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Alkusanat
Tämä suojelusuunnitelma kattaa Etelä-Savossa Puumalan kunnan alueella sijaitsevat
vedenhankintaa varten tärkeiksi (luokka I) luokitellut Kitulanniemen, Kotkatsaaren ja
Kataasaaren pohjavesialueet. Suojelusuunnitelma on laadittu virkatyönä yhteistyössä
Puumalan vesiosuuskunnan ja Etelä-Savon ympäristökeskuksen kesken. Puumalan
vesiosuuskunnasta suunnitelman laadintaan on osallistunut hallituksen puheenjohtaja
Heimo Laamanen, Jaakko Halinen ja toimitusjohtaja Leena Torvinen ja ympäristökeskuksesta hydrogeologi Jari Hyvärinen, insinööri Katriina Skinnari 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
Puumalan kunnan ympäristölautakunnalta sekä Puumalan vesiosuuskunnan hallitukselta. Lausuntokierroksen jälkeen suojelusuunnitelma on hyväksytty Puumalan kunnanvaltuustossa __. __. 2003.
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1. Johdanto
Pohjavesialueiden suojelusuunnittelu on kehitetty korvaamaan 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 Puumalan I-luokan pohjavesialueita, Kitulanniemeä (no 0662301), Kotkatsaarta (no 0662302) ja Kataasaarta
(no 0662303). Tarkoituksena on kuvata alueiden hydrogeologiset ominaisuudet, vedenottamoihin ja veden laatuun liittyvät tiedot sekä alueilla sijaitsevat riskitoiminnot.
Riskitoiminnoille on laadittu myös toimenpideohjelma, jota tulee noudattaa pohjaveden
laadun turvaamiseksi. Tätä suojelusuunnitelmaa tehtäessä ei ollut mahdollisuutta laajoihin pohjaveden ja alueiden lisätutkimuksiin, alueilta on kuitenkin aikaisempaa tutkimustietoa pohjaveden hankintamahdollisuuksista.
Puumalan kunnassa vedenhankinnasta on vastannut Puumalan vesiosuuskunta vuodesta 1955 alkaen. Vedenotto tapahtuu kahdesta käytössä olevasta vedenottamosta,
joista Kitulanniemessä sijaitseva Kotiniemen ottamo on otettu käyttöön vuonna 1978 ja
Kataasaaren Kaivannon vedenottamo vuonna 1995. Vedenlaatuongelmia ei ole esiintynyt kummallakaan vedenottamolla. Kotkasaaressa ei ole pohjavedenottamoa, joskin
myös sen vedenottomahdollisuuksia on alustavasti tutkittu. Vesilaitoksen toimintaalueella asuu noin 1800 vakituista asukasta.
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2. Pohjavesien suojelusuunnittelu ja sen
tavoitteet
2.1 Yleistä
Puhdas pohjavesi on yksi tärkeimmistä luonnonvaroista. Suomessa pohjavesi on
yleensä hyvälaatuista ja melko tasalaatuista, lisäksi laatu vaihtelee vain vähän eri vuodenaikoina. Pohjavesi on laadultaan parempaa ja paremmin suojassa likaantumiselta
kuin pintavesi. Maassamme on kartoitettuja ja luokiteltuja pohjavesialueita yhteensä
7141 kpl, joista pohjavedenhankintaa varten tärkeitä on 2226 kpl (31%), vedenhankintaan soveltuvia 1300 kpl (18%) ja muita pohjavesialueita on 3615 kpl (51%) (Britschgi,
R. 1996).
Arvokkaiden pohjavesialueiden suojelemiseksi on tehty suojelusuunnitelmia vuodesta
1991 lähtien. Ne ovat helpompi tapa hoitaa suojelua kuin ympäristölupaviraston (ent.
vesioikeus) vahvistama suoja-aluemenettely, joka on usein hidas ja raskas prosessi.
Pohjavesien pilaantumisen ennaltaehkäisy on huomattavasti edullisempaa kuin tapahtuneiden vahinkojen korjaaminen, joka yleensä on kallista ja aikaa vievää toimintaa,
eikä aina edes mahdollista. Pohjavesien suojelemiseksi tehtyjen investointien tulee
kuitenkin olla suhteessa saavutettavaan hyötyyn, jotta ne olisivat käytännössä järkeviä.
Suomessa on lähes 4,5 miljoonaa asukasta yleisten vesilaitosten piirissä, lisäksi pääasiallisesti omien kaivojen mutta myös pienten vesiyhtymien ja osuuskuntien varassa
on noin 700 000 asukasta. Yli 50 asukasta palvelevia valvottavia vedenottamoita on
yhteensä noin 1500, joista suuri osa on pieniä pohjavedenottamoita. Talousvetenä käytetään pohjavettä tai tekopohjavettä. Pohjaveden osuutta pyritään nostamaan, koska
se on yleensä laadultaan pintavettä parempaa. Tällä hetkellä yhdyskunnille jaetusta
vedestä on pohjavettä ja tekopohjavettä noin 61 %.
Etelä-Savossa on yhteensä 216 pohjavesialuetta, joista vedenhankintaa varten tärkeitä
pohjavesialueita on 58 kpl (25%), vedenhankintaa soveltuvia 69 kpl ja muita pohjavesialueita on 88 kpl.

2.2 Pohjavesien suojelusta
Suomen lainsäädäntö antaa mahdollisuuksia toimiin pohjavesien suojelemiseksi, näistä
tärkein on ympäristönsuojelulaki (86/00) ja vesilaki (264/61) uudistuksineen, jotka sisältävät pohjaveden muuttamiskiellon (VL 1:18) ja pilaamiskiellon (YSL 1:8).
Pohjaveden muuttamiskielto kieltää pohjaveden käytön tai ryhtymisen pohjaveden ottamista tarkoittavaan toimeen siten, että
−

siitä voi aiheutua jonkin pohjavettä ottavan laitoksen vedensaannin vaikeutuminen

−

tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuuden olennainen vähentyminen tai sen hyväksikäyttömahdollisuuden muu huononeminen tai

−

toisen kiinteistöllä talousveden saannin vaikeutuminen.
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Ympäristölupavirasto voi kuitenkin hakemuksesta antaa luvan pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeamiseen.
Pohjaveden pilaamiskielto kieltää aineen tai energian sijoittamisen tai johtamisen sellaisenaan paikkaan tai käsitellä siten, että
−

tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin huonontua,

−

toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin muuten käyttää tai

−

toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai
toisen etua.

Pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton, edes ympäristölupavirasto ei voi antaa lupaa
pilaamiseen.
Muita lakeja ja säädöksiä, joilla voidaan vaikuttaa pohjaveden suojeluun ovat mm.:
−

maa-aineslain (555/81) mukainen lupamenettely

−

rakennuslakiin (370/58) perustuva maankäytön suunnittelu (1.1.2000 lähtien
maankäyttö- ja rakennuslaki 132/99)

−

terveydensuojelulain (763/94) ja -asetuksen (1280/94) mukainen sijoituslupamenettely, joka sisältyy osana ympäristölupaan

−

YM:n asetusluonnos talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

−

eräät jätehuoltosäädäntöön sisältyvät säädökset

−

kemikaalilainsäädäntö ja siihen liittyvä lupa- ja ilmoitusmenettely

−

eräät torjunta-aineita koskevat säädökset

Ei kuitenkaan riitä, että viranomaiset pyrkivät suojelemaan pohjavettä määräyksin, lupaehdoin jne., vaan jokaisen, niin yritysten kuin yksityisten ihmisten, tulisi ottaa toimissaan huomioon niiden mahdollinen vaikutus ja pyrkiä omalta osaltaan suojelemaan
pohjavettä.
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. 1991):
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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
suoja-alueeksi. Prosessi on kuitenkin usein hidas ja raskas, lisäksi siitä voi seurata
korvausvelvoitteita.

