YJG16
Timo Niemeläinen
0503418684
RANTSILANMÄKI
X:
Koordinaatit:
Y:
Z:
Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä:

Projekti:
Putken numero:
Asiakkaan viite:
Puhelin:
POHJAVESIALUE:

Kairakone:
Asentaja:
Puhelin:
Asennuspäivä:

GM200/283545
Keijo
0406623858
28.9.2016

HAVAINNOT
Pvm.
28.9.16
15.11.16

Syvyys putkenpäästä
14,10
14,21

Pohjavesipinnan taso
84,19
84,08

Wmax =
Wmin =

84,19
84,08

Huom.

6757825,709
28479940,16
97,29
ETRS-GK28 ja N2000

TASOTIEDOT JA RAKENNE
Putken yläpään taso:

98,29

Siivilän alapään taso:

78,49

Putkimateriaali:

PEH

Putken halkaisija, mm:

60,00

Siivilän rako, mm:
Vandaaliputken materiaali:
Maanpäällinen putki
Jatkoputken pituus:
Siivilän pituus:
Putken kokonaispituus:

0,30
Fe
1,00
6,80
12,00
19,80

Putki maanpinnasta:

1,00

Maalajit
Syvyys [m]
0-20,80

Jatkoputken pituus:

6,8

Siivilän pituus:

12,0

Maalaji
HIEKKA

Lisäosat
Routapanta
Vandaaliputki
Lukko
Suodatinsukka

Kyllä (X)

X
X
X

Huomautukset
ASENNETTU TILAAJAN OHJEIDEN MUKAAN.
LUKKO ”MITTA”
PUTKET KATKESI ENSIMMISELLÄ KERRALLA ,JÄI MAAHAN 4
Maalajit ovat aistinvaraisia
Toimivuustesti
1min
3min
5min
10min

POHJAVESIPUTKIKORTTI

YKN16181
YJG17
Timo Niemeläinen
0503418684
SOMERHARJU
X:
Koordinaatit:
Y:
Z:
Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä:

Projekti:
Putken numero:
Asiakkaan viite:
Puhelin:
POHJAVESIALUE:

Kairakone:
Asentaja:
Puhelin:
Asennuspäivä:

GM200/283545
Keijo
0406623858
28.9.2016

6756336,993
28469780,26
103,69
ETRS-GK28 ja N2000

HAVAINNOT
Pvm.
28.9.16
15.11.16
15.2.17

Syvyys putkenpäästä
10,70
10,60
10,64

Pohjavesipinnan taso
93,99
94,09
94,05

Wmax =
Wmin =

94,09
93,99

Huom.

TASOTIEDOT JA RAKENNE
Putken yläpään taso:

104,69

Siivilän alapään taso:

82,49

Putkimateriaali:

PEH

Putken halkaisija, mm:

60,00

Siivilän rako, mm:
Vandaaliputken materiaali:
Maanpäällinen putki
Jatkoputken pituus:
Siivilän pituus:
Putken kokonaispituus:

0,30
Fe
1,00
5,20
16,00
22,20

Putki maanpinnasta:

1,00

Maalajit
Syvyys [m]
0-21,20

Jatkoputken pituus:

5,2

Siivilän pituus:

16,0

Maalaji
HIEKKA

Lisäosat
Routapanta
Vandaaliputki
Lukko
Suodatinsukka

Kyllä (X)

Huomautukset
ASENNETTU TILAAJAN OHJEIDEN MUKAAN.
LUKKO ”DESTIA”
Maalajit ovat aistinvaraisia
Toimivuustesti
1min
3min
5min
10min

X
X
X

LUUMÄEN KUNTA
SOMERHARJUN, TAAVETIN, RANTSILANMÄEN, URON, KAUNISRANNAN, KEIJASKANKAAN JA HEIMALAN POHJAVESIALUEET
POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

