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1 Suojelusuunnitelma-alue

1.1

Harjamäki-Kasurilan pohjavesialue 0874901

1.1.1 Geologia ja hydrogeologia
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialue on veden hankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on 8,9 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 5,52 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 4 536 m3/d, kun
pohjavedeksi imeytyy 50 % sadannasta.
Pohjavesialue käsittää valtaosan Kasurilasta Käärmelahteen ulottuvaa harjumuodostumaa, jossa Tuusniemeltä suuntautuva harju haarautuu kahteen suuntaan. Vedenjakajana on kallio, joka sijaitsee Harjamäen sairaalan läheisyydessä. Harjumuodostuman ydinosat ovat hyvin vettä johtavaa hiekkaa ja soraa, kerrosvahvuudet
ovat huomattavan suuret. Pohjavesialue on harjusysteemiä myötäillen kolmihaarainen. Luoteishaaran erottaa kalliokynnysten muodostama pohjavedenjakaja.
Kallioperä
Harju on todennäköisesti muodostunut kahteen kallioperän heikkousvyöhykkeeseen
eli ns. kalliolaaksoon, eikä siten muodosta täysin tyypillistä harjuharjannetta. Kalliolaakso kulkee kaakosta luoteeseen. Kallion pinta on pohjavesialueella pääsääntöisesti syvällä noin 25 metrin syvyydessä. Pohjavesialueella sijaitsevan betonituotetehtaan alueen läheisyydessä on kuitenkin tullut esille kallioesiintymä, jota on louhittu moottoritien rakentamisen yhteydessä. Syvimmillään kallio on todennäköisesti
kallioperän heikkousvyöhykkeessä, harjun karkean ytimen alla. Pohjavesialueella
on ainakin osittain yhtenäinen pohjavedenpinnan yläpuolella oleva kalliokynnys, joka jakaa alueen kahteen toisiinsa yhteydessä olevaan alueeseen. Pohjavesialueen
itäosassa Ahmon urheilualueen läheisyydessä on kallioesiintymä.
Pohjavesialueen kallioperä koostuu pääasiassa emäksisestä metavulkaniitista.
Pohjavesialueen pohjois- ja eteläosissa on pienet alueet, jotka koostuvat kiillegneissistä ja kiilleliuskeesta sekä pohjagneissistä. Pohjavesialueen kallioperä on
esitetty kartassa 5.
Maaperä
Harjun maalaji on pääasiassa hiekkaa, ja sen karkeassa ydinosassa maa-aines on
soraa sekä soraista hiekkaa. Karkean ytimen reunoilla maapeitteet ovat melko tiiviitä. Pohjavesialueen reunoilla maaperä on pääasiassa hienoa hiekkaa sekä paikoin
karkeaa silttiä. Pohjavesialue sekä siinä oleva harjuaines rajoittuu heikkopeitteisiin
kallio- ja moreenimäkiin. Osa moreenimäistä on paikoin huuhtoutunutta ja osin lajit3