2.3 Pohjavesien suojelusuunnitelman tavoitteet
Usein järkevämpi tapa hoitaa pohjaveden suojelua ovat suojelusuunnitelmat, joita on
tehty vuodesta 1991 alkaen ja ne ovatkin saavuttaneet suuren suosion pohjavesialueen suojelumenetelmänä. Suojelusuunnitelma voidaan tehdä koskemaan koko pohjavesialuetta tai sen osia reunavyöhykkeineen ja myös sellaisille alueille, jotka eivät vielä
ole vedenhankintakäytössä. Suojelusuunnitelmaa ei toimiteta vahvistettavaksi ympäristölupavirastoon vaan suunnitelman hyväksyy esimerkiksi asianomainen kunnanvaltuusto.
Suojelusuunnitelmassa käydään läpi pohjavesialueen hydrogeologiset olosuhteet
(maaperän laatu, pohjaveden pinta ja virtaussuunnat), pohjavesialueella olevat toiminnot ja niistä aiheutuvat riskit pohjavedelle. Tarkoituksena on löytää keinoja riskien minimoimiseksi ja tehdä toimintasuunnitelma mahdollisten vahinkotapausten varalle sekä
suunnitella miten suojelusuunnitelman toteutumista valvotaan. Lisäksi pyritään ohjaamaan pohjavedelle vaaraa aiheuttavat toiminnot pohjavesialueen ulkopuolelle.
Vesipuitedirektiivin mukaan suojelusuunnitelmien laadinta ei perustuisi enää kuntien
vapaaehtoisuuteen, vaan se tulisi pakolliseksi. Direktiivin mukaan suojelusuunnitelmat
tulee laatia 23.12.2004 mennessä (Ympäristöministeriö, 2002).
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Suojelusuunnitelmaa käyttävät apunaan kunnan viranomaiset tehdessään päätöksiä
maa-ainestenotosta 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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3. Tutkimusalueet ja –menetelmät
Tämän työn tavoitteena on ollut laatia suojelusuunnitelma toimenpideohjelmineen
Puumalan kunnan kolmelle tärkeälle pohjavesialueelle; Kitulanniemi, Kotkatsaari ja
Kataasaari, joiden sijainti ilmenee karttaliitteestä 1. Pohjavesialueiden pinta-alat ja alueilla arvioitu muodostuvan pohjaveden määrä on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Puumalan I-luokan pohjavesialueet
Pohjavesikokonaisalueen nimi pinta-ala
ja numero
(km2)

muodostumis- kokonaisanalueen pinta- toisuus (m3/d)
ala (km2)

Kitulanniemi
0662301
Kotkatsaari
0662302
Kataasaari
0662303

0,51

0,20

500

1,12

0,89

1000

0,59

0,27

1000

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
PIMA-kartoituksen tuloksia (Etelä-Savon ympäristökeskus), yritysten ympäristölupia,
selvitysten tuloksia jne. Myös maa-aineslupa tilanne selvitettiin. Riskikohteet kartoitettiin maastokäynnein. Alueiden kaavoitustilanne selvitettiin.
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4. Alueiden hydrogeologia
Kitulanniemi (no 0662301) on kapea harjumuodostuma, jota kalliokynnykset katkovat.
Maa-aines on alueella hyvin pyöristynyttä ja karkeaa, paikoitellen kuitenkin heikosti
lajittunutta. Harju on tyypiltään vettä ympäristöstä keräävä ja suuri osa luonnollisesta
pohjavedestä kerääntyy ympäröiviltä kallio- ja moreenialueilta. Yhtenäistä pohjaveden
virtauskuvaa on vaikea hahmotella, koska kallioharjanne kohoaa keskellä harjua paikoitellen pohjavedenpinnan yläpuolelle. Maa ja Vesi Oy:n vuonna 1976 tekemän koepumppauksen aikana pohjavedenpinta oli välillä +79,74...75,36. Pumppauksen keskimääräinen tuotto oli 530 m3/d. Laboratoriotutkimusten mukaan vesi oli hyvää talousvettä, joskin veden pH oli alhainen ja voi näin ollen syövyttää metallirakenteita.
Kotkatsaari (no 0662302) on kallioselänteiden väliin syntynyt harjulaajentuma, joka
koostuu rinnakkaisselänteistä ja useista deltamaisista muodostumista. Eri osien välillä
on heikohko hydraulinen yhteys, mutta yhteys Saimaaseen on hyvä. Maa-aines on
alueella paikoitellen kivistä hiekkaa, joten niiltä osin vedenjohtavuus on hyvä. Harju on
tyypiltään vettä ympäristöön purkava. Alueella ei ole pohjavedenottamoa, mutta Kotkatsaaren vedenottomahdollisuuksia on alustavasti tutkittu (Mivy, 1985).
Kataasaari (no 0662303) on kapea matalahko polveileva harju, joka rajoittuu pääosin
vesistöihin, mutta osin myös kallioalueisiin. Kalliot nousevat paikoin myös pohjavedenpinnan yläpuolelle vaikuttaen pohjaveden virtausolosuhteisiin. Rannat ovat vettä läpäiseviä ja yhteydet Saimaaseen ovat hyvät. Vedenottamolta saatavasta vedestä lienee
noin 10 % varsinaista pohjavettä ja loppu rantaimeytyvää Saimaan vettä. Maa ja Vesi
Oy:n vuonna 1991 tekemän koepumppauksen (Maa ja vesi Oy, 1991) aikana, jonka
tuotto oli 600 m3/d, pohjavedenpinnat havaintopisteissä asettuivat nopeasti tasapainotilaan ja noin viikon pumppauksen jälkeen lähtivät nousuun myös pumppauspaikalla.
Pohjaveden pintaosien lämpötilan noususta ja happitilanteen kehityksestä ilmeni, että
pumppauspaikalle kulkeutuu Saimaan vettä. Pumpatun veden laatu pysyi koko pumppauksen aikana hyvänä; KMnO4- luku nousi lukemasta <1 enimmillään 2,8:aan ollen
koepumppauksen lopulla 2,2. Pumpatun veden pH, nitraattipitoisuus ja sähkönjohtavuus pysyivät samoina eikä vedessä esiintynyt bakteereja. Veden todettiin olevan
pehmeää ja voivan alhaisen pH:n takia syövyttää metallirakenteita. Pohjavedenpinta
seurailee Saimaan pinnan korkeutta, ollen vuonna 1998 havaintopisteissä välillä
+76,42...75,05.
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5. Pohjavedenottamot
5.1 Kotiniemen vedenottamo
Kuva 1. Kitulanniemessä
sijaitseva Kotiniemen
vedenottamo

