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Alkusanat
Tämä suojelusuunnitelma kattaa Etelä-Savossa Rantasalmen kunnan alueella sijaitsevat vedenhankintaa varten tärkeiksi (luokka I) luokitellut Ruutanaharjun ja Kupialan pohjavesialueet. Suojelusuunnitelma on laadittu virkatyönä yhteistyössä Rantasalmen kunnan ja EteläSavon ympäristökeskuksen kesken. Kunnasta suunnitelman laadintaan on osallistunut toimialapäällikkö Merja Koivula-Laukka ja ympäristökeskuksesta hydrogeologi Jari Hyvärinen sekä
ympäristöinsinööri Tanja Mikkola.
Suojelusuunnitelma on laadittu vastaamaan mahdollisimman hyvin Euroopan yhteisön vesipolitiikan puitedirektiivistä Suomen pohjavesiasioissa annettua ohjetta ja asiantuntijaryhmän
ehdotusta valtioneuvoston asetukseksi (Ympäristöministeriö 2001 ja 2002).
Suojelusuunnitelman ovat tarkastaneet geologi Anne Petäjä-Ronkainen ja Esa Rouvinen Etelä-Savon ympäristökeskuksesta. Suojelusuunnitelmasta on pyydetty lausunnot Rantasalmen
kunnan tekniseltä lautakunnalta sekä ympäristönsuojelu- ja rakennuslautakunnalta. Lausuntokierroksen jälkeen suojelusuunnitelma on hyväksytty Rantasalmen kunnanvaltuustossa
__.__.2003.
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1. Johdanto
Pohjavesialueiden suojelusuunnittelu on kehitetty korvaamaan entistä ympäristölupavirastossa tapahtuvaa suoja-aluemenettelyä, joka on todettu usein melko hankalaksi. Suojelusuunnitelmaa ei toimiteta ympäristölupaviraston vahvistettavaksi vaan suunnitelman hyväksyy esimerkiksi asianomainen kunnanvaltuusto. Suojelusuunnitelmaa käytetään ohjaamaan pohjavesialueiden maankäyttöä sekä apuna erilaisissa lupa- ja ilmoitusasioissa. EU:n vesipuitedirektiivin mukaan pohjavesiensuojelusuunnitelmien laatiminen on tulossa kunnille pakolliseksi.
Tämä pohjavesiensuojelusuunnitelma on tehty koskemaan Rantasalmen I-luokan pohjavesialueita, Ruutanaharjua ja Kupialaa. Tarkoituksena on kuvata alueiden hydrogeologiset ominaisuudet, vedenottamoihin ja veden laatuun liittyvät tiedot sekä alueilla sijaitsevat riskitoiminnot. Riskitoiminnoille on laadittu myös toimenpideohjelma, jota tulisi noudattaa pohjaveden
laadun turvaamiseksi. Tätä suojelusuunnitelmaa tehtäessä ei ollut mahdollisuutta laajoihin
pohjaveden ja alueiden lisätutkimuksiin, alueilta on kuitenkin tutkimustietoa pohjaveden hankintamahdollisuuksista.
Rantasalmen Ruutanaharjun pohjavesialue sijaitsee kirkonkylän taajama-alueella, minkä
vuoksi alueella on myös melko paljon pohjavedelle riskejä aiheuttavia toimintoja. Toinen Iluokan pohjavesialue sijaitsee Kupialassa. Kiinnostus vedenottoon Kupialassa heräsi, kun
Ruutanaharjun vedenlaadussa alkoi ilmentymään ongelmia.
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2. Pohjavesien suojelusuunnittelu ja suunnittelun tavoitteet
2.1 Yleistä pohjaveden suojelusta
Suomen pohjavesialueita on kartoitettu järjestelmällisesti 1970-luvulta lähtien. Pohjavesialuille
on laadittu luokitusohjeet, joiden lähtökohtana ovat olleet 1980-luvulla tehty tärkeiden pohjavesialueiden kartoitus, vedenhankinnan yleiset tavoitteet, pohjaveden suojelutarve ja pohjavesialueiden huomioiminen eriasteisissa kaavoissa. Lisäksi on kartoitettu pohjavettä uhkaavat
vaaratekijät. Tavoitteena on ollut tiedon lisääminen pohjavesialueiden sijainnista ja hydrogeologisista olosuhteista, käyttökelpoisuudesta ja pohjaveden laadusta. Luokituksella pyritään
turvaamaan yhdyskuntien vedensaanti, kehittämään haja-asutuksen vedenhankintaa sekä
helpottamaan ja täsmentämään pohjavesialueiden valvontaa ja maankäytön suunnittelua.
Kartoitetut pohjavesialueet luokitellaan käyttökelpoisuutensa ja suojelutarpeensa mukaan
kolmeen pääluokkaan (Britschgi, R. 1996):
Luokka I Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
Alue, jonka pohjavettä käytetään tai tullaan käyttämään 20-30 vuoden kuluessa tai muutoin
tarvitaan esim. kriisiajan vedenhankintaa varten liittyjämäärältään vähintään 10 asuinhuoneiston vesilaitoksessa tai hyvää raakavettä vaativassa teollisuudessa. Erityisin perustein pienempiäkin vedenottamoita voidaan merkitä tähän luokkaan kuuluviksi. Vesilaki asettaa alueelle tiukat suojeluvaatimukset. Tarvittavat suojelutoimenpiteet määritetään tapauskohtaisesti.
Luokka II Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
Alue, joka soveltuu yhteisvedenhankintaan, mutta jolle ei toistaiseksi ole osoitettavissa käyttöä yhdyskuntien, haja-asutuksen tai muussa vedenhankinnassa. Alue rinnastetaan vesilaissa vedenhankintaan tärkeään alueeseen.
Luokka III Muu pohjavesialue
Alue, jonka hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii lisätutkimuksia vedensaannin edellytysten, veden laadun tai likaantumis- tai muuttumisuhan selvittämiseksi. Alueella noudatetaan
vesilain mukaisia säännöksiä ja välillisesti myös muita pohjaveden suojelua koskevia säännöksiä.

Kuntien pohjavesialueita koskevat tiedot on koottu ns. kuntakansioiksi, jotka sisältävät kunnan kunkin pohjavesialueen yksityiskohtaiset tiedot ja hydrogeologisen kartan. Lisäksi pohjavesialuetiedot on tallennettu valtakunnalliseen pohjavesialuerekisteriin (POVET).
Pohjaveden suojelemiseksi voidaan hakea ympäristölupaviraston suoja-aluepäätöstä (VL
9:20), jossa tietty vedenottamon ympärillä oleva alue määrätään vedenottamon suojaalueeksi. Prosessi on kuitenkin usein hidas ja raskas, lisäksi siitä voi seurata korvausvelvoitteita.
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2.2 Pohjavesien suojelusuunnittelun tavoitteet
Pohjavesialueiden suojelusuunnittelumenettely on kehitetty korvaamaan usein varsin hankalaksikin koettua vesilain (9:20§) mukaista ympäristölupavirastossa (ent. vesioikeus) tapahtuvaa suoja-aluepäätösmenettelyä mahdollisine katselmuksineen. Suojelusuunnitelmaa ei toimiteta ympäristölupaviraston vahvistettavaksi vaan suunnitelman hyväksyy esimerkiksi asianomainen kunnanvaltuusto käytettäväksi ohjenuorana lähinnä kunnan maankäyttöön liittyvissä
kysymyksissä sekä viranomaisvalvonnassa sekä käsiteltäessä erilaisia lupa-asioita ja ilmoituksia. Suojelusuunnitelman tarkoituksena ei ole kuitenkaan rajoittaa tarpeettomasti pohjavesialueiden maankäyttöä. Pohjaveden puhtaudelle vaaraa aiheuttavien toimintojen sijoittamista pohjavesialueelle tulisi kuitenkin kaikin tavoin välttää.
Suojelusuunnitelman sisältöön kuuluu pohjavesialueiden mahdollisimman tarkka hydrogeologisten ominaisuuksien kuvaus ja siihen liittyvät mahdolliset lisätutkimukset, mahdollisten riskikohteiden seikkaperäinen kartoitus sekä tärkeänä kohtana riskikohteiden kartoittamisen ja
toimenpideohjelman laatimisen. Toimenpideohjelmassa pohjavesialueilla todettujen riskikohteiden ja toimintojen selvittämiselle ja mahdolliselle poistamiselle voidaan laatia aikataulut ja
myös määrittää hankkeille vastuulliset tahot. Suunnitelman teon yhteydessä on myös selvitettävä mahdollisissa erilaisissa vahinkotapauksissa tehtävät kiireelliset toimenpiteet. Tämän
suunnitelman teon yhteydessä ei ollut mahdollisuuksia laajoihin pohjaveden lisätutkimuksiin,
tosin po. pohjavesialueilta on olemassa varsin paljon tutkimustietoa nimenomaan pohjaveden
hankintamahdollisuuksista.
Vesipuitedirektiivin mukaan suojelusuunnitelmien laadinta ei perustuisi enää kuntien vapaaehtoisuuteen, vaan se tulisi pakolliseksi. Direktiivin mukaan suojelusuunnitelmat tulee laatia
23.12.2004 mennessä (Ympäristöministeriö, 2002).
Suojelusuunnitelmaa käyttävät apunaan kunnan viranomaiset tehdessään päätöksiä maaainestenotosta ja muihin maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä. Suunnitelma toimii ohjenuorana myös viranomaisvalvonnassa sekä käsiteltäessä erilaisia lupa-asioita ja ilmoituksia.
Suojelusuunnitelmien tarkoitus ei ole kuitenkaan rajoittaa tarpeettomasti pohjavesialueiden
maankäyttöä. Pohjaveden puhtaudelle vaaraa aiheuttavien toimintojen sijoittamista alueille
tulisi kuitenkin kaikin tavoin välttää. Juridisia seurausvaikutuksia suojelusuunnitelmasta seuraa vasta, kun sovelletaan käytäntöön lakeja suojelusuunnitelmassa esitettyjen näkökohtien
mukaisesti.
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2.3 Tutkimusalueet ja -menetelmät
Tämän työn tavoitteena on ollut laatia suojelusuunnitelma toimenpideohjelmineen Rantasalmen kunnan kahdelle tärkeälle pohjavesialueelle (Ruutanaharju ja Kupiala). Pohjavesialueiden pinta-alat ja alueilla arvioitu muodostuvan pohjaveden määrä on esitetty taulukossa 1.
Kohteena olevien pohjavesialueiden sijainti on esitetty karttaliitteessä 1. Ruutanaharjun pohjavesialue sijaitsee Rantasalmen taajamassa ja Kupiala samalla harjujaksolla kirkonkylästä
luoteeseen Lamposelkään rajoittuen.

Taulukko 1. Pohjavesialueiden pinta-alat ja muodostuvan pohjaveden määrä.

Pohjavesialueen
nimi ja numero

Kokonaispinta-ala
(km 2)

Muodostumisalueen
pinta-ala
(km 2)

Kokonaisantoisuus
(m 3/d)