tunutta hiekkamoreenia. Muodostumisalueen reunoilla maakerrokset ovat suhteellisen hienorakeisia ja vedenjohtavuus siten pieni.
Pohjavesialueen maaperä on esitetty kartassa 3.
Pohjavesi
Pohjavesialue on virtauskuvaltaan keski- ja lounaisosaltaan synkliininen eli vettä
ympäristöstään keräävä. Alueen pohjoisosa on antikliininen, eli vettä ympäristöönsä
purkava. Osa pohjoisosasta on lisäksi vettä ympäristöstään keräävää eli synkliinistä
aluetta.
Alueen pohjavedenvirtaus ei ole samalla tavalla ennakoitavissa, kuin normaaleissa
harjumuodostumissa. Todellisuudessa pohjaveden virtaaminen alueella ei noudata
paikoin lainkaan maaston topografiaa, vaikka pohjavesialue näyttäisi olevan topografisesti ympäristöään korkeammalla.
Pohjaveden päävirtaus suunta on lännestä itään. Virtaus haarautuu keskiosasta
itäiseen, kaakkoiseen ja pohjoiseen haaraan. Itäinen haara johtaa Siilinjärveen,
kaakkoinen haara virtaa Kasurilaan ja pohjoinen haara johtaa Hakkaralan vedenottamon suuntaan. Kaakkoinen haara joko purkautuu itäisen tavoin Siilinjärveen tai
virtaa paineellisena savikon ali purkautuen Jälänjärveen. Jälänniemen pohjavesialue saattaa kuulua samaan harjusysteemiin Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueen
kanssa, mutta tätä ei voida täysin luotettavasti todentaa olemassa olevien tietojen
perusteella. Asian selvittäminen vaatisi lisätutkimuksia. Yhteyden osoittamisella ei
kuitenkaan olisi juurikaan merkitystä varsinaiselle vedenotolle, sillä etäisyydet ovat
pitkiä ja vedenotto Jälällä perustuu myös rantaimeytymiseen Iso-Jälän järvestä.
Pohjaveden pinnankorkeudet on mitattu suojelusuunnitelman laadinnan yhteydessä
kesäkuussa vuonna 2009. Tuolloin alueen pohjavedenpinnat vaihtelivat välillä
+89,41 - 93,32 m mpy.
Pohjavesialue, pohjaveden virtaussuunnat ja pohjavesialueella sijaitsevat pohjaveden havaintoputket on esitetty kartassa 1.
1.1.2 Vedenottamot
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella sijaitsee kaksi pohjavedenottamoa, Hakkaralan ja Koivuniemen vedenottamot. Noin kaksi kolmasosaa Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen toimittamasta vedestä otetaan tältä alueelta. Vedenottamoiden välillä on kalliokynnysten muodostama pohjavedenjakaja. Hakkaralasta ja Koivuniemestä vuosina 2000-2008 otetut vesimäärät on esitetty kuvassa 1.
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Kuva 1. Vedenottamoilta pumpatut vesimäärät v. 2000-2008.