Kuva 2. Kotiniemen
veden-ottamon siiviläputkikaivo

Kitulanniemen eli Kotiniemen vedenottamo (kuva 1) on otettu käyttöön 1978. Ottamolla on kaksi siiviläputkikaivoa (kuva 2), joita käytetään tasaamaan huippukulutusta ja
Kataasaaressa sijaitsevan päävedenottamon reservinä. Kaivoista vesi johdetaan 35
m3:ä kalkkikivimursketta sisältävän suodatinkaivon läpi alavesisäiliöön. Sieltä se pumpataan jakeluverkostoon lähtöpaineen seurantaan perustuvalla, taajuusmuuntajan ohjaamalla jatkuvalla pumppauksella. Vuonna 1998 pumpattiin pohjavettä verkostoon
keskimäärin 50 m3/d. Vuosien 1991 - 2000 vedenottomääristä on esitetty kuvassa 3.
Vedenottamolla on lupa ottaa vettä keskimäärin 350 m3/d ja tilapäisesti enintään 525
m3/d. Lisäksi suodattimen ja alavesisäiliön välissä on pohjavesiputki, josta voidaan
tarvittaessa ottaa vettä uppopumpulla suoraan säiliöautoon esimerkiksi haja-asutuksen
16

tarpeisiin. Pumppaamolta lähtevän veden vedenlaatutietoja on esitetty taulukossa 2.
Vuonna 1998 pohjavedenpinta vaihteli havaintopisteissä välillä +82,23...77,34 (taulukko 3). Karttaliitteessä 2 on Kitulanniemen pohjavesialueella sijaitseva vedenottamo ja
pohjavesiputket.
Taulukko 2.
1997 - 2002
pH
19.2.2002
13.11.2001
14.8.2001
29.5.2001
22.5.2000
31.5.1999
28.1.1998
10.11.1997
12.8.1997

7,7
7,6
7,4
7,4
7,7
7,5
8,0
8,0
8,0

Kitulanniemen pumppaamolta lähtevän veden vedenlaatu vuosina
väri sameus sähk./ NH4
FTU
mS/m mg/l
<5
0,1
15
<0,02
<5
0,5
18
<0,02
10
0,9
16
<0,02
10
1,2
16
<0,02
<0,02
<5
0,1
16
<0,02
5
0,14
15
<0,02
<5
0,11
15
<0,02
<5
0,07
13
-

NO2
NO3 KMnO4 CO2 Alkal. Cl
Mn
mg/l
mg/l mg/l
mg/l mmol/l mg/l mg/l
<0,01 <0,5
2,1
2,7
1,2
2,1 <0,02
<0,01 <0,5
3,1
4,6
1,8
2,3 <0,02
<0,01 0,71
7,2
4,1
1,2
2,0 <0,02
<0,01 <0,5
3,5
5,0
1,4
2,4 <0,02
<0,01 <0,5
5,0
3,0
2,6 <0,02
<0,01 0,6
2,1
6,0
2,4 <0,02
<0,01 <0,5
2,5
2,0
2,6 <0,02
<0,01 0,51
3,4
7,0
2,4 <0,02
2,8
3,0
2,2 <0,02

Fe
mg/l
0,03
0,04
0,07
0,05
0,22
<0,02
<0,02
<0,02
0,02

F
mg/l
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

Veden fysikaalis-kemiallinen laatu täyttää STM:n asetuksen mukaiset vaatimukset.
Fluoridipitoisuus on alhainen. Kitulanniemen pumppaamon lähtevä vesi täyttää myös
mikrobiologiset laatuvaatimukset.
Taulukko 3. Kitulanniemen pohjavesikaivojen vedenpinnan korkeuksia
Putki

3.11.1997

5.11.2001

101

-

-

9

77,32

77,52

103

79,00

79,34

125

79,48

79,63

111

81,99

81,9

Puumalan Kitulanniemen vedenottamon veden
käyttömäärät vuosina 1991-2000
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Kuva 3. Kitulanniemen vedenottamolta pumpatun veden määrät vuosina 1991- 2000
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5.2 Kaivannon vedenottamo

Kuva 4. Kataasaaressa sijaitsevan Kaivannon vedenottamon kaivo

Kataasaaren eli Kaivannon vedenottamo sijaitsee Kaivannon entisessä soranottopaikassa. Vedenottamo on otettu käyttöön 1995. Puumalan vesiosuuskunta omistaa ottamon ympäriltä 3000 m2 tontin. Alueelle pääsyä on rajoitettu lukitulla portilla, jonka molemmin puolin on lauta-aitaa. Ottamon putkikaivo on vesilaitoksen varsinainen käyttökaivo. Vesi pumpataan Kitulanniemeen käsiteltäväksi. Vuonna 1998 pumpattiin keskimäärin 240 m3/d. Vedenottamolla on lupa ottaa vettä enintään 500 m3/d vuosikeskiarvona laskettuna ja tilapäisesti enintään 750 m3/d. Ottamon vedenlaatutietoja taulukossa 4. Kuvassa 5 tietoja vedenottamolta pumpatun veden määristä. Karttaliitteessä 3 on
Kataasaaren pohjavesialueella sijaitseva vedenottamo ja pohjavesiputket.
Taulukko 4. Kaivannon vedenottamon raakaveden fysikaalis-kemiallinen laatu vuosina
1996 - 2002
pH väri sameus sähk./ NH4
FTU
mS/m mg/l

NO2
mg/l

NO3
mg/l

KMnO4 CO2 Cl
Mn
mg/l
mg/l mg/l mg/l

Fe
F
mg/l mg/l

19.2.2002

5,8

13.11.2001

3,1

<0,02 0,10

14.8.2001

3,1

<0,02 0,16

29.5.2001

<0,02 0,11

3,3

<0,02 0,16

13.2.2001

6,0

2,8

<0,02 0,15

13.11.2000

6,1

2,9

<0,02 0,10

4,4

<0,02 0,13

12.8.1997

6,1

2,7

20.5.1997

6,0

11.2.1997

6,1

5.11.1996

6,0

13.12.1999

22
31
5

0,06

7,2

<0,02 <0,01

0,54

1,9

30

2,0

<0,02 0,08 <0,1

Veden laatu täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen talousvedelle asetetut
vaatimukset. Vesi on pehmeää (vähän kalsiumia ja magnesiumia). Veden
fluoridipitoisuus on alhainen. Myös mikrobiologiset laatuvaatimukset täyttyvät.
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Kuva 5.

Kaivannon vedenottamon kaivosta pumpatun veden määrät vuosina 1991-2000
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6. 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).
Tilanne pohjavesialueilla
Karttaliitteessä 5 on esitetty Etelä-Savon ympäristökeskuksen tietojärjestelmään digitoitujen kaava-alueiden rajat.
Kotkatsaari
Kotkatsaaren alueella vaikuttaa vuonna 2002 hyväksytty Puumalan itäosien yleiskaava.
Alueella on myös rantakaava, joka on vahvistettu vuonna 1987 ja johon on hyväksytty
muutos vuonna 2000.
Kitulanniemi
Osa Kitulanniemen alueesta kuuluu Puumalan itäosien yleiskaavaan. Alueen pohjoisosassa on voimassa vuonna 1995 vahvistettu Kotiniemen rakennuskaava, joka sisältää
erilaisia taajamatoimintoja, kuten rivi- ja pientaloja, julkisia lähipalveluita, lomaasuntoja, maa- ja metsätalousalue, urheilu- ja virkistyspalvelualue sekä lähivirkistysalue.
Kataasaari
Kataasaaressa on voimassa vuonna 2002 hyväksytty Puumalan itäosien yleiskaava.