Ruutanaharju
0668101

2,25

1,15

500

Kupiala
0668102

0,97

0,55

500

Pohjavesialueiden hydrogeologiaa selvitettiin tehdyistä pohjavesitutkimuksista sekä pohjaveden tarkkailutuloksista. Alueella suoritetut pohjaveden laadun tarkkailutulokset koottiin yhteen. Tarkkailutuloksia kerättiin vedenottamon tarkkailuohjelmasta sekä eri riskitoimintojen
vaikutuksen seuraamiseksi tehdyistä tutkimuksista.
Pohjaveden laatua vaarantavien riskitekijöiden kartoittamisessa käytettiin hyväksi PIMAkartoituksen tuloksia (Etelä-Savon ympäristökeskus), yritysten ympäristölupia, selvitysten
tuloksia jne. Myös maa-aineslupatilanne selvitettiin. Riskikohteet kartoitettiin maastokäynnein.
Alueiden kaavoitustilanne selvitettiin.
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3. Alueiden geologia
3.1 Maaperä ja hydrogeologia
Molemmat käsitellyt pohjavesialueet kuuluvat toiselta Salpausselältä Punkaharjulta alkavaan
mittavaan ja yhtenäiseen pitkittäisharjujaksoon, jota voidaan seurata Rantasalmen seudulta
luoteeseen Joroisten ja Suonenjoen kautta aina Pohjanlahdelle saakka. Ruutanaharjun ja
Kupialan pohjavesialueet liittyvät Haukiveden eteläosassa kulkevaan harjujaksoon.
Ruutanaharju on harjujakson osa, jossa on havaittavissa useita rinnakkaisselänteitä ja deltamuodostumia. Harju on tyypiltään vettä ympäristöön purkava, eikä varsinainen karkearakeinen harjuosuus vaikuta rajoittuvan vesistöihin lainkaan. Tosin kerrospaksuudet ovat alueella
suuret, eikä vesistöjen rantamilta ole käytettävissä kairaustietoja. Kosulanlammen puolella
luoteisosassa maa-aines vaihtuu hiedaksi ja hienoksi hiedaksi, jossa vedenjohtavuudet ovat
oleellisesti huonommat. Eteläpuolella alue rajoittuu hieta- ja hienohietavaltaiseen maastoon ja
kallio/moreeni selänteisiin, joilta tapahtunee jossain määrin valuntaa Ruutanaharjuun. Ruutanalammen lounaispuolella on selvitysten perusteella pienehkö orsivesialue.
Kupialan ja Ruutanaharjun alueilla tehdyissä kevyissä painokairauksissa on päästy maksimissaan laajoillakin alueilla (varsinkin Kupialassa) jopa 25 metrin syvyyteen asti, joten kyseessä
on paksuudeltaan varsin merkittävä muodostuma. Raskaalla tai keskiraskaalla kairauskalustolla ei alueilla ole kuitenkaan yritetty laajemmin selvittää kallioperän asemaa, eikä pohjavesialueilla ole tiettävästi tehty geofysikaalisia luotauksia. Suojelusuunnitelman laatimisen yhteydessä ei ollut mahdollisuuksia suorittaa geofysikaalisia luotauksia eikä raskaita kairauksia.
Ruutanaharjun pohjavedessä, mukaan lukien vedenottamon vanha kaivo, on paikoin runsaastikin liuennutta rautaa. Alueella muodostuvat pohjavedet purkautuvat luonnontilassa ympäröiviin vesistöihin, varsinaisia lähdepurkautumia ei ole alueella havaittu. Keskeistä soramuodostumaa reunustavien hienorakeisten sedimenttien paksuudesta ei ole juurikaan havaintoja. Alueella on tehty useita pohjavesitutkimuksia 1960-luvulta alkaen. Varsinaisia uusia
pohjavedenottopaikkoja on alueelle enää vaikea suunnitella johtuen siitä, että Rantasalmen
taajama lukuisine toimintoineen on levinnyt lähdes koko itä- ja pohjoisosan alueelle. Länsiosassa aluetta erittäin laaja, syvälle ulottunut ja edelleen jatkuva maa-ainestenotto vaikeuttaa
(ainakin tällä hetkellä) lisävedenottopaikkojen sijoittamista.
Kupiala(nkangas) on kallioruhjeeseen kerrostunut harjumuodostuma, joka on pääasialliselta
tyypiltään vettä ympäristöön purkava eli antikliininen muodostuma. Paksuutta muodostumalla
on maksimissaan kankaan kaakkoisosassa yli 25 metriä, joten kerrospaksuutta kankaalla on
varsin paljon. Kairauksissa ei ole tavoitettu kalliota. Tosin raskaalla kalustolla ei alueella ole
kairattu. Harjun ydinosassa hydrauliset yhteydet ovat hyvät. Muodostumaan suotautuu jossain määrin valuntaa sitä pohjoisessa ja koillisessa rajoittavilta kallioalueilta. Kupialan pohjavesivyöhykkeellä on selkeä yhteys Saimaan Haapaveteen, joten alueen pohjavedenpinnan
korkeus seurailee viiveellä Saimaan vedenpinnan vaihteluita. Alueella muodostuvat pohjavedet purkautuvat luonnontilassa Haapaselkään läpäisevällä rantavyöhykkeellä, varsinaisia
lähdepurkautumia ei alueelta ole havaittu.
Kupialan pohjavesialue katkeaa kaakossa Syväsalmeen ja luoteessa alue rajoittuu Saimaan
Haapaselän Lamposelkään, jonne pistää kapea Ellinniemi. Jaksoa voidaan seurata edelleen
Lamposelän yli Kalmaluodon kautta läheiselle Ritokankaalle. Ritokangas on luokiteltu vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi (lk II), mutta siellä ei ole tehty vielä pohjavesitutkimuksia, eikä niitä tehty myöskään tämän suunnitelman laadinnan yhteydessä. Ritokangas on
täysin luonnontilainen harjuniemi vaajat kaksi kilometriä Kupialasta ja alueen vedenhankinnallinen merkitys saattaa nousta esille joskus lähitulevaisuudessa. Tämän suojelusuunnitelman
yhteydessä aluetta ei kuitenkaan käsitellä.
Myös Ruutanaharjun ja Kupialan välinen alue (karttaliite 1) on lajittunutta materiaalia ja liittyy
käsiteltävänä olevaan harjumuodostumakokonaisuuteen. Kosulanlammen eteläpuolella ja
keskeiseltä osiltaan (Heralampien alueella) kapea harju on materiaaliltaan selkeästi soraval-
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taista. Tehtyjen pohjavesitutkimusten perusteella pohjaveden laatu kapeassa hienoaineskerrostumien rajaamassa harjussa on ollut huono erityisesti raudan suhteen, eikä Kupialan ja
Ruutanaharjun välistä aluetta olekaan sen vuoksi luokiteltu pohjavesialueeksi. Välialueelta on
kuitenkin todennäköisesti ainakin materiaalin karkeuden perusteella selvä hydraulinen yhteys
Kupialan ja Ruutanaharjun pohjavesivyöhykkeisiin, joten aluetta tullaan jossain määrin käsittelemään tämän suojelusuunnitelman yhteydessä.
Rantasalmen kunnan alueelta on julkaistu maaperäkartta no 3233 09, 1:20 000, jonka karttalehden alueelle molemmat käsiteltävät alueet sijoittuvat. Muista Rantasalmen kunnan pohjavesialueista löytyy tietoa kunnan tärkeiden pohjavesialueiden kansiosta, joka on päivitetty
vuoden 2001 aikana.

Kallioperä
Kallioperä suunnitelma-alueella on kallioperäkarttatietojen (1:100 000, lehti 3233) perusteella
pääasiallisesti kiillegneissiä ja grauvakkaliusketta. Varsinaisia kalliopaljastumia ei kummallakaan pohjavesialueella ole havaittu. Kupialan alueen hiekka- ja sorakerrostumat rajoittuvat
tosin pohjoisreunaaltaan kauttaaltaan kalliomäkiin (Kinnunmäki).
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4. Pohjavedenottamot
4.1 Ruutanaharjun pohjavedenottamo
Rantasalmen kirkonkylä sijaitsee Ruutanaharjun päällä, jossa sijaitsee myös kunnan omistama Ruutanaharjun pohjavedenottamo. Pohjavedenottamo on otettu käyttöön vuonna 1967,
jolloin käytössä oli kaksi siiviläputkikaivoa. Vedenottamolle ei aikanaan tarvittu vesioikeuden
lupaa, koska vettä käytettiin alle 250 m3/d. Vesioikeus on myöntänyt vuonna 1983 Rantasalmen kunnalle luvan vedenottamon käytön laajentamiseen, vedenottoluvan ollessa maksimissaan keskimäärin 600 m3/d. Raakaveden alhaisen pH:n takia veteen syötetään lipeää ennen
verkostoon pumppaamista.
Vuonna 2000 pohjavettä pumpattiin verkostoon keskimäärin 340 m3/d. Muina vuosina (1991
- 1999) pumpatun veden määrät ovat vaihdelleet 340 - 519 m3/d välillä (kuva 1). Tarkkailuohjelman mukaan vuoden 1998 aikana pohjavedenpinta vaihteli Ruutanaharjun pohjavesialueen havaintopisteissä välillä +89,27...76,32 m (karttaliite 2). Vuosina 1995 ja 2000 pohjaveden pinnankorkeuden vaihtelu havaintopisteiden välillä on ollut +89,02...77,02 m (käytetty
korkeustaso N60), (taulukko 2).

Rantasalmi; Ruutanaharjun vedenottamon
veden käyttömäärät vuosina 1991-2000
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Kuva 1. Ruutanaharjun vedenottamolta pumpatun veden keskimääräiset määrät vuorokautta kohti vuosina 1991 - 2000

Taulukko 2. Ruutanaharjun pohjaveden korkeuksia vuosina 1995 ja 2000
(käytetty korkeustaso N60)
Kaivot
196
128
189
Putki

3.10.1995
79,49
88,59
77,02
77,02

(m)

29.11.2000
79,07
89,02
76,60
76,57

(m)

Ruutanaharjun pohjavedenottamon ongelmana on ollut raakaveden liiallinen rautapitoisuus,
minkä takia alkuperäiset kaksi putkikaivoa ja vuonna 1990 rakennettu putkikaivo (No1) on
jouduttu poistamaan käytöstä (taulukko 4: Kaivo 1:n vedenlaatutietoja). Tällä hetkellä kirkonkylän tarvitsema talousvesi otetaan vedenottamorakennuksesta noin 300 metriä luoteeseen
olevasta siiviläputkikaivosta (No2), joka on rakennettu vuonna 1991.
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Myös putkikaivossa No2 rautapitoisuus on ollut selvästi koholla, mutta ei ole kuitenkaan ylittänyt sallittua enimmäispitoisuutta 0,2 mg/l (STM 461/2000). Mainittujen pohjavesikaivojen sijainti ilmenee karttaliitteestä 2.
Alueelle on tehty aikoinaan suoja-aluesuunnitelma (Oy Vesi-Hydro Ab 1974), mutta sitä ei ole
vahvistettu vesioikeudessa ja suoja-aluesuunnitelmaa voidaankin pitää monin osin jo vanhentuneena. Pohjavedenottamon alueella ei ole enää juurikaan tilaa tai mahdollisuuksia uusille
kaivoille. Asiaa on tutkinut mm. insinööritoimisto Paavo Ristola sekä Veli Reijonen Oy.
Taulukko 3. Ruutanaharjun pohjavedenottamon vedenlaatutietoja vuosilta 1990 ja 1991.
Ruutanaharju; raakavesi Kirkonkylän vedenottamolla
pH
19.6.1990

väri sameus
FTU
5.9
5
0.05

sähk.j.k
mS/m
12.6

NH4
NO2
NO3
mg/l mg/l mg/l
0.02 <0.01
1

KMnO 4 CO2
mg/l
mg/l
1.1
-

Alkal. Cl
Mn
Fe
mmol/l mg/l mg/l mg/l
0.23 8.3 0.12 0.04

12.11.1990 5.9

5

<0.1

12.7

0.01

<0.01

2

1.4

-

0.24

28.2.1991

<5

<0.1

13.0

0.02

-

-

1.4

30

0.24

5.8

11.0 0.14
-

-

0.12
0.17

Vedenottamon raakaveden pH on tavoitetasoa alhaisempi. Muut arvot ja pitoisuudet ovat
kuitenkin vuosina 1990 ja 1991 täyttäneet suositukset (STM).

Taulukko 4. Ruutanaharjun Kirkonkylän vedenottamon raakavesikaivo 1:n vedenlaatutietoja vuosilta 1992-1997.
Ruutanaharju; Kirkonkylän vedenottamo, raakavesikaivo 1 (vedenottamorakennuksen vieressä)
pH väri sameus sähk.j.k NH4
FTU
mS/m mg/l
23.6.1992 6.0 <5
0.15
13.0
29.10.1992 6.0 0.02
23.1.1995 6.0 5
0.20
12.6
0.01
16.1.1996 6.0 <5
<0.05
12.8
0.01
23.1.1997 6.1 5
0.60
13.5
0.01
21.7.1997 6.1 <5
0.20
13.3 <0.01

NO2
NO3
mg/l mg/l
<0.01
2
<0.01
3
<0.01
3
<0.01
2
<0.01
2

KMnO 4 CO2
mg/l
mg/l
<1
<1
2.5
24
1.3
32
1.4
31
1.9
28

Alkal.
mmol/l
0.27
0.30
0.32
0.36
0.37

Cl
mg/l
7.9
6.8

Mn
Fe
Na
mg/l mg/l mg/l
0.15 0.34
0.14 0.21
0.12 0.62
0.13 0.57
0.12 0.91
0.14 1.00
4

Raakavesikaivo 1:n vedenlaatu on täyttänyt suositukset lukuun ottamatta raakavedelle asetettujen raja-arvojen ylittäviä rautapitoisuuksia. Veden pH on tavoitetasoa matalampi.
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Taulukko 5. Ruutanaharjun Kirkonkylän vedenottamon raakavesikaivo 2:n vedenlaatu
tietoja vuosilta 1992 - 2001.
Ruutanaharju; Kirkonkylän vedenottamo, raakavesikaivo 2 (tien toisella puolella)
pH
11.5.1992
4.5.1993
26.9.1994
27.6.1995
20.8.1996
21.7.1997
29.6.1998
5.7.1999
4.7.2000
1.8.2001

6.3
6.3
6.2
6.3
6.3
6.3
6.1
6.2
6.2
6.2

väri
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5

sameus sähk.j.k NH4
NO2
NO3 KMnO 4 CO2 Alkal.
FTU
mS/m mg/l
mg/l
mg/l mg/l
mg/l mmol/l
<0.01
13
<0.01 <0.01
11
1.4
<0.01 <0.01
12
<1
0.05
12.9
<0.01 <0.01
14
<1
20
0.34
<0.05
12.7
<0.01 <0.01
12
1.4
20
0.36
<0.05
13.5
<0.01 <0.01
11
<1
18
0.38
<0.05
13.6
<0.01 <0.01
7
1.1
23
0.39
<0.05
13.2
0.02
<0.01
8
1.6
22
0.36
0.1
13.7
0.01
<0.01
8
1.3
21
0.36
<0.05
14.9
<0.01 <0.01
13
<1
20
0.36

Cl
mg/l
12
10
9
9.4
7.8
8.6
7.7
7.9
9

Mn
mg/l
<0.01
0.02
<0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
<0.01
<0.01

Fe
Al
mg/l ? g/l
0.02
0.02
0.02
0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01 <50

Na
mg/l
5.0
4.4
4.8
5.0

Kemiallisilta ominaisuuksiltaan Ruutanaharjun raakavesikaivon kaikki parametrit täyttävät
talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Nitraattipitoisuus on ollut jonkin verran koholla, mutta
pitoisuudet eivät kuitenkaan ylitä raja-arvoja (25 mg/l). Pitoisuuksien kohoaminen johtuu todennäköisesti alueen maataloudesta.
Bakteriologisten tutkimusten mukaan Ruutanaharjun pohjavesi on täyttänyt näinä vuosina
STM:n talousvedelle asetetut laatuvaatimukset 461/2000, lukuun ottamatta vuotta 1992, jolloin kaivo 2:n heterotrofinen pesäkeluku 110 kpl/ ml on ylittänyt suositellun raja-arvon alle
100 kpl/ ml.