Hakkaralan vedenottamo
Hakkaralan vedenottamo sijaitsee alueen pohjoisosassa, hieman syrjässä päävirrasta, asemakaava-alueella Siilinjärven kirkonkylässä. Alueen maaperälle on tyypillistä vedenjohtavuuksien suuret vaihtelut. Vedenottamon alue sijaitsee vanhalla soranottoalueella ja sen lähialueelle on sijoitettu lähinnä liikunta- ja virkistystoimintoja,
kuten urheilukenttiä. Alueelle onkin tyypillistä pohjavettä suojaavan humuskerroksen puuttuminen. Ottamon läheisyydessä on kuitenkin myös laajalti hoidettua nurmikkoa ja asfaltoituja pintoja. Pohjaveden pinta on pääosin noin 5 - 10 metrin syvyydellä maanpinnasta, mutta soranoton seurauksena suojakerros on paikoitellen
jopa alle 2 metriä. Matalimmillaan pohjavesi voi olla jopa 0,5 metrin syvyydellä korkean pohjaveden aikaan. Suojakerrokset ovat erityisen ohuet läheisen moottoritien
länsipuolella sijaitsevalla entisellä soranottoalueella, mistä suuntautuu vedenottamolle luoteinen päävirtaussuunta. Hakkaralan alue on herkkää pilaantumiselle, koska pohjavesi on monin paikoin lähellä maanpintaa ja suojaava humuskerros puuttuu
suurelta osin. Hakkaralan vedenottamoalue on aidattu.
Kunta on vuonna 1960 rakentanut Hakkaralaan kaivon ja pumppuhuoneen, ja ottamoa on laajennettu vuonna 1969 suurentamalla kaivoa. Vedenottamolla on yksi
noin 9 metriä syvä kuilukaivo, jonka halkaisija on 3 metriä. Raakavettä käsitellään
alkaloimalla sitä lipeällä ja desinfiointi suoritetaan UV-suodatuksella. Vettä voidaan
myös tarvittaessa kloorata. Hakkaralan vedenottamolla on Itä-Suomen vesioikeuden vuonna 1971 myöntämä lupa ottaa vettä 1 600 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna. Vuonna 2008 vettä otettiin keskimäärin 684 m3/d.
Pohjavedenpintaa tarkkaillaan tarkkailuohjelman mukaisesti kerran kuussa Hakkaralan vedenottamon tarkkailuvelvoiteputkista, joita vedenottamon läheisyydessä on
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kolme kappaletta (HP08, P6 ja P9). Pohjavedenpinta voidaan tarvittaessa mitata
myös alueen muista putkista, joita Hakkaralan alueella on seitsemän.
Suojelusuunnitelman laadinnan yhteydessä kesäkuussa vuonna 2009 mitattu pohjavedenpinta vaihteli Hakkaralan alueella tasolla +92,96 - 93,32 m mpy.
Koivuniemen vedenottamo
Koivuniemen vedenottamo sijaitsee pohjavesialueen päävirrassa, asemakaavaalueen läheisyydessä, ja se on otettu käyttöön vuonna 1971. Ottamolla on kolme
siiviläputkikaivoa. Aiemmin rakennetut kaivot 1 ja 2 ovat 15 metrin syvyisiä, ja myöhemmin rakennettu putkikaivo 3 on 27 metriä syvä ja varustettu 8 metrin siivilällä.
Kaikkien kaivojen halkaisija on 40 cm. Ottamo on alun perin rakennettu tyydyttämään ensisijassa Tarinaharjun parantolan ja Harjamäen sairaalan veden tarvetta,
siten että ylijäävä vesi on luovutettu Siilinjärven kunnan käyttöön. Vedenkäsittelymenetelminä ovat raudan ja mangaanin poisto hiekkasuodatuksella, veden pehmennys sekä UV-desinfiointi. Koivuniemen vedenottamolla on Itä-Suomen vesioikeuden vuonna 1971 myöntämä lupa kuukausikeskiarvona laskettuna enintään
2000 m3/d suuruisen vesimäärän ottamiseen. Vuonna 2008 vettä otettiin keskimäärin 1399 m3/d. Vedenottoa on lisätty Koivuniemeltä ja vähennetty Hakkaralasta Koivuniemen vedenkäsittelylaitoksen saneerauksen jälkeen. Koivuniemen vedenottamoalue on aidattu marraskuussa 2009.
Pohjavedenpintaa tarkkaillaan tarkkailuohjelman mukaisesti kerran kuussa Koivuniemen vedenottamon tarkkailuvelvoiteputkista, joita vedenottamon läheisyydessä
on kolme kappaletta (HP03, HP05 ja HP06). Pohjavedenpinta voidaan tarvittaessa
mitata myös alueen muista putkista, joita Koivuniemen alueella neljä kappaletta.
Suojelusuunnitelman laadinnan yhteydessä kesäkuussa 2009 mitattu pohjavedenpinta vaihteli Koivuniemen alueella tasolla +89,41 - 90,12 m mpy.
1.1.3 Suoja-alue päätökset
Koivuniemen ja Hakkaralan vedenottamoilla on Itä-Suomen vesioikeuden vuonna
1979 vahvistamat suoja-alueet. Suoja-alueet muodostuvat lähisuoja-alueista vedenottamoalueineen sekä kaukosuoja-alueista. Hakkaralan vedenottamon suojaalueen pinta-ala noin 80 ha ja lähisuojavyöhykkeen pinta-ala on noin 12 ha. Koivuniemen vedenottamon suoja-alueen pinta-ala on noin 262 ha ja lähisuojavyöhykkeen pinta-ala on noin 10 ha.
1.1.4 Vedenottamoiden raakavedenlaatu

Hakkarala
Hakkaralan vedenottamolla vedenlaatua seurataan Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Laaduntarkkailu perustuu talousve6