20

7. Pohjavettä vaarantavat toiminnot alueilla
7.1 Maa-ainesten otto
Maa-ainesten (kiven, soran, hiekan, saven, mullan) ottamiseen tarvitaan maa-aineslain
(463/97) mukaan lupa, ellei aineksia oteta omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten
asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Kotitarvekäytön tulee liittyä rakentamiseen tai
kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Valtioneuvoston periaatepäätöksen vesiensuojelun
tavoitteista vuoteen 2005 mukaan muun muassa alueellisen yleissuunnittelun avulla
maa-ainesten otto tulisi suunnata mahdollisimman suuressa määrin tärkeiden ja
muiden vedenhankintaan soveltuvien
pohjavesialueiden ulkopuolelle. Jos otto
kuitenkin sallitaan on sen tapahduttava pohja- ja pintavesiä vaarantamatta. Sekä
uusilla että vanhoilla maanottoalueilla suoritetaan pohjaveden suojelun edellyttämät
jälkihoitotoimenpiteet.
Maa-ainesten oton yhteydessä poistetaan pohjavettä suojaavia maakerroksia, joka
vaikuttaa pohjaveden määrään ja laatuun. Haihduttavan kasvillisuuden puuttuminen
lisää maahan imeytyvän veden määrää, jonka seurauksena pohjaveden määrä
lisääntyy ja myös pohjavedenpinnan korkeuden vaihtelut lisääntyvät. Pintakerrosten
poisto lisää pohjaveden pilaantumisherkkyyttä, koska maannoskerrosten poistaminen
edesauttaa haitta-aineiden pääsyä pohjaveteen. Paljaan sorapinnan alaisen ja
luonnontilaisen pohjaveden kemiallinen koostumus eroaa mm. happamuuden ja
happipitoisuuden suhteen, myös laadullinen vaihtelu on suurempaa paljaan sorapinnan
alaisessa pohjavedessä. Varsinaisen soranoton lisäksi riskejä aiheuttavat siihen
liittyvät oheistoiminnot. Alueella käytettävät koneet saattavat vuotaa öljyjä ja
käytettävien polttoaineiden ja öljyjen varastointi on usein puutteellista. Valitettavan
usein sorakuopissa varastoidaan rakennus- ja muita jätteitä ja kuoppia täytetään
jätemaalla. Lisäksi sorakuoppia saatetaan käyttää luvattomasti mm. ralliratana.
Maa-ainesten oton
vaikutuksia voidaan pienentää asianmukaisella jälkihoidolla
soranoton päätyttyä. Alue maisemoidaan ja luonnollista maannosta jäljittelevällä
verhoilulla ja istutuksilla pyritään palauttamaan kasvillisuus. Tavoitteena on luoda
pohjavettä suojaava aluskasvillisuus ja puusto, kehittää biologisesti aktiivinen
pintakerros, estää ja hidastaa happamoitumista ja nopeuttaa uuden maannoskerroksen
kehittymistä.
Tilanne pohjavesialueilla
Kitulanniemessä ei ole voimassaolevia soranottolupia. Aikaisemmin soraa on otettu
Karhuuksienvuoren sora-alueelta. TVL:n Mikkelin piirille on myönnetty vuonna 1982
soranottolupa kolmeksi vuodeksi, mutta otosta ei ole tarkempia tietoja. Kymi-Strömberg
Oy:lle on myönnetty 1984 soranottolupa 10 vuodeksi. Ottamisalue on ollut pintaalaltaan n. 3500 m2 ja ottamissyvyys 6 metriä. 10 vuoden aikana otettavan soran
kokonaismäärä oli 25 000 m3. Soranottopaikka sijaitsee osittain pohjaveden
muodostumisalueella, minkä takia soranottoa ei saanut ulottaa silloista ottotasoa
alemmaksi. Yhtiö velvoitettiin luiskaamaan reunat ottamisen edistymisen mukaan ja
levittämään poisraivattu humuskerros pinnalle. Aluetta on muotoiltu, mutta
pintaverhoilu ja istutukset ovat suorittamatta. Alue on loivilta reunamilta ruohottunut
jonkin verran luontaisesti, mutta jyrkkä paljas sorarinne on vailla kasvillisuutta. Alueelle
on esteetön pääsy ja maastokäynnin yhteydessä sieltä löytyi hylätty autonromu, lisäksi
alueelle oli varastoitu puuta.
Kataasaaren alueella ei ole voimassaolevia soranottolupia. Aikaisemmin alueelle on
myönnetty 1983 soranottolupa 10 vuodeksi Kymi-Kymmene Oy:lle. Ottamisalueen pinta-ala on ollut 16 000 m2 ja vuotuinen ottamismäärä 5 000 m3. Yhtiö velvoitettiin
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luiskaamaan reunat ja pitämään alue siistinä koko ottamisajan, tekemään hoitotyöt heti
siltä osin kun ottaminen on loppunut ja metsittämään alue heti sieltä mistä reunat on
muotoiltu. Polttoaineiden varastointi alueella on ollut kiellettyä. Aluetta on muotoiltu,
mutta pintaverhoilu ja istutukset ovat suorittamatta. Alue on metsittynyt jonkin verran
luontaisesti etenkin reunoilta, mutta paljasta sorapintaa on melko runsaasti.
Myös Kotkatsaaressa on ilmeisesti ollut soranottoa, mutta otoista ei ole tarkempia
tietoja. Alueella ei ole voimassaolevia soranottolupia.

Kuva 6. Maa-ainesten ottoa Puumalassa pohjavesialueella

7.2 Tienpito/Liikenne
Tienpidosta ja liikenteestä pohjavedelle voi aiheutua vaaraa lähinnä tiesuolauksen ja
vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuuksien kautta. Teitä suolataan talvisin
natriumkloridilla liukkauden torjumiseksi ja sorateillä käytetään kalsiumkloridia
kevätkunnostuksen yhteydessä ja pölynsidontaan. Kloridi ei pidäty maaperään vaan
kulkee veden virtausten mukana ja voi päästä kulkeutumaan pohjavesiin. Teiden
suolauksesta voi seurata pohjaveden kloridipitoisuuden nousu, mikä lisää veden
syövyttävyysominaisuuksia ja jatkuessaan voi aiheuttaa pohjaveden laadun haitallisen
muuttumisen ja pilaantumisen. Valtioneuvoston periaatepäätöksen vesiensuojelun
tavoitteista vuoteen 2005 mukaan teitä tulisi hoitaa siten, että liukkaudentorjunnasta ja
muusta kunnossapidosta ei aiheudu pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä uusia teitä
tulisi rakentaa pohjavesialueille.
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Tilanne pohjavesialueilla
Kotkatsaaren ja Kataasaaren pohjavesialueiden läpi kulkee tie nro 15 137 eli
Luukkolantie, joka on päällystetty. Kotkatsaaressa tieosuuden pituus pohjaveden
muodostumisalueella on noin 2 km ja Kataasaaressa 1,9 km ja tien etäisyys
vedenottamosta on alle 100 metriä. Vuonna 1993 tehdyssä laskennassa liikennettä oli
410 autoa/vrk, tällä hetkellä liikenteen arvioidaan olevan alle 600 autoa/vrk. Liikenne on
pääasiassa henkilöliikennettä, mutta myös jonkin verran raskasta liikennettä, joka on
pääasiassa puutavarankuljetuksia. Tie kuuluu talvihoitoluokkaan II, joten siellä ei ole
käytetty suolaa liukkaudentorjuntaan. Lisäksi Kitulanniemen läpi kulkee Kotiniemen
asuntoalueen kaavatie ja jätevedenpuhdistamon huoltotie, jota käytetään
puhdistamolle ajettavien sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksiin.