4.2 Kupialan pohjavedenottamo
Kiinnostus pohjaveden ottoon Kupialan pohjavesialueelta heräsi Ruutanaharjun kaivojen
pohjaveden laadun vuoksi. Kupialaan rakennetusta vedenottamosta pohjavettä on toimitettu
Rantasalmen taajaman tarpeisiin vuoden 2000 loppupuolelta alkaen. Kupialan alueella on jo
ennestään ollut joitakin vuosia pienehkön vesiosuuskunnan pohjavedenottamo Haapaselän
Pirskanlahden rannassa jonkun matkaa kunnan ottamolta luoteeseen. Vedenottamo toimittaa
edelleen talousvettä alueella toimivan pienehkön vesiosuuskunnan tarpeisiin. Uudella vedenottamolla ei tule olemaan vaikutuksia ko. vedenottamon toimintaan. Vedenlaatutietoja on
esitetty taulukossa 6.
Vedenhankintamahdollisuuksia on tutkittu Kupialan alueella vuosina 1979 ja 1999. Tutkimustuloksia on esitetty raporteissa: Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri, Rantasalmen pohjavesitutkimus 1979, Tno 236, Miv 4:3 sekä Etelä-Savon ympäristökeskus, Rantasalmen kunnan Kupialan alueen täydentävä pohjavesitutkimus 1999, Työno 0599V0009-322.
Molemmissa tutkimuksissa tehtiin koepumppaus samassa pisteessä, jonka sijainti ilmenee
karttaliitteestä 3. Vuoden 1979 tutkimuksissa koepumppausmääränä oli keskimäärin 720 m3/d
(500 l/min) ja pumppaus kesti reilut kaksi kuukautta (22.2. - 2.5.1979). Pohjaveden laatu
osoittautui tuolloin muutoin moitteettomaksi, mutta veden happipitoisuus laski tasaisesti koko
pumppauksen ajan. Vuoden 1999 koepumppaus suoritettiin 14.01. - 03.03.1999 välisenä
aikana, jolloin pohjavettä pumpattiin samoin keskimäärin 720 m3/d (500 l/min). Myös tässä
koepumppauksessa veden happipitoisuus laski tasaisesti pumppauksen kestäessä (9,2
mg/l...4,1 mg/l), mutta oli loppunäytteessäkin kuitenkin vielä kohtuullisen hyvä. Huomattavaa
kuitenkin on, että kokemusten perusteella alle 4 mg/l happipitoisuuksissa riski raudan liukenemiselle pohjaveteen kasvaa merkittävästi.
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Happipitoisuuden laskusta huolimatta rauta- ja mangaanipitoisuuksissa ei tutkimuksissa havaittu muutoksia huonompaan suuntaan. Tutkimusten perusteella pisteeltä voidaan pumpata
moitteetonta pohjavettä keskimäärin noin 400 m3/d, ilman että pohjaveden laadussa tapahtuisi merkittäviä muutoksia. Hetkellisesti pisteeltä voidaan pumpata pohjavettä jopa enemmänkin. Suuremmalla teholla pitempään pumpattaessa saattaa kuitenkin olla happipitoisuuden
vähenemisen seurauksena vaarana raudan ja mangaanin liukeneminen pohjaveteen. Joissain tapauksissa on ranta-alueelle sijoitettujen pohjavedenottamoiden vedenlaatu kärsinyt
imeytyvistä pintavesistä lähinnä hapen kulumisen seurauksena ja edelleen raudan ja mangaanin liukenemisena veteen. Tämä on tietenkin syytä ottaa huomioon vedenottamon toiminnan tarkkailussa.

Taulukko 6. Kupialan vedenottamon vedenlaatutietoja vuosilta 2000 ja 2001
Kupialan
vesikaivo

vedenottamon
pH

27.11.2000
13.2.2001
1.8.2001

6.2
6.2
6.6

väri sameus
FTU
<5 <0.05
<5 <0.05
<5 <0.05

raakasähkönj.k.
mS/m
13.2
13.9
14.2

NH4
NO2
mg/l
mg/l
<0.01 <0.01
<0.01 <0.01
<0.01 <0.01

NO3
mg/l
2
2
2

KMnO 4 CO2
mg/l
mg/l
<1.0
25
<1.0
26
1.4
27

Alkal. Cl
mmol/l mg/l
0.44
0.45
0.47 6.3

Mn
Fe
Al
Na
mg/l mg/l ?g/l mg/l
<0.01 0.03
<0.01 0.02
<0.01 <0.01 <50 4.1

Kaikki Kupialan vedenottamon kemiallista laatua kuvaavat parametrit täyttävät talousvedelle
asetetut vaatimukset. Myös bakteriologisten tutkimusten mukaan Kupialan pohjavedenottamon raakavesi täyttää STM:n asetuksen 461/2000 mukaiset laatuvaatimukset.
Tutkimusten perusteella merkittävä osa koepumppauspisteeltä saatavasta pohjavedestä on
rantaimeytyvää Saimaan Haapaselän vettä. Rantaimeytyvän veden tarkkaa määrää ja varsinaista veden viipymää on tutkimuksen perusteella kuitenkin vaikea määritellä. Matkaa koepumppauspisteeltä järveen on noin 50 metriä ja vesi ehtii matkalla muuttua pohjaveden kaltaiseksi. Laadun ja lämpötilan vaihteluiden seuraaminen ei osoittanut pintaveden suoranaista
vaikutusta pumpattuun veteen. Vedenottamoa käytettäessä on kuitenkin seurattava säännöllisesti raakaveden happipitoisuutta ja lämpötilaa mahdollisuuksien mukaan myös kaivon ja
rannan välisellä alueella.
Tutkimuspisteelle on sittemmin rakennettu siiviläputkikaivo (kuva 2), sekä Kupialasta
kirkonkylälle on
rakennettu yhdysvesijohto valtion vesihuoltotyönä. Uusi Kupialan
pohjavedenottamo on otettu käyttöön vuoden 2000 loppupuolella. Vedenottolupa on 400
m3/d ja vedenottamoita (Kupiala - Ruutanaharju) käytetään vuorotellen siten, että molempia
käytetään vuorokausi. Vuonna 2000 Kupialan vedenottamo oli käytössä 60 toimintapäivää,
jolloin vettä pumpattiin keskimäärin 180 m3/d. Kaivojen ja pohjavesiputkien sijainti ilmenee
karttaliitteestä 3.
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Kuva 2. Kupialan pohjavedenottamon siiviläputkikaiv o
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5. Kaavoitus
Kaavoitus on tärkeä tapa, jolla kunta pystyy vaikuttamaan pohjavesialueidensa suojeluun.
Kaavoituksen avulla pohjavesille mahdollisesti haittaa aiheuttavat toiminnot pystytään ohjaamaan muualle ja näin voidaan edesauttaa pohjavesien laadun pysymistä hyvänä. Kaavoja ja
rakennuslupia koskevissa määräyksissä ja ehdoissa tulee näin ollen ottaa vesiensuojelutarpeet huomioon.
Kaavoihin tulee merkitä kaikki pohjavesialueet ja niiden luokitus kaikilla kaavatasoilla. Mikäli
vedenottamoille on määrätty suojavyöhykkeen raja, se tulee merkitä kaavaan. Yksityiskohtaisemmat tiedot pohjavesialueesta kirjataan suojelurajoituksineen kaavaselostukseen.
Pohjavesialueiden säilyttäminen mahdollisimman luonnonmukaisena on tavoite, johon kaavoituksella pystytään vaikuttamaan. Alueet voidaan kaavoittaa esimerkiksi puistoiksi, urheilu- ja
retkeilyalueiksi tai suojelualueiksi. Pohjavesialueille kaavoitettavan uuden asutuksen tulee
olla harvaa pientaloasutusta tai haja-asutusta, jotta voidaan välttää viemäröinnistä ja muusta
jätevesien käsittelystä muodostuvia ongelmia.
Teollisuus tulisi pyrkiä kaavoituksessa ohjaamaan muualle kuin pohjavesialueille. Mikäli kaavassa osoitettu maankäyttö saattaa kuitenkin aiheuttaa vaaraa pohjavesille, on kaavamääräyksiin sisällytettävä yksityiskohtaisia suojelumääräyksiä, joita tulee noudattaa.
Ympäristönsuojelulaissa on säännös, jonka mukaan ympäristölupaa ei voida myöntää oikeusvaikutteisen kaavan vastaisesti. Tämä säännös antaa entistä suuremman merkityksen maankäytön suunnittelulle pohjavesialueiden laadun turvaamiseksi (Kajander, S. 1998).

Ruutanaharju
Suurin osa Ruutanaharjun pohjavesialueesta sijaitsee Rantasalmen rakennuskaavaalueeseen, jolle on kaavoitettu erilaisia taajamatoimintoja, kuten omakoti-, rivi- ja kerrostaloasutusta, liike- ja toimistorakennuksia, yleisiä rakennuksia, opetusta palvelevia toimintoja sekä maa- ja metsätalousaluetta. Alueen luoteisosa kuuluu Rantasalmen Haukivesi – Haapaselkä rantayleiskaava-alueeseen, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 7.2.2002 / 9§.

Kupiala
Kupialan pohjavesialue sijaitsee kokonaisuudessaan Haukivesi – Haapaselkä rantayleiskaava-alueella, joka on hyväksytty vuonna 2002.
Karttaliitteessä 4 on esitetty Etelä-Savon ympäristökeskuksen tietojärjestelmään digitoitujen
kaava-alueiden rajat.
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6. Riskikohteet
Seuraavassa käydään läpi alueilla todetut riskikohteet ja annetaan toimenpidesuositukset
riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi.
Rantasalmen kirkonkylä sijaitsee käytännössä Ruutanaharjun pohjavesialueen laitaosien
päällä, joten alueella on varsin runsaasti erilaisia toimintoja ja siten myös mahdollisia riskikohteita. Varsinaisella soravaltaisella ydinharjulla ei sellaisia toimintoja kuitenkaan juurikaan ole.
Kupialassa riskitoimintoja on niukanlaisesti. Molemmat pohjavesialueet tosin rajoittuvat varsin
laajoilla alueilla hienorakeisiin maalajeihin, joten pohjavesialueiden tuntumassa on varsin laajalti maanviljelyä.

6.1 Asutus ja viemärit
Yleistä
Asutuksen pohjavedelle aiheuttamat riskit johtuvat pääasiassa jätevesien maahan imeytyksestä, vuotavista viemäreistä, öljysäiliöistä, hautausmaista ja liikennejärjestelmistä. Rakentaminen voi aiheuttaa jo sellaisenaan pohjaveden pinnan laskua ja vaikuttaa siten pohjaveden
laatuun. Kokonaisuudessaan yhdyskuntien aiheuttama pohjavesien pilaantumisriski on suuri.
Ongelmallisimmiksi putkistoiksi on todettu vanhat betoniset viettoviemärit. Muoviviemäreiden
vuoto-ongelmat ovat vähäisemmät johtuen pienemmästä saumalukumäärästä, tiiviimmistä
liitoksista ja valmiista liitoskappaleista. Jätevesien puutteellinen käsittely aiheuttaa pitkään
kestäessään pohjaveden laadun heikkenemistä. Viemäreiden tukkeumat sekä putkistojen
huonosta kunnosta johtuvat vuodot ovat suurimmat riskitekijät. Ongelmat eivät tule helposti
esiin, joten pohjavesi voi pilaantua pitkänkin ajan kuluessa. Tauteja aiheuttavat virukset, bakteerit ja alkueläimet säilyvät viileässä pohjavedessä pitkään infektiivisinä.
Haja-asutusalueilla jätevesienkäsittelymenetelmät ovat usein puhdistustehon kannalta riittämättömiä. Voimaan on astumassa asetus talousjätevesien käsittelystä, joka edellyttää riittävää puhdistustehoa erityisesti pohjavesialueilla ja vesistöjen läheisyydessä. Uusia kiinteistöjä
asetus koskee heti voimaan tulleessaan, vanhojen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien ajan tasalle saattamiselle on annettu 10 vuoden siirtymäaika.
Öljysäiliöiden, hautausmaan ja tiestön aiheuttamat ongelmat käsitellään tässä suunnitelmassa
erikseen.
Ruutananharju
Suurin osa pohjavesialueesta sijoittuu Rantasalmen kirkonkylän kaava-alueelle. Viemärilinjoja
alueella on n. 22 km, näistä vanhoja betoniviemäreitä on kuusi km. Viemäröintiin liittymättömiä
talouksia on alueella 1-5 kpl. Jätevedenpumppaamoja on 3 kpl.
Kirkonkylän betoniviemäreitä on kuvattu vuonna 2000 n. 1 km. Kuvauksissa löydettiin kolme
korjausta vaativaa kohdetta. Pääosin kuvatut viemäriosuudet olivat yllättävän hyvässä kunnossa. Vanhimmat betoniviemärit on rakennettu 1950-luvun lopulla.
Kupiala
Pohjavesialueella on viemäröimätöntä haja-asutusaluetta. Alueella sijaitsee taimitarha, 3 kpl
asuinkiinteistöjä ja 5 kpl kesäasuntoja, joissa osassa on vesikäymälä.
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Toimenpidesuositukset
−

Viemärien kuntoa tulee seurata ja riskialttiit viemäriosuudet kuvata mahdollisimman
pian (vastuuhenkilö rkm Seppo Korhonen/Rantasalmen kunta).