__________________________________________________________________________________________
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LÄHTEET
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta. HE 242/2016 vp.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_242+2016.aspx. Ympäristöministeriö 10.11.2016
Jätelaki 646/2011
Kemikaalilaki 599/2013
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 1299/2004
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta 1263/2014
Maa-aineslaki 555/1981
Maankäyttö- ja 132/1999
Pohjavesi. http://www.gtk.fi/geologia/luonnonvarat/pohjavesi/. Geologian tutkimuskeskus 2016
Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus. Ympäristöopas 2009. Suomen ympäristökeskus 2009
Pohjavesialueidensuojelusuunnitelmat osana vesienhoidon järjestämistä. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 7/2007. Suomen
ympäristökeskus 2007
Terveydensuojelulaki 763/1994
Tuhat kaivoa - Suomen kaivovesien fysikaalis-kemiallinen laatu vuonna 1999. Geological Survey of Finland, Report of Investigation
155. Tutkimusraportti. Geologian tutkimuskeskus 2002
Uudet säännökset pohjavesialueiden rajaamisesta, luokittelusta ja suojelusuunnitelmista. Tiedote. http://www.ym.fi/fiFI/Luonto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Vesien_ja_merensuojelun_lainsaadanto/. Ympäristöministeriö 18.12.2014
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta 926/2005
Vesilaki 587/2011
Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu ymparisto.fi. Pohjavesialueet. http://www.ymparisto.fi/fiFI/Vesi/Vesiensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjavesialueet/Pohjavesialueet(26765). Ympäristöhallinto 2016
Ympäristönsuojeluasetus 713/2014
Ympäristönsuojelulaki 527/2014
Ympäristönsuojelulaki 86/2000
Ympäristötiedon hallintajärjestelmä (Hertta). Pohjavesitietojärjestelmä. Suomen ympäristökeskus 2016
Öljyvahinkojen torjuntalaki 1673/2009
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LÄHTÖAINEISTO
Analyysitulokset Taavetin vedenottamoVO -24987. Tuloste. Kaakkois-Suomen ELY-keskus 07.01.2014
Analyysitulokset Taavetin vedenottamoVO -24987. Tuloste. Kaakkois-Suomen ELY-keskus 15.12.2015
Auto Rusanen Oy. Linnalantie 67, Taavetti. Maaperän haitta-ainetutkimus. Suomen IP-Tekniikka Oy 01.06.2006
Etelä-Karjalan Osuuskauppa Oy, ABC Somerharju. Pohjavesi- ja mittarikentän vesientarkkailu. Tarkkailuraportti. FCG Suunnittelu ja
tekniikka 24.11.2012
Golden Lake Villas Oy. Testausseloste, Taavetin lomakeskus. Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy 19.06.2014
Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Lopetettu ampumarata, Taavetti, Luumäki. Tutkimusraportti. FCG Suunnittelu ja tekniikka 31.12.2013
Kaakkois-Suomen ELY-keskus / Luumäen kunta. Lopetettu ampumarata, Taavetti, Luumäki. Pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen
arviointi. FCG Suunnittelu ja tekniikka 09.12.2014
Kaakkois-Suomen tiepiirin kloridiseuranta 2009. Luumäki Kaunisranta, pohjavesiputkien pohjavedentasot ja kloridipitoisuudet vuosina
1996-2009. Kuvaaja. Ramboll Oy Finland 2009
Kaakkois-Suomen tiepiirin kloridiseuranta 2009. Luumäki Kaunisranta, pohjavesiputkien pohjavedentasot ja kloridipitoisuudet vuosina
1996-2009. Taulukko. Ramboll Oy Finland 2009