7.3 Asutus
Öljysäiliöt
Talouksien maanalaiset öljysäiliöt voivat olla merkittävä uhka pohjavedelle. Vanhat
säiliöt ovat useimmiten suojaamattomia ja voivat vuotaa, jolloin öljy pääsee
maaperään. Öljy säilyy maaperässä pitkään, jonka seurauksena pienetkin pitkään
jatkuvat vuodot voivat aiheuttaa öljyn kertymistä maaperään. Öljyn kulkeutumiseen ja
kulkeutumisaikaan vaikuttavat maaperän läpäisevyys, öljyn viskositeetti ja määrä sekä
vajovesivyöhykkeen paksuus. Pohjaveteen päässeen öljyn on todettu pysyvän
muuttumattomana vuosikymmeniä. Tärkeillä pohjavesialueilla olevat maanalaiset
poltto- ja dieselöljysäiliöt on tarkastettava KTM:n päätöksen (344/83) mukaisesti
määräajoin. Säiliö on tarkastettava ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa
käyttöönotosta ja tämän jälkeen materiaalista ja kunnosta riippuen 2, 5 tai 10 vuoden
välein. Tarkastuksesta tulee laatia pöytäkirja, jonka jäljennös tulee toimittaa sen
kunnan palopäällikölle, missä säiliö sijaitsee, 14 päivän kuluessa. Huonokuntoisiksi
todetut säiliöt on poistettava käytöstä. Asetuksen öljyvahinkojen torjunnasta (636/93)
mukaan tärkeillä pohjavesialueilla olevista alle 100 000 litran polttoöljysäiliöistä on
kunnan pidettävä erillistä luetteloa. Luettelossa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava
vuosittain alueelliselle ympäristökeskukselle.
Puumalan palo- ja pelastuslaitokselta saatujen tietojen mukaan kunnan I-luokan
pohjavesialueilla
ei
sijaitse
öljysäiliöitä,
sillä
käytössä
on
korvaavat
lämmitysjärjestelmät.
Viemäriverkosto
Yleisten viemäriverkostojen piiriin on liitetty maassamme noin 4,2 miljoonaa asukasta,
mutta noin miljoonalla asukkaalla, pääosin haja-asutusalueilla, on kiinteistökohtainen
jäteveden käsittely. Viemäriverkoston pohjavedelle aiheuttaman riskin suuruus riippuu
verkoston laadusta, putkien materiaalista ja iästä, viemäriveden koostumuksesta sekä
viemärien sijainnista ja niiden etäisyydestä pohjaveden pintaan, pumppaamoista sekä
muista ylivuotokohdista. Pohjaveden pilaantumista voi aiheuttaa viemäriputkien
vuotamisen lisäksi jäteveden pumppaamojen toimintahäiriöt, jos ylivuoto ohjautuu
ottamon valuma-alueelle. Pahimmassa tapauksessa pohjaveteen voi päästä
kulkeutumaan tautibakteereita ja viruksia. Itiömuotoisen bakteerin on todettu säilyvän
maaperässä elinkelpoisena useita kuukausia. Valtioneuvoston periaatepäätöksen
vesiensuojelun tavoitteista vuoteen 2005 mukaan yhdyskuntien viemäriverkostot tulisi
rakentaa ja
ylläpitää sekä tarvittaessa kunnostaa
niin, että pohjaveden
pilaantumisvaaraa ei aiheudu.
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Haja-asutuksen jätevedet
Pysyvän haja-asutuksen jäteveden käsittelylaitteista valtaosa vaatisi tehostamista
laitteiden vanhentuneisuuden, toimimattomuuden tai ympäristönsuojelullisesti
riittämättömän tehon vuoksi. Puutteellisesti käsitellyt jätevedet voivat heikentää
pintavesien hygieenistä laatua tai pilata pohjavesiä. Valtioneuvoston periaatepäätöksen
vesiensuojelun tavoitteista vuoteen 2005 mukaan tiheästi rakennetuille hajaasutusalueille, jotka sijaitsevat tärkeillä tai muilla pohjaveden hankintaan soveltuvilla
pohjavesialueilla, tulisi rakentaa viemäristö ja johtaa jätevedet käsiteltäviksi
pohjavesialueen ulkopuolelle. Jätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla
alueilla on tulossa uusi asetus, joka astunee voimaan lähiaikoina. Asetuksen mukaan
talousjätevesien
käsittelyvaatimuksiin
tulee
muutoksia,
jotka
edellyttävät
tehokkaampaa
puhdistustulosta.
Käytännössä
asetuksen
noudattaminen
pohjavesialueilla tullee tarkoittamaan ainakin vesikäymälävesien osalta umpisäiliötä.
Muu toiminta
Ihmiset voivat aiheuttaa vaaraa pohjavedelle huolimattomalla toiminnalla esim.
vaihtaessaan auton öljyjä, käsitellessään muita kemikaaleja tai ajattelemattomuuttaan
esim. auton pesu, liiallinen lannoitteiden käyttö.
Tilanne pohjavesialueilla
Puumalassa ei ole vakituista asutusta tärkeiden pohjavesialueiden varsinaisilla
pohjaveden muodostumisalueilla. Myöskään uudessa Kitulanniemen Kotiniemen
rakennuskaavassa ei olla kaavoittamassa asutusta muodostumisalueelle, mutta alueen
läpi olisi tarkoitus vetää paineviemäri. Paineviemäri on suunniteltu kulkevaksi
vedenottamon kaivojen välistä ja ulottumaan harjulle asti, josta se jatkuu
viettoviemärinä. Suunniteltu linjaus ilmenee karttaliitteestä 4. Paineviemäri on
suunniteltu tehtäväksi PN 10-paineluokan putkesta, joka on kestävää. Tämän ansiosta
putkivuodon mahdollisuus jää melko pieneksi, mikä pienentää pohjaveteen
kohdistuvaa riskiä. Suuren riskin pohjavedelle aiheuttaa viettoviemärin toimintahäiriö.
Ylivuototilanteessa jätevedet voivat päästä valumaan suoraan kaivoille. Myös
Kitulanniemen jäteveden puhdistamolle on suunniteltu vedettäväksi uutta viemärilinjaa
joka kulkisi vesistön alitse Koskenselän pumppaamolta.
Kotkatsaaren pohjavesialueelle on kaavoitettu asutusta sekä omakotitalo- että lomakäyttöä varten. Alueelle on tehty ranta-asemakaava. Jätevedet on tarkoitus johtaa
mustien vesien osalta yhteisen umpisäiliöön ja rantasaunojen harmaiden vesien osalta
vedet on suunniteltu imeytettäväksi maaperään. Paras ratkaisu pohjavesialueella olisi
kuitenkin johtaa jätevedet siirtoviemärillä jätevedenpuhdistamolle. Harmaiden vesien
osalta paras ratkaisu olisi johtaa ne pohjavesialueen ulkopuolelle, mutta jos imeytys
toteutetaan muuten, paras tapa lienee koota ne yhteen ja suodattaa maahan
yhteisalueella. Imeyttämisessä on otettava huomioon riittävät suojaetäisyydet, jotka
ovat vesistöön 20 m, kiinteistön rajaan 5 m ja kaivoihin 50 m. Kaivoja alueella ei
ainakaan tällä hetkellä ole. Kaikissa vaihtoehdoissa on jätevesienkäsittelysysteemejä
tarkkailtava ja pidettävä kunnossa. Jäteveden käsittelymenetelmistä päätettäessä on
otettava huomioon myös tuleva talousjätevesien käsittelyä koskeva asetus.
Puumalan vesiosuuskunnan omistama Kitulanniemen jätevedenpuhdistamo sijaitsee
Kitulanniemen kärjessä, pohjaveden muodostumisalueella. Sen etäisyys vedenottamon
kaivosta on vain 230 m.
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7.4 Rantaimeytyminen
Kataasaaren pohjavedestä arvellaan olevan 90 % rantaimeytynyttä Saimaan 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.
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.
Tilanne pohjavesialueilla
Kataasaarta ympäröivä vesistö; Saimaan Naistenvesi, luokitellaan vedenlaadultaan
erinomaiseksi. Näin ollen rantaveden laadun ja mahdollisten sinileväkukintojen
aiheuttama riski pohjaveden laadulle on erittäin pieni. Veneliikenne Saimaalla on
kuitenkin vilkasta ja noin kilometrin päässä kulkee laivojen syväväylä, joten riskejä
saattaa ilmetä näiden toimintojen haitta-ainepäästöjen seurauksena.