−

Viemäröimättömät kiinteistöt kartoitetaan ja selvitetään niiden jätevesihuolto, tarvittaessa annetaan ohjeet saneeraukselle (vastuuhenkilö ympäristösihteeri Merja Koivula-Laukka/Rantasalmen kunta).

−

Ruutananharjulla sijaitsevan hiihtomajan jätevesijärjestelyt tarkastetaan, annetaan
ohjeet omavalvonnalle ja määritetään vastuuhenkilö (vastuuhenkilö ympäristösihteeri Merja Koivula-Laukka/Rantasalmen kunta).

−

Viemäröimätöntä asutusta tai teollisuutta ei saa rakentaa alle 500 m päähän raakavesilähteestä (ns. ydinsuojavyöhyke).

−

Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen erityistilanteiden suunnitelman teko.

6.2 Liikenne ja tienpito
Liikenteen ja tienpidon riskit pohjavesille aiheutuvat öljy- ja kemikaalikuljetuksista, liikenteen
päästöistä (lyijy, rikkidioksidi, typen oksidit, hiilivedyt jne.), teiden suolauksesta ja liikenneonnettomuuksien päästöistä.
Ruutananharjun pohjavesialueella kulkee Varkaus-Savonlinna maantie nro 464, RantasalmiJoroinen maantie 465, Osikonmäen paikallistie 15 346, Tornioniemen paikallistie 15 352.
Päällystetty kaavatieverkko on n. 14-15 km, päällystämätöntä tietä on lähinnä Jumikkalan
kaava-alueella. Kupialan alueella on Tornioniemen paikallistien lisäksi joukko yksityisteitä.
Ruutananharjun alueella sidotaan pölyä Tornioniemen paikallistiellä ja osin Kangaspadantiellä. Pölynsidontaa käytettävän suolan määrä on 800 kg/km/v. Suola varastoidaan betoniaseman läheisyydessä. Liukkauden torjuntaan suolaa ei käytetä, liukkaus torjutaan hiekalla.
Maantiet kuuluvat tiehallinnon talvihoitoluokkaan II ja ovat siis pääosin lumipintaisia. Kupialassa kulkeva Tornioniemen paikallistie kuuluu talvihoitoluokkaan III, jonka mukaan tie on lumipintainen ja sitä hiekoitetaan vain pahimmissa olosuhteissa.
Ruutananharjulla pohjaveden suolapitoisuus on vaihdellut vuosien1975-2000 aikana arvojen
2,8-11,00 mg/l, mikä vastaa luonnontilaa. Kupialasta seurantatietoa ei ole olemassa.

Toimenpidesuositukset
−

Selvitetään yhdessä tielaitoksen kanssa, onko liukkauden esto riittävällä tasolla.

−

Selvitetään mahdollisuudet suojata Joroistentien varressa oleva pohjavesikaivo.
Lisäksi tutkitaan tarve suojata muidenkin pohjavesialueella kulkevien teiden varsia.

−

Varmistetaan, että molemmilla vedenottamoilla on käytössä asianmukainen kalusto
ja materiaali vedenottamoalueen teiden kunnossapitoon ja liukkauden estoon (aurauskalusto, hiekka, urakoitsijoilla tieto, miten menetellään jos öljyjä tai kemikaaleja
pääsee maastoon jne.)

−

Mahdollisten suolavarastojen siirtäminen pois pohjavesialueelta.

−

Vaarallisten aineiden kuljetusten selvittäminen (eli mitä tiestöllä kuljetaan: hypokloriitti, hapot, lipeä), laaditaan toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalle.
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6.3 Maa-ainesten otto
Yleistä
Maa-ainesten otto, erityisesti maannoskerroksen ja pintakasvillisuuden poisto, vaikuttaa ottoalueella muodostuvan pohjaveden laatuun ja määrään. Maahan imeytyvän veden määrä lisääntyy selvästi haihduttavan kasvillisuuden puuttuessa. Pohjaveden pinnan korkeuden vaihtelut voimistuvat.
Maan luontainen pintakerros toimii biologisena ja kemiallisena suodattimena poistaen imeytyvästä vedestä haitallisia aineita, kuten raskasmetalleja, orgaanisia ainesta, bakteereja, viruksia ja typpiyhdisteitä. Maannoskerroksen poistaminen edesauttaa siten haitta-aineiden
pääsyä pohjaveteen. Soranottoalueilla pohjaveden laadullinen vaihtelu on suurempaa ja vedet ovat yleensä happamampia kuin luonnontilaiset vedet. Toisaalta niiden rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat usein alhaisia veteen liuenneen hapen suuren määrän vuoksi.
Soranoton vaikutuksia pohjaveteen voidaan merkittävästi vähentää hoitamalla alue nopeasti
soranoton päätyttyä. Suositeltavaa on jo soranoton edetessä tehdä maisemointi vaiheittain,
jolloin nopeutetaan suojaavan maannoskerroksen syntymistä pohjavesialueelle. Jälkihoidon
tavoitteena on pohjavettä suojaavan aluskasvillisuuden ja puuston kasvualustan luominen,
biologisesti aktiivisen pintakerroksen kehittäminen, happamoitumisen estäminen tai hidastaminen, vedenpinnan vaihteluiden pienentäminen sekä alueen maisemointi ja sitä kautta ei
toivottujen riskitoimintojen välttäminen.
Suojaverhoilu suositellaan toteutettavaksi siten, että harjun soraa käsittävän runko-osan
päälle levitetään vettä hyvin läpäisevää, puhdasta hiekkaa. Hiekkakerroksen päälle rakennetaan orgaanista ainesta ja hiekkaa sisältävä kasvualusta, johon kylvetään aluskasvillisuudeksi
alueelle luonteenomaisia kasvilajeja tai nurmikkoa. Puustoksi suositellaan sekapuustoa.
Soranottoalueilla likaantumisriskiä aiheuttavat suuressa määrin myös soranoton oheistoiminnot. Maansiirtokoneissa käytettävän polttoaineen ja öljyn varastointi on usein puutteellisesti
järjestetty ja öljyä voi päästä maaperään vuotavista koneista. Rakennus- ja muiden jätteiden
varastointi sorakuopissa sekä kuoppien täyttäminen jätemaalla voi aiheuttaa pohjaveden samentumista, orgaanisen aineksen ja nitraatin lisääntymistä, hapettomuutta ja bakteerien
esiintymistä. Huonosti suunnitellut ja hoidetut murskaus-, seulonta- ja pesulaitokset, pesulietteen varastointi, öljysora- ja asfalttiasemat sekä suolavarastot lisäävät likaantumisriskiä. Soranottotoiminnan vaikutukset voivat näkyä vasta vuosien kuluttua.

Pohjavesialueiden voimassa olevat maa-ainesten ottoluvat:
1. Sora- ja kuljetusliike Pulkkinen Oy: Jounila 8:7, ottomäärä 35 000m3 (lupa voimassa
11.10.2002 – 11.10.2007)
2. Urakointi Ismo Huupponen: tila Hiekkalantsi 4:42, ottomäärä 27 500m3 (lupa voimassa
1999 - 26.10.2009)
3. Hannu Fabritius; tila Parkkila 4:19, ottomäärä 12 000 m3 (lupa voimassa 2001 - 7.5.2005)
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Ruutananharju
Alueella on useita käytöstä poistettuja ja yksi käytössä oleva maa-ainesten ottoalue. Lisäksi
satunnaisesti käytetään yhtä pienehköä monttua kotitarvekäyttöön. Vanhimmat sorakuopat
on luonto maisemoinut, uudemmat montut on maisemoitu pääosin asianmukaisesti.
Nykyisin käytössä oleva pohjaveden ottamon kaivo sijaitsee entisessä sorakuopassa, lähellä
Joroisten tietä. Kaivon ympäristö on rauhoitettu alueen omistajan, urakoitsijan ja kunnan/ ympäristökeskuksen välisellä sopimuksella. Viereisellä maa-ainesten ottoalueella ottotoiminta
voidaan ulottaa keskimääräistä syvemmälle.
Käytössä olevan maa-ainesten ottoalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Sora- ja Kuljetusliike Pulkkinen Oy:n betoniasema, joka on ollut käytössä 1970-luvulta. Betoniasema käyttää lämmöntuotantoon kevytöljyä vuosittain 20 000 litraa, öljy varastoidaan 2,5 m3 säiliössä.
Lisäksi yrityksellä on yksi kaluston tankkauspaikka ko. alueella.

Kuva 3. Öljysäiliö Ruutanaharjun pohjavesialueen betoniasemalla

Ruutanaharjun maa-ainestenottoalueelle on varastoitu suolasäkkejä ja tukkipuita, joiden
varastointi pohjavesialueella, varsinkin soramontuissa tulee lopettaa.
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Kuva 4. Ruutananharjun pohjavesialueen soramonttuun on varastoitu suolaa ja tukkeja

Kupiala
Pohjavesialueella ei ole voimassa olevia maa-aineslupia. Maa-ainesten otto on loppunut neljässä montussa, kaksi niistä on ns. kotitarvemonttuja. Kupialan pohjavedenottamo (otettiin
käyttöön syksyllä 2000) sijaitsee sorakuopassa, josta maa-ainesten otto on lopetettu vuonna
1999.

Kuva 5. Kupialan pohjavedenottamon soramonttu
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Kuva 6. Soranottoalue Kupialan pohjavesialueella

Toimenpidesuositukset
−

maa-ainesluvassa määrättyjen toimenpiteiden noudattaminen. Lupia myönnettäessä
huomioitava, että kerralla auki oleva alue on mahdollisimman pieni

−

sopivan ottotason ja suojakerroksien paksuuden määritys

−

polttoaine-/ öljyvarastojen suojausta tulee parantaa. Ohjeet urakoitsijalle ajanmukaisesta suojauksesta (betonilaatta tms.), ja torjuntatoimista mahd. vahingon varalle

−

säiliöiden tarkistaminen

−

jälkihoitoon ja maisemointiin uudet ohjeet: Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito; Ympäristöministeriö, ympäristöopas 2001

−

kotitarvekäytön valvonta (vastuuhenkilö ympäristösihteeri Merja Koivula
-Laukka/Rantasalmen kunta).

−

pohjaveden laadun tarkkailuputkien asentaminen

−

öljysora- ja asfalttiasemia ei alueella sallita

−

Kupialan vedenottamon lähitienoon kunnostaminen (maannoskerroksen syntymisen
nopeuttaminen)
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6.4 Maatalous
Yleistä
Maatalous voi vaikuttaa pohjavesiin monella eri tavalla ja eriasteisesti. Pohjaveden pilaantumista voivat aiheuttaa esimerkiksi pelto- ja metsälannoitus ja torjunta-aineiden käyttö, karjatalous sekä turkistarhaus. Vaikutukset riippuvat ratkaisevasti paikallisista hydrogeologisista
olosuhteista. Erittäin alttiita pilaantumiselle ovat peltoviljelyn alle kokonaan tai osittain jääneet
pohjavesialueet. Yleisin haitta on nitraattipitoisuuden nousu pohjavedessä.
Pysyviä pilaantumisriskin aiheuttavia tekijöitä ovat:
−
−
−
−
−

lanta- ja virtsasäiliöt
lietelantasäiliöt
tuorerehusäiliöt ja –aumat
turkistarhat
kauppa- ym. puutarhat

Pohjaveden pilaantumisriskiä aiheuttavia toimintoja ovat:
−
−
−

keinolannoitteiden, lannan ja lietelannan, jätevesilietteen käyttö peltolannoitukseen.
torjunta-aineiden käyttö
metsälannoitus

Maatalouden päästöistä on pohjavesivaikutusten kannalta merkittävin typpi, jonka määrä on
kaikissa peltojen lannoitukseen käytetyistä ravinteista korkea. Muita pohjavesien pilaantumisen kannalta merkittäviä maatalouden haitta-aineita ovat patogeeniset mikro-organismit, torjunta-aineet, raskasmetallit ja nopeasti hajoava orgaaninen aines, puristemehu.
Peltoviljelyksen aiheuttama nitraattipitoisuuden kasvu ei ole vielä Suomessa aiheuttanut
merkittäviä ongelmia. Merkkejä nitraattipitoisuuden noususta on kuitenkin jo havaittavissa.
Nitraattipitoisuus kasvaa pohjavesikerroksen pintaosista syvemmälle siirryttäessä. Tehokkaan
lannoituksen vaikutus pohjavesiin tulee esille vasta useiden vuosien kuluttua.

Ruutanaharju
Pohjavedenottamon läheisyydessä on iso peltoalue (viljanviljely), jolle levitetään lietelantaa.
Kosulanlammen ranta-alueet ovat viljeltyjä, pelloille levitetään kuivalantaa, lietelantaa ja keinolannoitteita.
Kupiala
Kupialan alueella on peltoaluetta hiukan vähemmän. Alueella sijaitseva iso sikala on lopettanut toimintansa v. 2000.

Toimenpidesuositukset
−

selvitetään ovatko pohjavesialueilla toimivien tilojen viljavuusanalyysit ja lannoitussuunnitelmat ajan tasalla sekä se tarvitaanko uutta ohjeistusta (vastuuhenkilö ympäristösihteeri Merja Koivula-Laukka/Rantasalmen kunta/ maataloussihteeri).