Kaakkois-Suomen tiepiirin kloridiseuranta 2009. Luumäki Taavetti, pohjavesiputkien pohjavedentasot ja kloridipitoisuudet vuosina 19922009. Kuvaaja. Ramboll Oy Finland 2009
Kaakkois-Suomen tiepiirin kloridiseuranta 2009. Luumäki Taavetti, pohjavesiputkien pohjavedentasot ja kloridipitoisuudet vuosina 19922009. Taulukko. Ramboll Oy Finland 2009
Kaunisrannan pohjavesialueen suojaus, suunnitelmakuva. Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 2001
Kaunisrannan pohjavesialueen suojaus, suunnitelmakuva. Ramboll Oy Finland 01.04.2009
Keijaskankaan pohjavesialueen suojaus, suunnitelmakuva. Ramboll Oy Finland 03.12.2008
Luumäen autotarvike, Jari Taipale Linnalantie 69. LVI-suunnitelmapiirustus. Kouvolan putkityö Oy 15.09.2006
Luumäen Taavetin vanhan sahan maaperätutkimus joulukuussa 2010. Tiedote. Luumäen kunta 2010
Maa-ainestenoton tietojärjestelmän (NOTTO) paikkatieto. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2016
Maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) paikkatieto. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2016
Maatalouden kehittämiskeskus Tapio. Testausseloste, Hepolampi. Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy 24.06.2013
Maatalouden kehittämiskeskus Tapio. Testausseloste, Hyytiäinen. Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy 25.06.2013
Neste Markkinointi Oy. D-Asema, Luumäki, Somerharju. Ympäristötutkimus. Perustutkimus 15.4.2002. Insinööritoimisto Paavo Ristola
Oy 17.05.2002
Neste Markkinointi Oy. Kesoil Diesel-Matti Luumäki. Maaperän puhdistustyö 7.5.1998, loppuraportti. Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy
28.05.1998
Oy Esso Ab. Taavetin H322. Huoltoaseman toimenpideraportti. PTI-Soil Oy 06.07.2000
Oy Shell Ab. Pitkä-Shell, Valtatie 6. Massanvaihto. Toimenpideraportti. Golder Associates Oy 28.06.2002
Oy Shell Ab. Shell Taavetti. Huokosilmapuhdistus, massanvaihto. Toimenpideraportti. Golder Associates Oy 12.12.2000
Oy Shell Ab. Shell Taavetti. Seurantaraportti no 1. Golder Associates Oy 25.06.2001
Oy Shell Ab, Shell Taavetti. Seurantaraportti 2. Golder Associates Oy 23.05.2002
Oy Shell Ab, Öljyalan palvelukeskus. Shell Taavetti. Perusselvitysraportti. Golder Associates Oy 27.05.1999
Oy Teboil Ab. Huoltoasema 7568. Maaperäsaneerauksen loppuraportti. PTI-Soil Oy 11.12.2001
Oy Teboil Ab. Luumäen huoltoasema 7568. Maaperäsaneeraus. PTI-Soil Oy 01.09.2000
Oy Teboil Ab. TB Luumäki. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi. Golder Associates Oy 19.12.2014
Oy Teboil Ab. TB Luumäki. Pohjaveden tarkkailu maaliskuu 2016. Saate. Golder Associates Oy 05.04.2016
Oy Teboil Ab. TB Luumäki. Pohjaveden tarkkailu kesäkuu 2016. Saate. Golder Associates Oy 19.07.2016
Oy Teboil Ab. TB Luumäki. Selvitys pohjaveden ravinnepitoisuuksista, elokuu 2014. Golder Associates Oy 27.08.2014
Oy Teboil Ab. TB Luumäki. Tilannepäivitys elokuussa 2014 tehtyyn selvitykseen pohjaveden ravinnepitoisuuksista. Saate. Golder
Associates Oy 19.12.2014
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Oy Teboil Ab. TB Luumäki. Ympäristötekninen maaperätutkimus, syksy 2013 ja pohjaveden seurantaraportti 2013. Golder Associates Oy
14.4.2014.
Oy Teboil Ab, Tiehallinto, Luumäki. Maaperän kunnostus öljyvahinkokohteessa. Toimenpideraportti. Golder Associates Oy 09.06.2009.