7.5 Metsätalous
Metsätalouden toimenpiteistä alueen hydrologiaan vaikuttavat selvimmin ojitus, auraus
ja hakkuu. Ojitus voi alentaa pohjaveden pintaa, nopeuttaa veden virtausta ja muuttaa
alueen hydraulisia ominaisuuksia. Valtioneuvoston periaatepäätöksen vesiensuojelun
tavoitteista vuoteen 2005 mukaan tärkeillä ja muilla vedenhankintaan soveltuvilla
pohjavesialueilla tulisi välttää uudistus- ja kunnostusojituksia sekä raskasta
maanmuokkausta. Hakkuiden seurauksena suora sade maanpinnalle kasvaa
merkittävästi, koska sadeveden puustopidäntä ja juurien ottaman maaveden haihdunta
pienenevät. Tästä voi seurata pohjavedenpinnan ja veden nitraattipitoisuuden nousu.
Valtioneuvoston periaatepäätöksen vesiensuojelun tavoitteista vuoteen 2005 mukaan
lannoitteiden käyttöä tulisi välttää tärkeillä ja muilla vedenhankintaan soveltuvilla
pohjavesialueilla ja huolehtia siitä, ettei pohjavesien pilaantumisvaaraa aiheudu.
Etenkin typpilannoitteiden käyttöä tulisi välttää, koska haitallinen nitraatti voi
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huuhtoutua pohjaveteen. Nitraatti pidättyy vain kasveihin, joten pohjaveteen joutunut
nitraatti ei muutu siellä miksikään ja voi kulkeutua vedenottamolle. Lisäksi metsätöissä
käytettävien koneiden öljyvuodot voivat vaarantaa pohjavettä, minkä takia
pohjavesialueilla
olisikin
suotavaa
käyttää
biologisesti
hajoavia
öljyjä.
Metsänhoidollisissa toimissa tulisi ohjata metsätyyppiä lehtipuuvoittoiseen
sekametsään, jolloin maannoksen puskuroiva vaikutus ilmasta tulevaa hapanta
laskeumaa vastaan tehostuu (Kenttämies, K.1996).
Tilanne pohjavesialueilla
Puumalan kunnan I luokan pohjavesialueet ovat pääasiassa metsätalouskäytössä.
UPM-Kymmene Oy omistaa metsistä huomattavan osan. Puusto on pääasiassa
havumetsää. UPM-Kymmene Oy:lta saatujen tietojen mukaan metsien käsittelyssä
pohjavesialueilla käytetään samoja menetelmiä kuin muillakin alueilla. Maanmuokkaus
on kevyttä eikä lannoitteita ole käytetty enää muutamiin vuosiin. Metsätyökoneiden
osalta pohjavesialueilla noudatetaan erityistä huolellisuutta öljyvahinkoriskien varalta.
UPM-Kymmene Oy on sitoutunut myös ympäristölaatujärjestelmään.

7.6 Sähkömuuntajat
Sähkömuuntajat ovat pohjavesiriski muuntajaöljynsä takia. Niissä on öljyä muuntajan
koosta 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.
Tilanne pohjavesialueilla
Suur-Savon sähkö on kartoittanut Etelä-Savon pohjavesialueilla sijaitsevat muuntamot.
Puumalan I-luokan pohjavesialueilla (Kitulanniemi, Kataasaari ja Kotkatsaari) sijaitsee
jokaisella yksi sähkömuuntamo.
Muuntajaöljyvahinkojen varalle on laadittu
toimintaohjeet. (Karttaliite 6)