siasetukseen (461/2000). Tutkimusohjelma sisältää kaikki kolme kunnan vesihuoltolaitoksen omistamaa vedenottamoa (Hakkarala, Jälänniemi ja Koivuniemi). Laaduntarkkailu sisältää käyttötarkkailun sekä säännöllisen valvonnan. Tutkimusohjelma
on päivitetty viimeiseksi 30.4.2009. Tutkimusohjelma on esitetty liitteessä 1.
Hakkaralan vedenottamon raakavesi on neutraalia pH:n ollessa keskimäärin 7. Vesi
on keskikovaa, kokonaiskovuuden ollessa keskimäärin 1,1 mmol/l. Veden kloridipitoisuus on ollut keskimäärin 29 mg/l ja hiilidioksidipitoisuus keskimäärin 9,5 mg/l.
Vedessä rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat olleet alhaiset, raudan ollessa keskimäärin 40 µg/l ja mangaanin 10 µg/l. Kokonaispesäkeluvut ovat olleet koholla aika
ajoin keväisin ja syksyisin, mikä viittaa pintavesien pääsyyn pohjaveteen. Raakavedestä on havaittu myös koliformisia bakteereja. Hakkaralan vedenottamon raakaveden laatutietoja v. 2000-2008 on esitetty taulukossa 1.
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Taulukko 1. Hakkaralan vedenottamon raakaveden laatutietoja v. 2000-2008.
Parametri
Yks.
Hakkarala (2000-2008)
n
Ka
Md
Min
Max
Lämpötila
°C
36
6,0
5,9
4,8
13,7
Sameus
FNU
21
0,1
0,12
<0,1
0,26
Väriluku
mg Pt/l
19
5
5
<5
5
pH
32
7,0
6,7
6,2
8,2
Rauta
µg/l
33
40
<40
<5
<50
Mangaani
µg/l
33
10
<10
<2
<10
Ammonium typpenä
µg/l
20
6
<5
<2
<10
Nitraatti typpenä
µg/l
31
1356
1200
930
3100
Nitriitti typpenä
µg/l
31
6
<5
<5
<20
NO2-NO3 typpenä
µg/l
3
1017
1400
52
1600
Sähkönjohtavuus
mS/m
33
32
30
27
45
Alkaliteetti
mmol/l
32
1,6
1,3
1,2
2,8
Hapen kyllästysaste
kyll.%
3
46
50
36
53
Happi, liukoinen
mg/l
3
5,8
6,2
4,5
6,7
CODMn
mg/l
32
<1
<1
<1
<1
Hiilidioksidi
mg/l
6
9,5
3,8
2,1
37
Kovuus
mmol/l
35
1,1
1,1
1
1,4
Kalsium
mg/l
1
28
28
28
28
Kloridi
mg/l
35
29
27
26
39,9
Sulfaatti
mg/l
21
30
29
28
37
Natrium
mg/l
19
22
13
10
39
Kokonaisfosfori
µg/l
2
4
4
4
4
Kokonaistyppi
µg/l
2
1650
1650
1600
1700
TOC
mg/l
2
0,9
0,9
0,7
1,1
Alumiini
µg/l
10
8
<5
<3
<20
Arseeni
µg/l
1
0,19
0,19
0,19
0,19
Kadmium
µg/l
2
0,02
0,02
<0,01
0,02
Kupari
µg/l
2
<3
<3
<3
<3
Lyijy
µg/l
2
0,07
0,07
<0,05
0,08
Mineraaliöljy
µg/l
2
<100
<100
<100
<100
Sameus 29 %, Väri 89%, Fe 100%, Mn 100%, NO2-N 100%, Al 90 %, NH4-N 100%, CODMn 100%, Cu 100%, Pb
50%, Min. öljy 100% tuloksista alle määritysrajan.

Heinäkuussa 2002 havaittiin Hakkaralan raakavedenlaadun säännölliseen valvontaan kuuluvassa vesianalyysissa kolibakteereja. Vedenottamo suljettiin ja alueella
aloitettiin tehostettu veden laadun seuranta ja tutkimukset ongelman syyn selvittämiseksi. Pohjavesialueelle asennettiin useita havaintoputkia, joista tutkittiin raakaveden laatua ja pohjaveden pinnan korkeuksia. Myös viemärilinjojen kuntoa tutkittiin. Koliformisia bakteereja todettiin esiintyvän yleisesti, ja E.coli -bakteereja löydettiin vedenottamoalueelle asennetuista pohjavesiputkista otetuista vesinäytteistä.
Pohjavettä pumpattiin noin kuukauden verran, jonka jälkeen ottamo pystyttiin ottamaan uudelleen käyttöön vuoden 2003 alussa. Tutkimuksissa ei paljastunut mitään
yksittäistä päästölähdettä bakteereille. On kuitenkin mahdollista, että pitkän kuivan
kauden jälkeen sattuva rankkasade aiheuttaa bakteerien kulkeutumista pohjavesiin.
Bakteeripitoisuudet johtuvat todennäköisesti alueen likaantumisesta sekä ohuista ja
puutteellisista suojakerroksista. Jatkotoimenpiteiksi suositeltiin tuolloin suojauskerroksen rakentamista paljaille alueille, raakaveden desinfiointia, urheilukenttäalueen
lannoitteiden ja kasvukerrosten puhtaudesta huolehtimista, lähisuojavyöhykkeellä
8