Päätös KAS-2003-Y-688-111. Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. J.M. Huber Finland Oy.
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 09.07.2004
Päätös KASELY/1234/2015. Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta
ilmoituksesta. Liikennevirasto. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 02.09.2015.
Päätös KASELY/1749/2015. Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta
ilmoituksesta. ST1 Oy. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 21.10.2015.
Päätös ESAVI/524/04.08/2010. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 § mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. Umacon Oy.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 22.07.2011.
Päätös 14/0320/2. Valitukset ympäristölupa-asiassa. Senaatti-kiinteistöt, Helsinki. Vaasan hallinto-oikeus 29.10.2014.
Senaatti Luumäki, Taavetin tukikohta. Ympäristöarviointi, raportti ja toimenpide-ehdotus. Golder Associates Oy 29.12.2009.
Senaatti Luumäki, Taavetin tukikohta. Toimenpideraportti. Golder Associates Oy 29.09.2010.
Senaatti-kiinteistöt, Somerharjun kyllästämö. Geologinen tutkimus. Golder Associates Oy 30.09.2011.
Senaatti-kiinteistöt, Somerharjun kyllästämö, Luumäki. Seurantaraportti 6. Golder Associates Oy 21.12.2011.
Senaatti Somerharju. Helmikuussa 2013 otettujen vesinäytteiden tulokset. Golder Associates Oy 21.04.2013.
Senaatti Somerharju. Huhtikuussa 2016 otetun talousvesinäytteen tulos. Golder Associates Oy 23.05.2016.
Senaatti Somerharju. Vuosiraportti (tulokset kesä 2016). Golder Associates Oy 2016.
Senaatti Somerharjun kyllästämö. Pohjaveden tarkkailusuunnitelma. Golder Associates Oy 17.08.2012.
Shell Luumäki. Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma. Ramboll Finland Oy 28.09.2015.
Shell Luumäki. Pilaantuneen maaperän kunnostus. Aloitusilmoitus. Ramboll Finland Oy 09.05.2015.
Shell Luumäki. Tarkkailukartta, pohjaveden tarkkailupisteet. Ramboll Finland Oy 08.10.2015.
ST1-Truckstation, Venäläisenkyläntie 1, 54580 Somerharju (entinen Esson D-piste). Jakeluasematoiminnan lopettamiseen liittyvät
toimenpiteet. Kirje. 22.06.2009. ST1 2009.
ST1 Oy, ST1 Truckstation Somerharju. Jakeluaseman lopettaminen. Pilaantuneen maaperän kunnostuksen toimenpideraportti. FCG
Finnish Consulting Group Oy 05.02.2010.
Suomen ympäristökeskus. Taavetin vedenottamo. Tutkimustodistus. Ramboll Analytics 2015. 22.10.2015.
Taala-hanke E3 Rantsilanmäki. Maaperän pilaantuneisuustutkimus. Ramboll Finland Oy 13.05.2015.
Taavetin pohjavesialueen suojaus, suunnitelmakuva. Ramboll Oy Finland 01.04.2009.
Taavetin tukikohta, Luumäki. Maaperän ja pohjaveden pilaantumisen perusselvitys. Tieliikelaitos 20.10.2001.
Tapiola-ryhmä. Säiliöauto-onnettomuus. Vahinkonumero 3770941937. Kuljetusliike O.Hämäläinen Oy, Luumäki, Somerharju.
Pilaantuneen maaperän kunnostus. Toimenpideraportti. FCG Planeko Oy 16.09.2009.
Valtatien 6 parantaminen Taavetti-Lappeenranta. Yleissuunnitelma. Tiehallinto 2009.
Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti – Lappeenranta, Luumäki. Rantsilanmäen pohjavesialueen suojaustarveselvitys Vt 6 Taala hanketarpeita varten. Geopex 30.03.2015.
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