7.7 Muu toiminta
Kataasaaressa on rantaimeytymisalueella puunpudotuspaikka, jossa pudotetaan tukit
autoista uittoa varten. Alueella on aiemmin varastoitu koneita, joista on päässyt
valumaan öljyjä maahan, mutta UPM-kymmene on maanomistajana kieltänyt
varastoinnin. Toiminta voi aiheuttaa pohjavedelle haittaa autojen öljyvahinkojen ja
Saimaasta imeytyvän veden laadun heikkenemisen kautta. Maastokäynnin yhteydessä
puunpudotuspaikalla havaittiin ruostuneita niputusrautoja lähellä vedenottamon kaivoa.
Etenkin Kataasaaren alueella on tavattu retkeilijöitä. Retkeily onkin sallittua jokamiehen
oikeuksien perusteella. Retkeily/telttailu ei suoranaisesti aiheuta vaaraa pohjavedelle,
mutta siihen liittyvät oheistoiminnot ja kulkuvälineet voivat aiheuttaa vaaraa.
Kataasaaressa puunpudotuspaikan vieressä on soutuveneitä ja moottorivene, jota
tankattaessa voi bensiiniä joutua veteen ja päästä kulkeutumaan vedenottamolle.
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8. Toimenpidesuositukset
Toimenpidesuositukset on esitetty vastuutahoineen ja aikatauluineen tiivistettynä taulukossa (Liite 1: Toimenpidesuositukset).
Ihmisten tietoisuutta pohjavesialueen herkkyydestä tulisi lisätä tiedotuksen avulla.
Tietoa voidaan levittää laajalle ihmisryhmälle lehdistön avulla. Erityisen tärkeää olisi
saada tietoa pohjavesialueiden asukkaille, joille voitaisiin lähettää tiedote pohjavettä
vaarantavista tekijöistä ja toimintaohjeita pohjavesivahinkojen välttämiseksi. Myös
alueiden metsäomistajille tulisi tiedottaa metsänhoitotoimenpiteiden mahdollisista
vaikutuksista pohjaveteen. Jotta ihmiset tietäisivät olevansa herkällä pohjavesialueella,
pohjavesialue tulisi merkitä kyltein. Kitulanniemen ja Kataasaaren pohjavesialueet on
merkitty, mutta myös Kotkatsaaren pohjavesialue tulisi merkitä.
Vedenottamoiden aitaus
Vedenottamoiden ympärille tulisi rakentaa tarpeeksi laajalti yhtenäinen aita, jotta
vältyttäisiin turhilta vahingoilta ja ilkivallalta. Kataasaaren vedenottamolle pääsyä on
rajoitettu lukitulla portilla, jonka molemmin puolin on lauta-aitaa. Tätä ei voida
kuitenkaan pitää riittävänä, koska se ei estä pääsyä ottamon alueelle. Myös muille
likaantumisherkiksi havaituille alueille pääsy tulisi estää esim. puomien avulla ja
tiedottaa asiasta kyltein. Tällainen kohde on Kitulanniemen Karhuuksienvuoren
soranottoalue, josta maastokäynnin yhteydessä löytyi auton romu ja puupino, jotka
tulisi poistaa alueelta. Maastokäynnin yhteydessä Kataasaaren alueelta löytyi riukuvessa, joka olisi syytä poistaa, vaikka se ei ilmeisesti olekaan ahkerassa käytössä.
Maa-ainesten otto
Pohjaveden suojelun kannalta paras on täysin luonnontilainen maakerros, minkä takia
pohjavesialueille ei tulisi myöntää lupia maa-ainesten ottamiseen. Vanhat soramontut
tulisi kunnostaa asianmukaisesti, jotta alueille muodostuisi pohjavettä suojaava
kasvillisuus ja maannoskerros. Suunnittelu tulisi aloittaa mahdollisimman pian ja sitä
tulisi toteuttaa mahdollisuuksien mukaan lähivuosien aikana.
Rantaimeytyminen
Rantaimeytyneen pohjaveden laatuun vaikuttaa imeytyvän pintaveden laatu, minkä
takia Kataasaaren pohjavedenottamolle imeytyvän Saimaan pintaveden laatua tulisi
tarkkailla. Rantaimeytymisvyöhykkeellä tulisi kieltää moottoriveneiden säilytys, koska
tankkausten yhteydessä veteen päässyt bensiini voi päästä kulkeutumaan
vedenottamolle. Rantaimeytymisvyöhykkeellä sijaitsevalle puunpudotuspaikalle tulisi
laittaa koneiden, polttoaineiden jne. varastoinnin kieltävä kyltti ja sen noudattamista
tulisi valvoa suodattavan maan saastumisen ehkäisemiseksi. Lisäksi kuljettajille tulisi
tiedottaa miten tulee toimia mahdollisessa öljyvahinkotilanteessa ja korostettava ripeän
toiminnan merkitystä, koska alue sijaitsee vedenottamon läheisyydessä.
Puunpudotuspaikan siirtämiseksi pois pohjavesialueelta tulisi käydä neuvotteluja
Uittoyhdistyksen kanssa, koska puunpudotustoiminta on mahdollinen riskitekijä
pohjaveden laadulle. Neuvottelut tulisi aloittaa mahdollisimman pian.
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Tiet
Pohjavesialueiden läpi kulkevalla Luukkolantiellä on melko vähän liikennettä ja lähinnä
henkilöliikennettä. Tämän takia ei ole mielekästä ryhtyä mittaviin ja kalliisiin
suojaustoimiin. Tien varteen pohjavesialueiden rajoille voisi laittaa kyltit, joissa
kerrotaan,
että
alue
on
pohjavesialuetta
ja
kehotetaan
ottamaan
onnettomuustilanteessa ripeästi yhteyttä numeroon 112. Tietä ei ole suolattu, eikä sitä
tulisi suolata jatkossakaan.
Viemäröinti
Kitulanniemeen suunniteltu viemäriputki tulisi kulkemaan kaivojen välistä, mikä
aiheuttaa pohjavedelle huomattavan vaaran, vaikka putki onkin suunniteltu tehtäväksi
kestävästä materiaalista. Etenkin viettoviemärin toimintahäiriö aiheuttaa suuren riskin.
Näiden syiden takia tulisi tutkia muita mahdollisuuksia viemäriputken linjaukseksi. Jos
linjauksen muutos ei onnistu on vaadittava, että pohjaveden pilaantumisvaara
poistetaan riittävin suojatoimenpitein. Tällaisia voivat olla esim. putkiston materiaali,
rakenne, kunnon valvonta ja viettoviemärin mahdollisen ylivuodon pääsyn estäminen
kaivoille.
Kaavoitus
Pohjavesialueiden kaavoituksen yhteydessä tulisi huolehtia siitä, että pohjavesialueille
ei kaavoiteta teollisuutta tai muuta toimintaa, josta voi aiheutua haittaa pohjavedelle.
Mikäli alueille kuitenkin kaavoitetaan esim. asuntoja tulee huolehtia, että kaavoihin
liitetään riittävän tiukkoja kaavamääräyksiä ja vesiensuojelumääräyksiä haitallisten
ympäristövaikutusten estämiseksi. Toivottavaa kuitenkin olisi, että pohjavesialueet
säilyisivät luonnontilaisina.
Karttaliitteessä 1 on esitetty kohteet, joissa on mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita.

8.1 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, laitoksista ja
niiden varastoista (SAMASE, kuntakansio)

−

tiestö ja sen suojaus (Tiehallinto)

−

öljysäiliöt ja niiden kunto (palo- ja pelastuslaitos)
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−

pohjaveden pinnan ja laadun havaintoverkosto ja seurantatiedot (vesilaitos)

−

pohjavesitutkimustiedot (kuntakansio, alueellinen ympäristökeskus, vesilaitos,
konsultti)

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.
Puumalan vesilaitos on kaukovalvonnan piirissä ja painetason sekä pH:n muutokset
kirjautuvat jatkuvasti muistiin. Häiriöistä saadaan hälytystieto päivystäjän puhelimeen
tai hakulaitteeseen. Puumalan kunnalla on öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma, mutta
sitä ollaan uudistamassa lähiaikoina.
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9. Pohjavedenoton tarkkailu ja seuranta
9.1 Nykytilanne
Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä talousveden laatuvaatimuksista ja
valvontatutkimuksista (461/2000) edellytetään, että talousvedessä ei saa olla
mikrobeja, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittoja veden käyttäjille, eikä haitallisia
kemiallisia aineita niin suurina pitoisuuksina, että terveyshaittoja voi aiheutua joko
äkillisinä tai pitkäaikaisen, jatkuvan altistuksen seurauksena. Veden tulee olla kirkasta
ja väritöntä, eikä siinä saa olla vierasta hajua tai makua. Vesi ei myöskään saa
aiheuttaa merkittävää syöpymistä tai saostumien syntymistä vesijohdoissa tai
vedenkäyttölaitteissa. Säännölliseen valvontaan kuuluvien vesilaitosten (toimittaa vettä
väh. 50 hengelle, väh. 10 m3 tai elintarviketeollisuudelle) valvontaa varten tulee laatia
laitoskohtainen valvontaohjelma, jossa laitoksen ominaispiirteet on otettu huomioon.
Ohjelmaan tulee myös sisällyttää paikallisista olosuhteista, kuten vedenottamon
haavoittuvasta sijainnista tai läheisistä onnettomuusalttiista toiminnoista aiheutuvat
erityispiirteet. Jos vettä käsitellään, raakavesi on tutkittava vähintään neljä kertaa
vuodessa niiden parametrien suhteen, joiden pitoisuutta muutetaan vedenkäsittelyssä.
Vaatimusten täyttävän talousveden lähtökohtana on hyvälaatuinen raakavesi.
Puumalan vesiosuuskunnan
tarkkailuohjelman mukaisesti:

vedenottamoiden

toimintaa

seurataan

seuraavan

Päivittäin
1. Otetun vesimäärän mittaus
Kuukausittain
2. Vedenpinnan korkeuden mittaus (mittauspisteet, taulukko 5)
Taulukko 5. Vedenottamoiden vedenpinnankorkeuksien havaintopisteet
Kitulanniemi