sijaitsevien varastorakennusten (joissa on aiemmin varastoitu lannoitteita ja muita
kemikaaleja) purkamista ja suojelusuunnitelman laatimista. Raakaveden desinfiointi
toteutetaan nykyään UV-suodatuksella. Varastorakennukset paloivat vuonna 2007,
jolloin vedenottamo oli varotoimenpiteenä poissa käytöstä. Seurantanäytteissä ei
havaittu tulipalosta aiheutuneita haitta-aineita. Suojakerroksia ei alueelle ole rakennettu.
Hakkaralan pohjavedessä on esiintynyt nitraattia havaittavissa määrin. Luoteen
suunnasta tulevassa päävirtaussuunnassa nitraattipitoisuudet kasvoivat vuonna
2002 tehdyn tutkimuksen mukaan vedenottamoa lähestyttäessä, ja lounaan suuntaisessa päävirtauksessa pitoisuudet olivat korkeita koko havaintoputkista tutkitussa
virtauksessa. Nitraattia suotautuu Hakkaralan vedenottamon pohjaveteen ilmeisesti
viereiseltä urheilukentältä. Hakkaralan vedenottamon nitraattipitoisuudet olivat vuosina 2005 - 2007 noin tasolla 7 - 10 mg/l. Pohjavesidirektiivissä asetettu laatunormi
nitraatille on 50 mg/l. Luonnontilaisen harjualueen pohjaveden nitraattipitoisuus on
noin 1 - 2 mg/l.
Hakkaralan vedenottamolla on todettu viitteitä myös tetrakloorieteenistä, torjuntaaineista sekä hiilitetrakloridista.
Hakkaralan vedenottamon raakavedenlaatua rasittavat myös korkeat kloridipitoisuudet. Hakkaralan kloridipitoisuus oli vuosina 2007 - 2008 välillä 34 - 39 mg/l. Koivuniemen norovirus-ongelman takia Koivuniemen vedenottamo jouduttiin sulkemaan syksyllä 2009. Tästä johtuen Hakkaralan vedenottamolla jouduttiin lisäämään
veden pumppausmäärää n. 1500 m3:n vuorokaudessa. Pumppausmäärän lisäys
nosti Hakkaralan vedenottamon raakaveden kloridipitoisuuden tasolle 48 mg/l. Kohonneen kloridipitoisuuden vuoksi Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueen kemiallinen
tila on huono. Pohjavesialue on valtioneuvoston 10.12.2009 hyväksymässä Vuoksen vesienhoitosuunnitelmassa merkitty riskipohjavesialueeksi. Pohjavesimuodostuman riskinalaiseksi nimeämiseen ja pohjaveden kemiallisen tilan arviointiin käytettävä raja-arvo kloridille on 25 mg/l. Luonnontilaisten alueiden pohjaveden kloridipitoisuus on keskimäärin 2,1 mg/l. Hakkaralan vedenottamon raakaveden kloridipitoisuudet on esitetty kuvassa 2.
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Kuva 2. Hakkaralan vedenottamon kloridipitoisuudet v. 1992-2009.

