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Yhteenveto Nivalan pohjavesialueiden muutosehdotuksista saaduista
lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet niille
LAUSUNTO TAI MIELIPIDE

VASTINE (ELY-keskus)

Vesikolmio Oy: Vesikolmio Oy:lla ei ole tehtyihin
pohjavesialueiden luokitus-ja rajausmuutoksiin huomautettavaa.

Merkitään lausunto tiedoksi.

Nivalan kaupunginhallitus: Nivalan kaupunginhallitus toteaa
lausuntonaan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksia
koskevaan ehdotukseen seuraavaa: Viitalan pohjavesialueen
(1153506) osalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on 27.1.2011
todennut pohjavesialuerajauksen poistamista koskevan päätöksen
perusteluissa, että alueen kaikki taloudet ovat liittyneet
vesijohtoverkoston piiriin ja että pohjavesialueella ei katsota
olevan merkitystä yleiseen vedenhankinnan kannalta huonon
veden laadun ja alhaisen antoisuuden vuoksi. Kaupunginhallitus
katsoo, että Viitalan pohjavesialueella ei ole kyseisen päätöksen
jälkeen tapahtunut mitään sellaisia merkittäviä muutoksia
maankäytön osalta, jotka vaikuttaisivat myönteisesti pohjaveden
laatuun tai antoisuuteen, joten alueen palauttamiselle takaisin
pohjavesiluoktiukseen ei ole perusteita. Kyseisen vedenottamon
muodostumisalue sijaitsee kokonaisuudessaan keskellä
viljelysalueita, jonka lisäksi alueella tai sen välittömässä
läheisyydessä sijaitsee useita maatilojen tuotantorakennuksia
sekä suurehko ovitehdas.

Viitalan pohjavesialueella sijaitsee
Viitalan vesiyhtymä. Viitalan
vesiyhtymän vettä käyttää muutamia
talouksia ja eläintiloja. Alue kuuluu
terveysvalvonnan säännöllisen
valvonnan piiriin. Uuden
luokitusmenetelmän mukaisesti alue
luokitellaan 1-luokkaan eli
vedenhankintaa varten tärkeäksi
pohjavesialueeksi.

Nuoliperän vesiyhtymän talousvesikaivosta otetaan tällä hetkellä
talousvettä 5 kiinteistöön. Lisäksi vettä käytetään lähinnä
kesäaikaisena kasteluvetenä 3 kiinteistöä. Osa alueen
kiinteistöistä on liittynyt Nivalan Vesihuolto Oy:n
vesijohtoverkostoon. Kyseisen talousvesikaivon läheisyydessä (n.
450 metriä) sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaan
merkitty Pyssymäen ampumarata. Vesiyhtymän edustajan
mukaan kaivovedestä otettujen tutkimusnäytteiden perusteella
veden rautapitoisuus ylittää talousevedelle asetetut
laatusuositukset. Kaupunginhallitus katsoo että Pyssymäen
alueen vakiintunut maankäyttö tulee ottaa huomioon Nuoliperän
mahdollisen tulevan pohjavesialueen rajauksessa. Muilta osin
Nivalan kaupungilla ei ole huomautettavaa esitettyihin
pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksiin.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio: Peruspalvelukuntayhtymä
kallion terveysvalvonta esittää lausuntonaan seuraavaa:
Tihunkorven, Viitalan, Vähäsöyryngin, Jokisaaren, Harjunpuhdon
ja Ranttipuhdon pohjavesialueilla sijaitsevat pienet vedenottamot
kuuluvat terveysvalvonnan säännöllisen valvonnan piiriin.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion terveysvalvonta katsoo, että
pohjavesialueiden uudelleen tarkastelussa on huomioitu
toiminnassa olevat vedenottamot, eikä terveysvalvonnalla näin
ollen ole muistutettavaa tehdystä uudelleen tarkastelusta. 1luokan pohjavesialuerajaukset on toivottavaa saattaa tiedoksi
kaikille sellaisille tahoille, jotka toiminnallaan voivat vaikuttaa
pohjaveden laatuun ja täten myös talousveden laatuun.

Nuoliperän pohjavesialueella
sijaitsee Nuoliperän Vesiosuuskunta. Nivalan
kaupunginhallituksen antaman
lausunnon mukaan alueen
pohjavettä käyttää muutamia
talouksia. Alue ei kuulu
terveysvalvonnan säännöllisen
valvonnan piiriin. Uuden
luokitusmenetelmän mukaisesti alue
luokitellaan1-luokkaan eli
vedenhankintaa varten tärkeäksi
pohjavesialueeksi. Tutkimustiedon
puuttuessa alueelle ei tehdä
muodostumisalueen rajauksia, vaan
alue tulee olemaan ns. pistemäinen
pohjavesialue.

Merkitään lausunto tiedoksi.