Kataasaari

kaivolta pisteestä 103

kaivolta pisteessä 18

havaintoputkista no 9, 101, 111 ja 125

havaintoputkista no 1, 11 ja 19

−

Saimaan vedenpinnan korkeus Puumalan luotsiaseman rantaan asennetusta
asteikosta

Kaivojen ja havaintoputkien sijainnit on esitetty karttaliitteissä 2 ja 3.
Vuosittain
3. Ohjelman mukaisten tietojen raportointi Etelä-Savon ympäristökeskukselle ja
Puumalan kunnan ympäristölautakunnalle. Tiedot vedenotosta ilmoitetaan
vuosikeskiarvona.
Vesilaitoksen valvontaohjelma sisältää käyttötarkkailuohjelman, jonka mukaisesti
laitoksen hoitaja tekee päivittäin aistinvaraisen arvioinnin veden maun, hajun ja värin
osalta. Viikoittain tarkistetaan mittalaitteiden kalibroinnin yhteydessä pH-taso.
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Taulukossa 6 on esitetty Puumalan vesiosuuskunnan verkostoveden valvontaohjelman
mukaan tehtävät
tutkimukset ja näytteenottotiheys. Näytteenottopisteinä ovat
terveyskeskus, keskusvarikko, SPAR-market, pumppaamo ja Kaivanto. STM:n
mukaiset erityistapauksissa määriteltävät tutkimukset otetaan kerran kymmenessä
vuodessa.
Taulukko 6. Puumalan vesiosuuskunnan verkostoveden valvontaohjelman mukaiset
tutkimukset ja ottotiheys
Analyysi

Verkko
1/v + 3/v
X
X

Raakavesi
4/v
X

Analyysi
NO2

Verkko
1/v
X

X

NH4

X

Koliformiset
bakteerit
Heterotrof.
pesäkeluku
Haju ja maku

X

X

X

X

Alkaliteetti

X

Fe

X

X

CO2

X

Mn

X

X

Kok. kovuus

X

KMnO4

X

X

Cu

X

NO3

X

Kloridi

X

9.2 Tulevaisuus
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). Puumalassa
molemmilta vedenottamoilta pumpataan molemmilta vettä yli vähimmäismäärän, joten
seurantaohjelmat on laadittava ja seuranta aloitettava.

9.3 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).

9.4 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 sisäl-
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tämiä orgaanisia aineksia kuvaava muuttuja. Lisämuuttujien tarve on mietittävä tapauskohtaisesti olosuhteiden ja riskitekijöiden perusteella.
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).

9.5 Seurantaan liittyvä vastuunjako
Etelä-Savon ympäristökeskus
−
−

seurantaohjelmien hyväksyminen
ohjaus ja valvonta

Puumalan 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

9.6 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.
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
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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. Puumalan vesiosuuskunta on kunnan hyväksymä yleinen vesilaitos.
Vesiosuuskunta vastaa veden laadusta ja laitoksen toiminnasta.
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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10.Yhteenveto
Tämä Puumalan kunnan I luokan pohjavesien suojelusuunnitelma on tehty yhteistyössä Puumalan vesiosuuskunnan 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-aluepäätösmenettelyä.
Suunnitelman on tarkoitus toimia myös ohjenuorana kunnan pohjavesialueiden
maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä.
Tässä suojelusuunnitelmassa on kuvailtu Puumalan 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.
Puumalan 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.
Suojelun kannalta paras vaihtoehto on luonnontilainen, rakentamaton pohjavesialue.
Suojelusuunnitelmien tarkoituksena ei ole kuitenkaan rajoittaa alueen käyttöä
tarpeettomasti, mutta suunniteltaessa alueen käyttöä on otettava huomioon arvokkaat
vesivarat ja varmistettava etteivät ne pääse toiminnan seurauksena likaantumaan.
Pohjavesialueille ei tulisi kaavoittaa teollisuutta tai muuta vastaavaa toimintaa, josta voi
aiheutua haittaa pohjavedelle.
Puumalassa pohjavesialueiden erityispiirteenä on niiden metsätalousvaltaisuus.
Pohjaveden laadulle riskejä aiheuttavia toimintoja on melko vähän, joka hyvänä asiana
on syytä huomioida myös alueiden tulevaa käyttöä suunniteltaessa. Kitulanniemen
pohjavesialueen suurin riski on pohjaveden muodostumisalueella sijaitseva jäteveden
puhdistamo. Siihen liittyvä riski on myös lähelle vedenottamoa suunniteltu
paineviemärin linjaus, joka tulisi linjata riskittömämpään paikkaan. Kataasaaressa
suurimmaksi riskiksi voidaan katsoa puunpudotuspaikka ja sen mukanaan tuomat
onnettomuusriskit sekä rantaimeytymiseen liittyvät riskit. Vaikka Kotkatsaaressa ei
vedenottamoa olekaan, on myös sen suojeleminen tärkeää. Suurimmaksi riskiksi
Kotkatsaaressa voidaan katsoa tien mukanaan tuomat onnettomuusriskit ja alueelle
kaavoitettujen asuntojen jätevesijärjestelmät.
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LIITE 1

TOIMENPIDEOHJELMA PUUMALAN I – LUOKAN
POHJAVESIALUEILLA SIJAITSEVILLE
RISKIKOHTEILLE
Toimenpidesuositukset Huomautuksia,
toiminnoittain
lisätietoja

Tienpito:
• suolauksen välttäminen
Viemäröinti;
puhdistamo:

Teiden talvihoitoluokka II (= pääosin
lumipintainen), ei
talvisuolausta

Vastuutaho

Aikataulu

Valvontavastuu

Tiehallinto

jatkuvasti

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

jäteveden Pohjaveden virtaussuunta viistosti poispäin

•

suunnitellun paineviemärin linjaus
kauemmas
vedenottamosta

Puumalan
heti
vesiosuuskunta

•

viemäröimättömien kohteiden
kartoitus

2004
Puumalan
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

•

tarkkailu ja kunnossapito

vesiosuuskun- jatkuvasti
ta

Muuntajat:
Jokaisella I-luokan
• muuntajakohtai- pohjavesi-alueella
nen riskinarviointi yksi muuntaja
Tukkinippujen
paikka:

Suur-Savon
sähkö

2004

Etelä-Savon
ympäristökeskus

pudotus-

•

niputusrautojen
siirto väh. 40 m
kauemmas kaivosta

aluetta hallinnoiva taho

heti

•

onnettomuustilanteisiin varautuminen

aluetta hallinnoiva taho

tarvittaessa

Palo- ja pelastustoimi

onnettomuuden aiheuttaja

välittömästi

Palo- ja pelastustoimi

Moottorikelkkareitti:
• onnettomuustilanteissa ilmoitus
palo- ja pelastustoimelle

reitti kulkee pohjavesialueen kautta,
melko läheltä vedenottamoa

VAK-kuljetukset:

Varsinaisia VAKreittejä ei tiettävästi
kulje näiden pohjavesialueiden läpi

•

kuljetusten selvi ttäminen

2005
Puumalan
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

•

onnettomuuksiin
varautuminen

kuljettava taho jatkuvasti
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LIITE 1
Toimenpidesuositukset Huomautuksia,
toiminnoittain
lisätietoja

Maa-ainesten otto:

Vastuutaho

Aikataulu

Tällä hetkellä ei ole
voimassa olevia
maa-aineslupia tärkeillä pohjavesialueilla.

•

ei uusia maaaineslupia
tärkeille pohjavesialueille

kunnan maaaineslupaviranomainen

jatkuvasti

•

vanhojen soranottoalueiden
maisemointi

kunta/ ympäristökeskus

suunnittelu
2003

•

pohjavesialueiden merkitseminen maastoon

Puumalan
kesä 2003
vesiosuuskunta

•

rantaimeytyvän
veden säilyminen
puhtaana; pintaveden laadun
tarkkailu

Muuta:

jatkuvasti
Kaivannon vedenot- Puumalan
tamossa rantaimey- vesiosuuskuntyvää pintavettä noin ta
90 %. Tarkkailu
laadullisen tilan
seurannan yhteydessä
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