−

selvitetään, onko alueella maapohjaisia tuorerehuaumoja tms. (ei saa olla, suuri
riski!) selvitetään muiden aumojen rakenteen asianmukaisuus (eli tiivis pohja ja puristenesteet kerätään talteen)
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−

pohjavesialueiden huomioiminen ojituksissa, onko mahdollista ohjata pintavedet
"pohjavesiystävällisesti"

−

maatalouden ympäristön erityistuki; suojavyöhykkeet ja sopimukset pohjavesialueiden peltoviljelystä. Rantasalmen kunnan alueelle tehty suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma, jossa mukana ovat myös pohjavesialueet (Karttaliite 5: Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmassa esitetyt ehdotukset)

−

syyskyntöjen välttäminen

−

routaantuneeseen ja lumipeitteiseen maahan lantaa ja lietelantaa ei saa levittää.
Lannan levityksen rajoittamista on suositeltu alueilla, joilla lantavesien imeytyminen
pohjavesiesiintymiin on mahdollista.

−

lietelannan, virtsan, sakokaivolietteen ja puristenesteen levittäminen vedenottamon
kaivojen lähellä sijaitseville pelloille tulee lopettaa (vedenottamolla kohonnut nitraattipitoisuus)

−

eläinraatojen hautaaminen, maastoon sijoittaminen pohjavesialueella kielletty

6.5 Metsätalous ja taimitarhat
Metsätalouden aiheuttamat riskit pohjavedelle liittyvät lähinnä metsien lannoitukseen, torjunta-aineiden käyttöön, puun korjuuseen, metsien muokkaukseen ja ojitukseen.
Taimitarhojen haittavaikutus pohjavesissä ilmenee lähinnä typpiyhdisteiden määrän kasvuna.
Nitraattipitoisuuden nousu voi ulottua taimitarha-alueen ulkopuolelle.
Torjunta-aineiden käyttö ja kastelu aiheuttavat riskiä pohjavesille. Kastelun, lähinnä teoreettinen riski, perustuu pohjaveden määrän lisääntymiseen. Huonolaatuisen kasteluveden mikrobit, levät, ravinteet voivat epäedullisissa olosuhteissa päätyä pohjavesiin. Erilaisia torjunta-aineita käytetään hyönteis- ja sienituhoja sekä rikkakasveja vastaa 1-10 kertaa kasvukaudessa ja niiden jäämiä voi suotautua pohjaveteen. Torjunta-aineista atratsiini ja kvintotseeni
(käyttö kielletty, vaikutuksia perimään) kulkeutuvat vajoveden mukana. Nämä aineet voi kulkeutua pohjaveteen saakka. Yleensä torjunta-aineet pidättyvät melko tehokkaasti pohjaveden
yläpuolisiin maakerroksiin, sitä tehokkaammin mitä paksumpia ja hienorakeisempia kerrokset
ovat. Lisäksi haitallisten aineiden laimeneminen ja hajoaminen pienentää pohjavesien saastumisriskiä.

Ruutananharju
Alueella ei ole taimitarhoja. Pohjavesialueen luoteiskulmalla on jonkin verran yksityisten omistamaa metsää. Myös pohjaveden muodostumisalueella on jonkin verran metsää alueen eteläosissa.
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Kupiala
Kupialan pohjavesialueella sijaitseeTaimi-Tapion taimitarha, joka on toiminut alueella vuodesta 1956. Kupialan pohjavesialueen muodostumisalueen pohjoisosat ovat metsää.

Toimenpidesuositukset
−

Tarkkailukaivon/ -kaivojen asentaminen Taimi-Tapion taimitarhan läheisyyteen,
tarkkailuohjelma. Maa- ja vesinäytteet vanhojen torjunta-aineiden ja hajoamistuotteiden selvittämiseksi sekä uusien torjunta-aineiden ja lannoitteiden tarkkailemiseksi.

−

Pidättäydytään metsien lannoittamisesta

−

Vältetään uudistus- ja kunnostusojituksia sekä raskasta maamuokkausta

6.6 Öljysäiliöt, energialaitokset
Yleistä
Mineraaliöljy-yhdisteet ja öljytuotteiden sisältämät erilaiset myrkylliset lisäaineet aiheuttavat
pohjaveteen joutuessaan vakavia ongelmia. Pahimmillaan voidaan joutua sulkemaan pohjavedenottamo.
1960-luvulla öljylämmitysjärjestelmiä asennettiin yleisesti omakotitaloihin.
Polttoöljyn pääsy maaperään voi tapahtua öljysäiliövuodon, öljyn siirtoputkiston vuodon, öljyn
kuljetusauton onnettomuuden tai tankkaustapahtuman häiriön yhteydessä. Jäteöljyä voi
päästä maahan säilytysastioiden rikkoutumisen, huolimattoman täytön tai käsittelyn seurauksena.
Öljyn kulkeutuminen maaperään riippuu hyvin monista tekijöistä kuten maaperän laadusta,
-rakenteesta ja veden läpäisevyydestä, öljyn määrästä ja viskositeetistä sekä vajovesikerroksen paksuudesta. Vettä hyvin läpäisevässä maaperässä öljy liikkuu pohjavesipinnan yläpuolella pääasiassa alaspäin. Maaperässä olevat osittain tai kokonaan vettä läpäisemättömät
maakerrokset (esim. savilinssi) voivat aiheuttaa öljyn kulkeutumissuunnassa kuitenkin yllättäviä muutoksia .
Maaperä adsorboi osan siihen joutuneesta öljystä. On arvioitu, että hienojakoinen hiekka
adsorboi öljyä 12-30% hiekkamaan tilavuudesta. Kostean maalajin vastaava arvo on vain
1-5% kokonaistilavuudesta. Se osa öljystä, mikä ei pidäty vajovesivyöhykkeeseen, leviää
pohjaveden pinnan yläpuolella olevaan kapillaarivajovesivyöhykkeeseen ja edelleen pohjaveteen. Öljyä liukenee veteen eniten alueella, missä pohjaveden pinnan taso vaihtelee vuodenaikoina.
Pohjaveteen liuenneen öljyn määrän ja pysyvyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. öljyn laatu,
pohjaveden laatu, biologinen toiminta ja puhdistumisaika. Hiilivetyjen liukoisuus pienenee
kevyistä raskaisiin siirryttäessä. Esimerkiksi bensiinin keskimääräinen liukoisuus veteen on n.
150-200mg/l, dieselöljyn 20mg/l ja raskaan polttoöljyn 5mg/l. maaperään ja pohjaveteen joutuneet öljyt poistuvat ajan mittaan biologisen ja kemiallisen hajoamisen seurauksena.
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Öljyn viipymä maaperässä vaihtelee huomattavasti ja on suuruusluokaltaan
* raakaöljy ja valopetroli ka.
* bensiini ka.
* käytetty voiteluöljy ka.
* lämmitysöljy

2 vuotta
4-7 vuotta
10 vuotta
ka. 20-40 vuotta

Pohjaveteen joutuneen öljyn on todettu pysyvän muuttumattomana vuosikymmeniä. Tämä
johtuu mm. pohjaveden alhaisesta lämpötilasta ja ravinteiden pienestä määrästä. Pohjaveteen liuenneen hapen pitoisuus voi olla myös pieni. Kun auringon säteilykään ei voi vaikuttaa
pohjaveteen, ovat öljyn kemiallinen hapettuminen sekä vettä puhdistava bakteeritoiminta tehottomia ja hitaita.
Juomavedessä tuntuva maku- ja hajuhaitta aiheutuu tavallisesti raskaammista hiilivedyistä,
jotka kiehuvat 175-350 °C:ssa. Tätä kevyemmät hiilivedyt haihtuvat nopeasti vesiliuoksesta.
Tällöin makurajat vaihtelevat öljyn laadusta riippuen alle milligrammasta useisiin milligrammoihin litrassa. Esimerkiksi autobensiinin makuraja on 0,14 mg/l. Talousvedeksi kelpaavan
veden suurin sallittu mineraaliöljypitoisuus on 0,05 mg/l (STM 74/1994).
Tärkeillä pohjavesialueilla olevat maanalaiset öljysäiliöt tulee tarkistaa määräajoin. Ohje koskee kaksoisvaippasäiliöitä, suoja-altaassa olevia maanalaisia säiliöitä sekä jakeluasemien
säiliöitä. Säiliöt on jaettu näiden kunnon perusteella luokkiin A-D. Tarkastusaika määräytyy
kunnon perusteella. Säiliö on määräaikaistarkastettava ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa säilön käyttöön otosta. Luokkien A ja B säiliöt on tarkastettava uudelleen 5 ja 2 vuoden
välein. C-luokan säiliö on poistettava käytöstä kuukauden kuluessa tarkastuksesta ja
D-luokan säiliö välittömästi.

Ruutanaharju
Alueella lienee öljysäiliöitä sekä omakotitaloissa että rivitaloissa ja kerrostaloissa. Osa säilöistä voi olla maanalaisia. Tilanne on tarkoitus kartoittaa vuoden 2003 aikana. Suur-Savon sähkön varalämpökeskus sijaitsee pohjavesialueen itäreunalla. Laitos käyttää vähärikkistä raskasta polttoöljyä n. 127 tn/vuodessa (vuonna 1996). Laitoksen kaksoisvaipallisen raskasöljysäiliön tilavuus on 46 m3. Laitoksella on myös 4 m3:n kevytpolttoöljysäiliö. Mahdolliseen öljyvahinkoon on varauduttu. Suur-Savon sähköllä on oma ympäristöohjelma.

Kupiala
Pohjavesialueella on 18 öljysäiliötä, joiden koko vaihtelee 1,3 m3 - 3 m3. Näistä maanalaisia
säiliöitä on kolme, kaikki ovat tilavuudeltaan 3 m3. Kaksi niistä on tarkastamattomia. Kiinteistöjen omistajille on annettu ohjeet säiliöiden tarkastamisesta. Kupialan öljysäiliöt on kartoitettu,
kartoituksen teki Arto Kilpeläinen/palolaitos (liite 1: Kupialan öljysäiliöt).

Toimenpidesuositukset
−

Selvitetään Ruutananharjun öljysäiliöiden sijainti ja kunto, tarvittaessa omistajat
velvoitetaan suorittamaan tarkastukset määräajassa

−

Käytöstä poistetut säiliöiden kartoitus ja riskinarviointi

−

Ohjeet, opastus ongelmatilanteiden varalle (jakelu joka kotiin tai paikallislehden
välityksellä tietoa)

−

Kiinteistönomistajien ilmoitusvelvollisuus vahinkotilanteissa (valistusta)

−

Opastusta ilkivallan varalta, lukitus ym.
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−

Suojarakenteista mallipiirustuksia tms. kts. tukesin ohjeet

−

(kaksoisvaippasäiliöt, vuodonilmaisujärjestelmät, suoja-altaat)

6.7 Huoltoasemat
Yleistä
Huoltoasemilla polttoainesäiliöt, polttoaineiden jakelu, autojen huolto ja pesu sekä muu
toiminta voivat aiheuttaa vaaraa pohjavedelle. Huoltoasemat voivat olla jopa yli 30 vuotta vanhoja, jolloin säiliöt eivät täytä rakenteeltaan nykyisiä vaatimuksia tai joiden suojauksesta nykyisellä huoltoaseman hoitajalla ei ole tietoa. Lisäksi vuodon ilmaisujärjestelmät voivat puuttua. Huoltoasemien polttoöljysäiliöt ovat nykyisin pääosin maanalaisia ja niiden koko vaihtelee
muutamasta kuutiometristä yli 60 kuutiometriin.
Huoltoasemilla syntyy polttonesteitä sisältäviä hulevesiä, autojen pesuvesiä ja jäteöljyä. Myös
liottimet, jäähdytys-, jarru- ja kytkinnesteet, akut yms, voivat olla haitallisia pohjavesille. Polttoaineiden jakelualueiden rakenteissa ja hulevesien johtamisessa voi olla puutteita. Esimerkiksi jakelualueen päällyste voi olla rakoilutta, sadevesiviemäröinti voi puuttua, pintavesiä
pääsee virtaamaan myös muualle kuin sadevesikaivoihin, öljynerotuskaivo puuttuu tai sadevesiviemäreiden purkauspaikka ei ole tiedossa.
Öljyjätteitä syntyy mm. moottoriajoneuvojen voiteluöljyistä, öljysäiliöiden puhdistuksesta sekä
öljynerottimien puhdistuksessa vuodessa n. 1-15 tonnia/ huoltoasema. Nämä jätteet sisältävät
mm. rikkiä, lyijyä, kloorattuja hiilivetyjä sekä PAH-yhdisteitä. Suojaamattomia öljytynnyreitä
ympäröivä maaperä voi olla pahastikin öljyyntynyt.
Uuden ongelman muodostaa bensiiniin 1990-luvun alusta lähtien lisätty metyylitertiääributyylieetteri (MTBE). Suomessa bensiini sisältää jopa 11-12% terveydelle haitallisia tertiäärisiä
eettereitä. MTBE on hyvin vesiliukoinen ja etenee nopeasti pohjavedessä eikä pidäty maaperään. MTBE:tä on paikoin todettu pohjavedessä haitallisia määriä. Sen haju- /makukynnys on
n.15-40 µg/l. MTBE:n rinnalla bensiinin lisäaineena käytetään usein myös tertiääristä amyylimetyylieetteriä (TAME), joka on ominaisuuksiltaan lähellä MTBE:tä. TAME:a on ryhdytty käyttämään vuodesta 1996 eteenpäin

Ruutanaharju
Shell huoltamo Naukkarinen sijaitsee pohjavesialueen laitamilla ja ST1 pohjavesialueen välittömässä läheisyydessä. Shell huoltamo Naukkarinen on toiminut nykyisellä paikallaan vuodesta 1956 asti. Aiemmin huoltamo oli sijoittunut nykyisen matkahuollon tontille.
ST1, entinen Union, entinen huoltamo Kovanen & Pulkkinen aloitti toimintansa 1980-luvulla.
Mittarikentän alapuolinen öljyvuoto havaittiin vuonna 1997. Tämä johti massojen vaihtoon ja
huokosilmamenetelmällä aloitettiin lievemmin saastuneen maa-alueen puhdistaminen. Puhdistusta jatkettiin kesään 2001 asti. Viimeisimmät analyysitulokset (lopetusnäytteet) on otettu
alueelta 21.12.2001. Loppuraportti valmistunee vuoteen 2003 mennessä. Lisäksi pihaalueella tarkkaillaan pohjaveden laatua kolmessa pisteessä (pohjaveden tarkkailuputket
12,14 ja 15).
S-marketin bensiinin jakelupiste on toiminut vuodesta 1992. Säiliöitä on kaksi, kummankin
koko on 20 m3. S-market on hakenut kunnalta ympäristölupaa.
Tavanomaiset jakeluasemat (alle 100 m3) eivät ole aiemmin tarvinneet sijoituspaikkalupaa.
Nykyisin ympäristölupavelvollisia ovat kaikki jakeluasemat, joiden säiliökoko on > 10m3. Edellä
mainituista huoltoasemista ympäristöluvat on kaikilla paitsi ST1:llä, joka on kuitenkin jo lupaa
hakenut ja se on käsiteltävänä kunnassa.
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Kupiala
Kupialan pohjavesialueella ei sijaitse huolto- eikä jakeluasemia.

Toimenpidesuositukset
−

ympäristölupaehtojen noudattaminen, KTM:n päätöksen mukaiset toimenpiteet. Julkaisu: Jakeluasemien muuttuvat velvoitteet

−

varmistetaan, että huoltamoiden polttoainesäilöt on määräaikaistarkistettu

6.8 Hautausmaat
Yleistä
Hautausmaat sijaitsevat yleensä vettä hyvin läpäisevillä, helposti kaivettavissa olevilla hiekkaisilla mailla, jotka samalla ovat usein pohjavesialueita.. Hautausmaatoiminnasta aiheutuu
monenlaisia ympäristömuutoksia, jotka vaikuttavat vajoveden laatuun. Tällaisia muutoksia
aiheuttavia tekijöitä ovat mm. hautausmaiden rakentaminen, nurmetus ja istutukset, istutusten
lannoitus ja torjunta-aineiden käyttö sekä itse hautaaminen. Vajoveden laatuun vaikuttavat
lisäksi myös monet muut paikalliset tekijät, kuten maaperän laatu ja rakenne sekä pohjaveden
pinnan yläpuolella olevien maakerrosten paksuus.
Hautausmaiden suotovesien laadusta ja sen vaikutuksista pohjaveden laatuun on verraten
vähän tutkimuksia. Vainajien hajoaminen on monimutkainen biologinen ja kemiallinen prosessi. Tehtyjen tutkimusten perusteella hautausmailla ja niihin liittyvillä toiminnoilla on vaikutusta
pohjaveteen ja ne aiheuttavat selvän vähintäänkin esteettisenä pidettävän haitan.
Hautausmaan laajentaminen edellyttää aina pohjavesitutkimuksia ja tapauskohtaista harkintaa. Laajennuksia tulisi välttää vedenottamoiden lähisuojavyöhykkeellä.
Ruutanaharju
Rantasalmen hautausmaa on toiminut alueella 1700-luvun lopusta tai 1800-luvun alusta lähtien. Hautausmaan pinta-ala on n.10 ha. Vuosittain tehdään arkkuhautauksia 70-90 kpl. Hautapaikat riittävät määräämättömäksi ajaksi eteenpäin, sillä uusia paikkoja vapautuu aina kun
vanhojen hautojen päälle voidaan haudata uudelleen.
Toimenpidesuositukset
−

Hautausmaan pohjavesiriskien arviointi ja mahdollisten suojelutoimenpiteiden
suunnittelu
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6.9 Kaatopaikat
Yleistä
Kaatopaikkojen vaikutus pohjaveteen riippuu monista erilaisista tekijöistä kuten kaatopaikan
sijainnista pohjavesialueella, hydrogeologisista olosuhteista, sekä suotoveden laadusta ja
määrästä. Lika-aineiden kulkeutumiseen vaikuttavia hydrogeologisia tekijöitä ovat mm. maaperän laatu, rakenne ja paksuus, pohjavedenpinnan korkeus sekä veden virtaussuunnat ja
nopeus, veden viipymä maaperässä sekä pohjavesiesiintymän virtauskuva.
Kaatopaikoilta suotautuva vesi on voimakkaasti likaantunutta jätevettä. Sen määrä ja laatu
riippuvat monista kaatopaikkaan liittyvistä tekijöistä kuten kaatopaikan vedenjohtavuudesta,
pinnanmuodostuksesta, iästä, käytöstä, jätteiden sijoittamisesta ja ennen kaikkea jätteiden
laadusta. Suotoveden määrässä ja laadussa voi esiintyä huomattaviakin vaihteluja ja eroja eri
kaatopaikoilla.
Kaatopaikkojen pohjavesivaikutusten on todettu, tavanomaista analytiikkaa käyttäen, ulottuvan vain muutamien satojen metrien etäisyydelle kaatopaikoista. Tutkimuksia on tehty kuitenkin lähinnä pohjavesivyöhykkeen pintaosissa, jolloin esimerkiksi pohjavesiesiintymän pohjalle
painuvat orgaaniset yhdisteet eivät tule esille tutkimuksissa. Huolimatta pohjavesivyöhykkeessä jatkuvasti tapahtuvasta laimenemisesta kaatopaikalta liuenneet aineet voivat kulkeutua jopa kilometrejä.
Tärkeillä pohjavesialueilla olevista kaatopaikoista tulisi tehdä riskianalyysit. Kaatopaikkojen
kunnostukset tulisi tehdä erityisen huolellisesti siten, että kunnostustyö ei lisää pohjavesien
pilaantumista.
Ruutanaharju
Pohjavesialueen eteläkulmalla sijaitsee Rantasalmen vanha kaatopaikka, joka on ollut käytössä yhdyskuntajätteen sijoituspaikkana1940-luvulta vuoteen 1972 asti. 1990-luvulla kaatopaikka on kuitenkin toiminut vielä maankaatopaikkana ja sinne on tuotu myös rakennusjätettä. Vuonna 1996 jätetäytön alueella tehtiin koemonttuja, joista tehtiin täytön silmämääräistä
havainnointia ja otettiin vesinäytteet. Näytteissä oli runsaasti suolistoperäisiä bakteereja, kemiallisen hapenkulutuksen arvot olivat kohonneet, kokonaistypen pitoisuus oli korkea ja kokonaisfosforin pitoisuus oli yhdyskuntajäteveden suuruusluokkaa. Myös sähkönjohtavuuden
arvo oli korkea.
Maaperän puhdistamistoimenpiteet aloitettu kunnan toimesta 21.11.2001. Puhdistustulokset
varmennetaan kokoomanäytteillä. Kaatopaikan kunnostusta on toteutettu valtion jätehuoltotyönä. Kaatopaikkajätteet sekä täytemaa poistettiin alueelta ja ne toimitettiin Rantasalmen
nykyiselle kaatopaikalle. Varsinainen jätemateriaali läjitettiin kaatopaikalle erilleen täytemaasta. Kaivutaso oli tutkimuksissa määritelty tasolle 89,15 m. Työn aikana todettiin kuitenkin, että
likaantunutta maata on myös tämän tason alapuolella, joten kaivu ulotettiin puhtaaseen maahan saakka. Nykyiselle kaatopaikalle ajettujen massojen määräksi muodostui yhteensä 6562
m3, joka ylitti alkuperäiset arviot poistettavien massojen määrästä noin 2000 m3:llä.
Vuoden 2001 joulukuussa otetut maanäytteet ja näytteet naapurikaivon vedestä ovat osoittautuneet puhtaiksi. Kunnostettavaa kaatopaikkaa ei ole kuitenkaan vielä tasattu lopullisesti,
sillä kesäkuussa 2002 tutkittiin edelleen yhden pisteen öljypitoisuutta.
Toimenpidesuositukset
−

kunnostustyön viimeistely ja jälkitarkkailu

6.10 Sähkömuuntajat
Sähkömuuntajat ovat pohjavesiriski muuntajaöljynsä takia. Niissä on öljyä muuntajan koosta
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riippuen 80 litrasta ylöspäin n.500 tai jopa 1000 litraan saakka. Öljynkiertosysteemi on suljettu eikä öljyä koskaan vaihdeta. Päästöjä muuntajista saattaa syntyä tulipalojen yhteydessä,
vaikkapa salaman sytyttäessä muuntajan.
Suur-Savon sähkö on kartoittanut Etelä-Savon pohjavesialueilla sijaitsevat muuntamot. Muuntajaöljyvahinkojen varalle on laadittu myös toimintaohjeet.
Ruutanaharju
Ruutanaharjun pohjavesialueella sijaitsee 13 sähkömuuntajaa. Yksi muuntajista sijaitsee vedenottamon välittömässä läheisyydessä.
Kupiala
Kupialassa on kaksi sähkömuuntajaa. Toinen muuntajista sijaitsee pohjavesialueen etelälaidalla ja toinen sijaitsee n. parin sadan metrin päässä pohjavedenottamosta.
Karttaliite 6: Sähkömuuntajat
Toimenpidesuositukset
−

Toimenpiteet mahdollisen onnettomuuden sattuessa vahinkojen varalle laadittujen toimintaohjeiden mukaan sekä onnettomuudesta ilmoittaminen palolaitokselle ja kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle

6.11 Rantaimeytyminen
Kupialan pohjavedestä arvellaan suuren osan olevan rantaimeytynyttä Lamposelän vettä.
Veden laatuun vaikuttavat pintaveden laatu, suodattavan maaperän laatu sekä suotautumismatka ja -aika. Puhdistumisen varmistamiseksi veden viipymä maaperässä tulisi olla vähintään 30 - 60 vuorokautta. Rantaimeytymisen aikana pintaveden laatu muuttuu; vesi kirkastuu
ja orgaaninen aines hajoaa, kuluttaen vedestä runsaasti happea. Hapen kulutuksen takia
olosuhteet voivat muuttua pelkistäviksi, minkä seurauksena mangaani ja rauta liukenevat
veteen. Happitilanteen heikkenemistä voivat aiheuttaa myös saviset ja silttiset pinta- ja välikerrokset, pohjavesialuetta ympäröivät suoalueet ja rehevöitynyt, humuspitoinen pintavesi.
Ravinteiden määrän lisääntyminen järvissä aiheuttaa rehevöitymistä, jonka seurauksena kasvillisuus ja levät lisääntyvät ja vesi samenee. Levien massaesiintymät ovat luonnollinen osa
vesien elämää, mutta voimistuessaan ja lisääntyessään ne aiheuttavat ongelmia. Levät limoittavat rantakallioita, tukkivat vedenottoputkia sekä aiheuttavat maku- ja hajuhaittoja. Lisäksi
osa levistä on myrkyllisiä. Suomessa tavatut myrkylliset levät ovat tavallisesti sinileviä, joskaan nekään eivät ole aina myrkyllisiä. Jotkut sinilevälajit voivat muodostaa sekä myrkyllisiä
että myrkyttömiä kantoja. Sinilevien tuottamien maksa- ja hermomyrkkyjen kulkeutumista
imeytyksessä on selvitetty Suomessa ja Tanskassa. Tulosten mukaan levämyrkkyjä ei juurikaan päädy pohjaveteen. Rantaimeytyslaitoksilla 90 prosenttia myrkyistä poistui jo lyhyelläkin
imeytysmatkalla järven rantavyöhykkeessä. Maailman terveysjärjestön, WHO:n, ohjearvo
juomaveden maksamyrkkyjen pitoisuudelle on 1 µg/l. Rantaimeytyneessä vedessä todettiin
satunnaisesti maksamyrkkyjä, mutta pitoisuudet jäivät alle kymmenesosaan raja-arvosta.
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Rantaimeytymisalueen läheisyydessä tapahtuvat veneiden päästöt (öljyt, polttoaineet) ja onnettomuudet, joissa pääsee veteen haitta-aineita ovat pohjaveteen kohdistuvia riskitekijöitä.
Haitta-aineet voivat ajautua imeytymiskohtaan ja päästä tätä kautta pilaamaan pohjavettä.

Kupiala
Kupialan vieressä oleva vesistö; Lamposelkä, luokitellaan vedenlaatutietojen mukaan yleiskäyttöluokkaan hyvä / erinomainen. Lamposelän vesi on vähäravinteista eikä alueella ole
havaittu merkittäviä leväesiintymiä.

Toimenpidesuositukset
−

Lamposelän pintaveden laatua tulisi tarkkailla.

Toimenpideohjelma
Edellä mainittujen riskien kohdalla esitetyt toimenpiteet on koottu yhteen liitteen 2 taulukkoon.

6.12 Vahinkoon varautuminen ja toimenpiteet vahinkotapauksissa
Valmiiden yksityiskohtaisten torjuntasuunnitelmien teko etukäteen on usein mahdotonta, koska vahinkotapauksissa tilanne muuttuu jatkuvasti ja toimenpiteiden on oltava usein ripeitä.
Lisäksi torjuntasuunnitelman toteuttaminen riippuu paikallisista olosuhteista, lika-aineen laadusta ja vedenhankintatilanteesta. Kuitenkin vahinkoihin on syytä varautua laatimalla valmiussuunnitelmia yhteistyössä palo- ja pelastus- sekä ympäristönsuojelusta ja kuntatekniikasta
vastaavien viranomaisten kesken. Valmiussuunnitelma sisältää mm. tiedon hankintaa, koulutusta, eri viranomaisten välistä yhteistyötä ja sen harjoittelua. Kuntien öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmat sekä suoja-alue ja suojelusuunnitelmat ovat osa valmiussuunnittelua. Valmiussuunnitelmia tehdessä hyödyllisiä tietoja ovat mm.:
−

pohjavesialueiden hydrogeologiset kartat (kuntakansio)

−

yksityiskohtaiset tiedot pilaantumisriskin aiheuttavista tehtaista,
niiden varastoista (SAMASE, kuntakansio)

−

tiestö ja sen suojaus (Tiehallinto)

−

öljysäiliöt ja niiden kunto (palo- ja pelastuslaitos)

−

pohjaveden pinnan ja laadun havaintoverkosto ja seurantatiedot (vesilaitos)

−

pohjavesitutkimustiedot (kuntakansio, alueellinen ympäristökeskus, vesilaitos, konsultti)
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laitoksista ja

Pohjavesivahinko voi tulla ilmi mm. onnettomuuden tai vahingon seurauksena, pohjaveden
laadun seurannan yhteydessä tai kun, vedessä todetaan hajua tai makua tai aivan sattumalta. Vahingon tapahduttua on tärkeää ryhtyä heti toimenpiteisiin syntyneen tilanteen selvittämiseksi ja aloittaa vahingontorjunta. Tilanteen arvioimiseksi ja jatkotoimenpiteiden suunnittelua varten tulisi heti selvittää alustavasti:
−

maaperään ja mahdollisesti pohjaveteen päässeen aineen laatu ja määrä

−

aineen ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä ja pohjavedessä

−

vahinkoalueen hydrogeologiset olosuhteet ja sijainti pohjavesialueella

−

aineen mahdollinen kulkeutuminen vedenottamolle tai yksityisiin kaivoihin

−

aineen leviämisen estäminen maaperässä ja pohjavedessä

Samassa yhteydessä ratkaistaan mitkä ovat välittömät toimenpiteet, joiden tarkoituksena on
rajata maaperän ja pohjaveden pilaantuminen mahdollisimman pienelle alueelle sekä mahdollisuuksien mukaan varmistaa ettei lika-aine pääse kulkeutumaan vedenottamolle. Vahingon
laajuudesta, vakavuudesta ja olosuhteista riippuen välittömiä torjuntatoimenpiteitä voivat olla
esimerkiksi; aineen valumisen estäminen maaperään, likaantuneen maa-aineksen poistaminen, mikäli mahdollista aineen poistopumppaus pohjavedestä vahinkopaikalla, vesinäytteiden
otto vedenottamolta ja kaivoista. Tämän jälkeen selvitetään alueesta käytettävissä oleva tieto
ja selvitetään torjunnan kannalta oleelliset tekijät (vahinkopaikan hydrogeologiset olosuhteet,
lika-aineen ominaisuudet ja kulkeutuminen maaperässä ja pohjavedessä), joita ei vielä ole
tiedossa. Usein on tarpeen tehdä yksityiskohtaisia pohjavesitutkimuksia ennen varsinaisten
torjuntatoimenpiteiden aloittamista. Tutkimusten perusteella arvioidaan pohjaveteen joutuneen lika-aineen kulkeutumisnopeus, suunta ja todennäköinen leviämisalue maaperässä ja
pohjavedessä sekä pohjavedenottamon likaantumisriski ja -aika. Jos vahingon todetaan aiheuttavan ottamon pilaantumisvaaran, laaditaan torjuntasuunnitelma ja ryhdytään nopeasti
torjuntatoimenpiteisiin.
Pohjavesivahingosta tulee ilmoittaa vesilaitokselle, kunnan rakennusviranomaiselle, alueelliselle pelastusorganisaatiolle ja alueelliselle ympäristökeskukselle. Jos terveydelle vaarallista
ainetta on päässyt vedenottamolle ja vesijohtoverkostoon on vedenotto lopetettava välittömästi ja tiedotettava asiasta heti kuluttajille. Vesihuolto on järjestettävä kriisiajan vedenhankintasuunnitelman mukaisesti.
Laissa maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjunnasta (378/74) määrätään, että kunnan
on huolehdittava alueellaan öljyvahinkojen torjunnasta. Kunnalla on oltava kunnallisvaltuuston hyväksymä öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma sekä nimetty viranomainen, joka on vastuussa öljyvahinkojen torjunnan järjestämisestä ja johtamisesta kunnan alueella. Torjuntasuunnitelman tulee sisältää tiedot mm. pohjavesialueista.
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7. Pohjavedenoton tarkkailu ja seuranta
Vesipuitedirektiivin mukaan pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan seurantaohjelmat on
käynnistettävä 23.12.2006 mennessä, mikäli pohjavesimuodostumasta otetaan pohjavettä
juomavesikäyttöön yhteensä vähintään 100 m3/d tai pohjaveden tila ei mahdollisesti ole hyvä
(eli riskialueilla). Rantasalmella sekä Ruutanaharjun ja Kupialan vedenottamoilta pumpataan
molemmilta vettä yli vähimmäismäärän, joten seurantaohjelmat on laadittava ja seuranta aloitettava (Ympäristöministeriö, 2002).

7.1 Määrällisen tilan seuranta
Määrällisen tilan seurantaa suositellaan toteutettavan vähintään kaksi kertaa vuodessa, mutta mahdollisuuksien mukaan useamminkin. Seuranta-ajankohdan on oltava aina sama ja se
on valittava niin, että pohjaveden määrän vuotuiset vaihtelut saadaan näkyviin mahdollisimman edustavasti. Määrällisen tilan perustekijänä ja muuttujana käytetään pohjaveden pinnan
korkeutta.
Vedenoton lisäksi myös toimintoja, joiden seurauksena pohjavettä purkautuu muodostumasta, tulee tarkkailla, koska määrällisen tarkkailun avulla tulee pystyä arvioimaan pohjaveden
määrän lyhyen ja pitkän aikavälin vaihteluita. Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä lasketaan puolestaan pinta-alan, sadannan ja imeytymiskertoimen perusteella (Ympäristöministeriö, 2002).
Ruutanaharju
Itä-Suomen vesioikeuden 30.5.1983 antaman pohjavedenottamon veden ottamista koskevan
lupapäätöksen mukaan kunnan tulee tarkkailla otetavan veden määrää sekä pohjaveden
korkeutta ottamolla ja sen vaikutusalueella. Ruutanaharjun alueella pohjaveden pintaa tarkkaillaan tällä hetkellä yhdestä putkesta ja neljästä kaivosta. Havainnot tehdään neljä kertaa
vuodessa. Tarkkailuohjelma on hyväksytty 6.9.1983 (Miv). Seurantaa on tehty tarkkailuohjelman mukaisesti. Alueelle on syytä asentaa muutama uusi tarkkailuputki ja täydentää tarkkailuohjelmaa (ks. myös seuraava kappale "kemiallisen tilan seuranta").
Kupiala
Itä-Suomen vesioikeuden 16.12.1999 antaman vedenottamon lupapäätöksen mukaan kunnan tulee tarkkailla otetavan veden määrää sekä pohjaveden korkeutta ottamolla ja sen ympäristössä sekä ottamon käytön vaikutuksia alueen pinta- ja pohjavesioloihin. Tarkkailuohjelma on hyväksytty Etelä-Savon ympäristökeskuksessa 6.9.2000. Havainnot pohjaveden korkeudesta tehdään kuukausittain ennen vedenottamon käyttöönottoa ja vuosi käyttöönoton
jälkeen. Tämän jälkeen, mikäli muuhun ei ole aihetta, tarkkailua tehdään neljä kertaa vuodessa (viidestä putkesta). Seurantaa on tehty tarkkailuohjelman mukaisesti.

7.2 Kemiallisen tilan seuranta
Kemiallisen tilan seuranta on joko perusseurantaa tai toiminnallista seurantaa. Perusseurannan lisämuuttujina voivat Suomen olosuhteissa tulla kysymykseen rauta, mangaani, hiilidioksidi, alkaliniteetti, kloridipitoisuus ja ainakin yksi sopiva pohjaveden sisältämiä orgaanisia aineksia kuvaava muuttuja. Lisämuuttujien tarve on mietittävä tapauskohtaisesti olosuhteiden ja
riskitekijöiden perusteella.
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Perusseurannan on tapahduttava vähintään kaksi kertaa vuodessa. Mikäli pohjavesimuodostumaan kohdistuvat paineet antavat aihetta, seurantatiheyttä voidaan muuttaa. Perusseurannan perusteella kartoitetaan ne riskialueet, joille on tarpeen suorittaa toiminnallista seurantaa. Tarkkailun alkuvaihe saattaa edellyttää myös tiheämmin toistuvia mittauksia riittävän luotettavuustason saavuttamiseksi (Ympäristöministeriö, 2002).

Tilanne pohjavesialueilla
Tällä hetkellä pohjaveden tilan kemiallista seurantaa tehdään ainoastaan vedenottamoiden
raakavedestä ja lähtevästä vedestä terveysviranomaisten hyväksymän tarkkailuohjelman
mukaisesti. Veden laatua on seurattu myös satunnaisesti joissain PIMA-kohteissa. Varsinkin
Ruutanaharjun alueella on kuitenkin tarvetta jatkossa tehdä seurantaa myös muualla pohjavesialueella. Edellisessä kappaleessa (määrällisen tilan seuranta) esitetyt pohjavesiputket
voisivat toimia myös kemiallisen tilan seurannan näytteenottopisteinä. Sopivimman paikat ko.
tarkkailuputkille on syytä miettiä yhteistyössä Etelä-Savon ympäristökeskuksen kanssa.
Kupialassa rantaimeytyvän pintaveden laatua tulisi seurata, kuten myös lähtevän veden kemiallista hapenkulutusta (CODMn), joka kuvaa rantaimeytyvän veden orgaanisen aineksen
pitoisuutta. Sen tulisi pysyä mahdollisimman pienenä, jotta rauta ja mangaani ei liukenisi veteen.

7.3 Seurantaan liittyvä vastuunjako
Etelä-Savon ympäristökeskus
−
−

seurantaohjelmien hyväksyminen
ohjaus ja valvonta

Rantasalmen kunta
−
−

johtaminen ja koordinointi
seuranta pohjavesimuodostumakohtaisesti

Vesilaitos
−

vastuu vedenottoluvan mukaisesta, vedenoton vaikutuksia koskevasta tarkkailusta

Riskiä aiheuttavat toiminnanharjoittajat
−

seurannan kustannuksista vastaaminen siltä osin, kun se perustuu niiden aiheuttamiin
riskeihin.

7.4 Valvonta ja ylläpito
Ympäristölupavirasto toimii lupaviranomaisena vedenottohankkeissa ja haettaessa lupaa
pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeamiseen. Vesilain ja sen nojalla annettujen määräysten
noudattamisen yleinen valvonta kuuluu alueellisille ympäristökeskuksille.
Paikallisena valvontaviranomaisena toimii kunnan ympäristöviranomainen, joka valvoo vesilain ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista.
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Muita viranomaisia, jotka vaikuttavat pohjavesien suojeluun ovat mm:
−

kunnan määräämä viranomainen maa-ainestenottolupia myöntäessä

−

rakennuslautakunta; maa-ainesten ottolupien ehtojen ja kaavamääräysten noudattamisen valvonta sekä rakennuslupienkäsittely

−

kaavoitusviranomaiset maankäytön ohjauksessa

−

palo- ja pelastusviranomainen

Vesihuoltolain (119/00) mukaan yleisellä vesi- ja viemärilaitoksella tarkoitetaan kunnan tai
kuntaliiton omistamaa taikka kunnan yleiseksi vesi- ja viemärilaitokseksi hyväksymää laitosta,
jonka tehtävänä on huolehtia yhdyskunnan vedenhankinnasta ja viemäröinnistä.
Pohjavesien suojelusuunnitelma tulisi ottaa aktiiviseen käyttöön ja käyttää sitä I-luokan pohjavesialueiden maankäyttöä ohjaavana apuvälineenä sekä ohjenuorana viranomaisvalvonnassa sekä käsiteltäessä erilaisia lupa-asioita ja ilmoituksia. Tarkkailuohjelmien tuloksissa mahdollisesti esiintyviin muutoksiin, etenkin jos muutoksessa on havaittavissa trendi, esim. veden
kloridipitoisuudessa nouseva trendi, tulee reagoida selvittämällä syy muutokseen ja pyrkimällä poistamaan aiheuttaja. Valvonnan avulla pystytään puuttumaan ennalta arvaamattomiin
ongelmiin ja rikkomuksiin.
Suojelusuunnitelma tulee pitää ajan tasalla; kirjata alueelle tulleet ja alueelta poistuneet toiminnot ja niistä seuranneet toimet, muutokset valvontaohjelmissa jne., jotta siitä ilmenisi alueen todellinen tilanne. Eri viranomaisten välistä yhteistyötä tulisi kehittää niin, että tiedot heidän välillään kulkisivat tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Kaiken toiminnan tavoitteena tulisi olla
pohjaveden pilaantumisen ennaltaehkäisy.
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8. Yhteenveto
Tämä Rantasalmen kunnan I luokan pohjavesien suojelusuunnitelma on tehty yhteistyössä
Rantasalmen kunnan ja Etelä-Savon ympäristökeskuksen kesken. Suojelusuunnitelma on
laadittu vastaamaan mahdollisimman hyvin EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin mukanaan tuomia muuttuvia velvoitteita.
Suojelusuunnitelman tarkoitus on helpottaa entistä käytäntöä korvaamalla ympäristölupavirastossa tapahtuvaa vesilain mukaista suoja-aluemenettelyä. Suunnitelman on tarkoitus toimia myös ohjenuorana kunnan pohjavesialueiden maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä.
Tässä suojelusuunnitelmassa on kuvailtu Rantasalmen I luokan pohjavesialueet sekä hydrogeologiselta että maankäytön kannalta. Pohjavesialueiden hydrogeologiaa selvitettiin tehdyistä pohjavesitutkimuksista sekä pohjaveden tarkkailutuloksista. Alueella suoritetut pohjaveden
laadun tarkkailutulokset koottiin yhteen. Tarkkailutuloksia kerättiin vedenottamon tarkkailuohjelmasta sekä eri riskitoimintojen vaikutuksen seuraamiseksi tehdyistä tutkimuksista. Riskikohteilla on käyty maastokatselmuksen yhteydessä. Pohjavesialueilla sijaitsevista toiminnoista on
kerrottu pohjavesien suojelun kannalta olennaisia asioita ja riskikohteille on esitetty toimenpide-ehdotuksia, joiden tarkoituksena on minimoida riskit pohjavedelle. Mukana suojelusuunnitelmassa on myös liite, jossa toimenpide-ehdotukset on esitetty taulukkomuodossa.
Rantasalmen I luokan pohjavesialueiden hyvän vedenlaadun turvaamiseksi on tässä suojelusuunnitelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset syytä huomioida lain edellyttämien velvoitteiden lisäksi. Kaikkia pohjavesialueita koskee lain mukaan myös pohjavesien ehdoton pilaamiskielto.
Rantasalmella Ruutanaharjun pohjavesialueen erityispiirteenä on sen sijoittuminen kirkonkylän alueelle ja sen tuntumaan, joille on keskittynyt myös suuri osa kunnan toiminnoista ja asutuksesta. Tämä aiheuttaa osaltaan myös kasvavan riskin pohjaveden laadulle. Ruutanaharjulla myös peltoviljely on tekijä, johon on syytä kiinnittää erityishuomiota pohjaveden hyvän laadun takaamiseksi. Suurin asutuksen mukanaan tuoma riski on viemäröinti. Alueella sijaitsee
myös huoltamoita, joiden mahdolliset öljyvahingot on syytä huomioida jo ennakkoon.
Kupialan pohjavesialueella toimintoja on vähemmän, näin ollen myös riski pohjavesien likaantumiselle on pienempi. Vedenoton ollessa liian suuri, voi rantaimeytyvässä pintavedessä olevan humuksen hajoaminen kuluttaa vedestä happea, jolloin rauta ja mangaani liukenevat
veteen.
Kummankin pohjavesialueen suurimmiksi riskeiksi voidaan katsoa maa-ainesten otto.
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LIITE 1

KUPIALAN POHJAVESIALUEEN ÖLJYSÄILIÖIDEN
KARTOITUS VUONNA 2000

Omistaja

Lähiosoite

Säiliön Vuosi
koko
malli
(litraa)

Hukkanen Aimo

Erolanniementie 26 2000

1965?

maan päällä

Eronen Taito

Erolanniementie 59 2500

1985

maan päällä

Eronen Taito

Erolanniementie 59 1300

1975

maan päällä
maan päällä

Sijoitus

Juutilainen Taito Harjutie 30

2700

1975

Juutilainen Taito Harjutie 30

1500

1995

3000

1970?

1350

1975

maan päällä

3000

1975

maan alla

1000

1970

maan päällä

Tornioniementie 42 2200

1987

maan päällä

Tornioniementie 42 3000

1987

maan päällä

2000

?

maan päällä

3000

1970

maan alla

2000

?

maan päällä

1400

?

maan päällä

3000

198?

maan alla

2000

1980

maan päällä

2000

1980

maan päällä

Kahimo Matti
Kahimo Matti
Kähkönen Matti
ja Mikko
Kähkönen Matti
ja Mikko
Ruuskanen
Jussi
Ruuskanen
Jussi
Fabritius Hannu
Kahimo Seppo
Kahimo Seppo
Kahimo Seppo
Taimi-Tapio Oy
Taimi-Tapio Oy
Taimi-Tapio Oy

Salmenrannantie
45
Salmenrannantie
45
Salmenrannantie
65
Salmenrannantie
65

Tornioniementie
150
Tornioniementie
272
Tornioniementie
272
Tornioniementie
272
Tornioniementie
333
Tornioniementie
333
Tornioniementie
333

rakennuksen
sisällä
rakennuksen
sisällä

Kartoituksen on suorittanut Arto Kilpeläinen / Palolaitos

45

Huom.

valuma-altaalla
valuma-altaalla

ei tarkastettu

ei tarkastettu

tark. 25.9.2000

LIITE 2/1

TOIMENPIDEOHJELMA RANTASALMEN I – LUOKAN
POHJAVESIALUEILLA SIJAITSEVILLE RISKIKOHTEILLE
Toimenpidesuositukset
toiminnoittain

Tarkennuksia ja
lisätietoja

Tienpito:

Ruutananharju: teiden
talvihoitoluokka II; Kupiala: teiden talvihoitoluokka III

•
•

suolauksen välttäminen
suojauksen tarpeen
selvittäminen Ruutananharjun kaivon
läheisyydessä

Vastuutaho

Aikatau- Valvontavastuu
lu

Tiehallinto

jatkuvasti

Rantasalmen
kunta, tiehallinto

heti

Rantasalmen
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Peltoviljely (maatalous):
•

•

•

•

suojavyöhykkeiden
perustaminen tai
sopimus pohjavesi- Alueelle tehty suojaalueiden peltovilje- vyöhykkeiden yleissuunni- tilojen omistajat
lystä (maatalouden telma.
ympäristön erityistuki)
tilojen viljavuusanatilojen omistajat
lyysien ja lannoitussuunnitelmien ajantasaisuus
tuorerehuaumojen
tilojen omistajat
riskittömyyden varmistaminen
lietelannan levittämisen rajoittaminen
pohjavesialueella

Viemäröinti:
•

tarkkailu ja kunnossapito

•

viemäröimättömien
kohteiden kartoitus

maataloussihteeri,
ympäristön suojelusihteeri
maataloussihteeri,
ympäristön suojelusihteeri
Rantasalmen
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, TEkeskus (jos tukea)

tilojen omistajat

Pohjaveden virtaussuunta
viistosti poispäin
Rantasalmen
kunta
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

•

hiihtomajan jätevesijärjestelyjen parantaminen
Muuntajat:
•
muuntajakohtainen
riskinarviointi

TE-keskus

Jokaisella I-luokan p.v.alueella yksi muuntaja

jatkuvasti

Etelä-Savon
ympäristökeskus

2004

Rantasalmen
kunta

2004

Suur-Savon
sähkö

2004

kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Betoniasema:
•

•

•

Sora- ja Kuljetusliike Pulkkinen Oy

öljyvarastojen suojauksen tarkistaminen ja parantaminen
kaluston tankkauspaikan maaperän
puhtauden varmistaminen
onnettomuuksiin
varautuminen

Sora- ja Kuljetusliike Pulkkinen Oy
onnettomuustilanteissa
ilmoitus välittömästi paloja pelastustoimelle
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Sora- ja Kuljetusliike Pulkkinen Oy

heti

heti

heti

Rantasalmen
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Rantasalmen
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Palo- ja pelastustoimi

LIITE 2/2
Toimenpidesuositukset
toiminnoittain

Tarkennuksia ja
lisätietoja

Vastuutaho

Aikatau- Valvontavastuu
lu

Moottorikelkkareitti:
reitti kulkee pohjavesialuonnettomuustilaneen kautta, melko läheltä
teissa ilmoitus palovedenottamoa
ja pelastustoimelle
Suur-Savon sähkön varalämpökeskus:
•

•

varautuminen öljyvahinkoihin

onnettomuuden välittömästi
aiheuttaja

Suur-Savon
sähkö Oy

Palo- ja pelastustoimi

jatkuvasti

Huoltoasemat:
•

ympäristölupaehtojen noudattaminen

•

varautuminen vahinkoihin

omistajat

•

määräaikaistarkastukset

omistajat

VAK-kuljetukset:
•

kuljetusten selvittäminen

•

onnettomuuksiin varautuminen

KTM:n päätös

omistajat

Rantasalmen
kunnan ympärisjatkuvasti
tönsuojeluviranomainen
Rantasalmen
kunnan ympärisjatkuvasti
tönsuojeluviranomainen
määräPalo- ja pelastusajoin
toimi

Varsinaisia VAK-reittejä ei
tiettävästi kulje näiden
pohjavesialueiden läpi
Rantasalmen
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
kuljettava taho

2005
heti

Metsätalous:
•

•

metsien lannoittamisesta pidättäytyminen pohjavesialueilla
uudistus- ja kunnostusojituksen ja
raskaan maanmuokkauksen välttäminen

Maa-ainesten otto:
•
•

•

ei uusia maaaineslupia tärkeille
pohjavesialueille
vanhojen ottoalueiden maisemointi
(vedenottamon
monttu)
pohjaveden suojelu
huomioidaan nykyisissä maaainesluvissa

metsänomistajat

jatkuvasti

metsänomistajat

jatkuvasti

Voimassa olevia lupia
pohjavesialueilla 3 kpl.
kunnan maaaineslupaviranomainen
Mahdollinen valtion jätehuoltotyö; kustannukset
kunta/valtio

Rantasalmen
kunta
kunnan maaaineslupaviranomainen

47

2003

LIITE 2/3
Toimenpidesuositukset
toiminnoittain
•

•
•

•

Sora- ja kuljetusliike
Pulkkinen Oy/ Jounila 8:7, maaainesten otto

Hannu Fabritius/
Parkkila 4:19, maaainesten otto
Urakointi Ismo
Huupponen/ Hiekkalantsi 4:42, maaainesten otto
Sora- ja kuljetusliike
Pulkkinen Oy/ Pajuniemi 1:31, maaainesten otto

•

maa-aineslupien
tiukempi valvonta

•

kotitarvekäytön valvonta

Tarkennuksia ja
lisätietoja

Vastuutaho

Aikatau- Valvontavastuu
lu

Käyttö tukkien ja suolan
varastoalueena lopetettava. Öljysäiliön kunnon
tarkkailu ja alueen siistiminen rojuista.
luvan haltija
Kaivojen ja ottamistasojen
vaaitus ja tietojen toimittaminen kuntaan ja EteläSavon ympäristökeskukseen.

heti

toimenpiteet maaainesluvan mukaan

luvan haltija

kunnan maajatkuvasti aineslupaviranomainen

toimenpiteet maaainesluvan mukaan

luvan haltija

kunnan maajatkuvasti aineslupaviranomainen

toimenpiteet maaainesluvan mukaan

luvan haltija

kunnan maajatkuvasti aineslupaviranomainen

kunnan maaaineslupia
valvova viranomainen
kunnan maaaineslupaviranomainen

kunnan maaaineslupaviranomainen /
Etelä-Savon ympäristökeskus

jatkuvasti

suunnittelu 2003

Vanha kaatopaikka:
•

Rantasalmen
kunta

kunnostetun kaatopaikan tarkkailu

luvan
mukaan

Etelä-Savon
ympäristökeskus

2005

Rantasalmen
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

2003

Rantasalmen
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Hautausmaa:
•

pohjavesiriskien arviointi ja mahdollisten suojelutoimenpiteiden arviointi

Rantasalmen
seurakunta

Taimitarha:
•

pohjaveden tarkkailun järjestäminen

Taimi-Tapio

Öljysäiliöt:
•

•

•

•

Rantasalmen
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Rantasalmen
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Rantasalmen
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
säiliöiden
omistajat

Ruutananharjun öljysäiliötilanne
selvitetään
käytöstä poistettujen säiliöiden kartoitus ja riskien arviointi
ohjeet ja opastus
öljysäiliöiden omistajille
säännölliset tarkastukset

5/10 v välein

Muuta:
•
pohjavesialueiden
merkitseminen
maastoon kyltein

2003

2004

2004
5/10 v
välein
2003
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Palo- ja pelastustoimi

LIITE 2/4
Toimenpidesuositukset
toiminnoittain
•

rantaimeytyvän veden säilyminen
puhtaana: pintaveden laadun tarkkailu

Tarkennuksia ja
lisätietoja

Vastuutaho

koskee Kupialaa
tehdään laadullisen tilan
seurannan yhteydessä
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Rantasalmen
kunta

Aikatau- Valvontavastuu
lu

jatkuvasti

E T E L Ä - S A V O N
Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S
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