Koivuniemi
Koivuniemen vedenlaatua seurataan Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Laaduntarkkailu perustuu talousvesiasetukseen
(461/2000). Tutkimusohjelma sisältää kaikki kolme kunnan vesihuoltolaitoksen
omistamaa vedenottamoa (Hakkarala, Jälänniemi ja Koivuniemi). Laaduntarkkailu
sisältää käyttötarkkailun sekä säännöllisen valvonnan. Tutkimusohjelma on päivitetty viimeksi 30.4.2009. Tutkimusohjelma on esitetty liitteessä 1.
Koivuniemen raakavesi on lievästi emäksistä pH:n ollessa 7,8. Raakaveden rautaja mangaanipitoisuudet ovat korkeahkot, raudan ollessa keskimäärin 194 µg/l ja
mangaanin 67 µg/l. Rauta- ja mangaanipitoisuuksissa on havaittavissa kaivokohtaisia eroja. Raakavesi on keskikovaa, kokonaiskovuuden ollessa keskimäärin 1,7
mmol/l. Kaivoista on mitattu kokonaiskovuudeksi jopa 2,3 - 2,8 mmol/l. Myös Koivuniemellä on ollut kohonneita kloridipitoisuuksia, varsinkin putkikaivossa 3, joka on
kahta muuta kaivoa huomattavasti syvempi. Putkikaivo 3 on mitattu jopa yli 30 mg/l
kloridipitoisuuksia. Koivuniemen vedenottamolta on todettu torjunta-ainejäämiä
syyskuussa 2004 ja marraskuussa 2008. Koivuniemen vedenottamon raakaveden
laatutietoja on esitetty taulukossa 2. Koivuniemen vedenottamon raakaveden kloridipitoisuudet on esitetty kuvassa 3.
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Taulukko 2. Koivuniemen raakaveden laatutietoja v. 2000-2007.
Parametri

Yks.

Lämpötila
Sameus
Väriluku
pH
Rauta
Mangaani
NH4-N
Nitraatti typpenä
Nitriitti typpenä
Sähkönjohtavuus
Alkaliteetti
Happi
Happi, liukoinen
CODMn
Hiilidioksidi
Kovuus
Kalsium
Kloridi
Sulfaatti
Natrium
Kokonaisfosfori
Alumiini
Kupari

°C
FNU
mg Pt/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mS/m
mmol/l
kyll.%
mg/l
mg/l
mg/l
mmol/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Koivuniemi (2000-2007)
n
Ka
Md
68
5,5
5,3
77
1,4
1
78
6
5
85
7,8
7,8
85
194
190
85
67
59
77
9
10
87
60
57
87
10
10
85
36
35
68
2,5
2,5
1
7,3
7,3
1
0,93
0,93
35
1
1
51
7,7
7,2
84
1,7
1,7
1
56
56
72
11
11
62
52
52
59
5,0
4,7
2
5
5
30
6
5
7
<30
<30

Min
4,3
<0,1
<5
7
20
<10
<5
<5
<5
29
2,16
7,3
0,93
1
2,2
0,64
56
1,6
41
3,7
5
<3
<30

Max
7,2
9,7
15
8,1
800
240
17
210
30
48
3,3
7,3
0,93
4,3
18
2,4
56
20
62
9,9
5
10
<30

Sameus 6 %, Väri 53 %, Fe 7 %, Mn 2 %, NO2-N 67 %, Al 83 %, NH4-N 68 %, NO3-N 13 %, Kok. P 50 %, CODMn
94 %, Cu 100 % tuloksista alle määritysrajan.

Kuva 3. Koivuniemen vedenottamon kloridipitoisuudet v. 1992-2007 (Tulokset ovat kokoomatuloksia vedenottamon kolmesta kaivosta).

11

Myös Koivuniemen vedenottamon raakavedestä on löytynyt valvontatutkimusten
yhteydessä heinäkuussa 2002 E.coli -bakteereja, jolloin vettä kloorattiin. Koivuniemen alueelta mitattiin bakteereja tehostetun valvontaohjelman mukaisesti Hakkaralan vedenottamon hygieenisen laadun selvityksen yhteydessä, eikä analyyseissa
havaittu bakteereja. E.coli -bakteerit löytyivät venttiilikaivosta otetusta näytteestä ja
loppupäätelmä oli, että bakteerit olisivat tulleet Hakkaralasta verkoston kautta.
Koivuniemen vedenottamon läheisyydessä olevalta Tarinatuvan jätevedenpumppaamolta havaittiin 22.7.2009 jätevesivuoto. Jätevesivuodon takia Koivuniemen vedenottamolta sekä ottamon läheisyydessä sijaitsevilta pohjavesihavaintoputkilta
otettiin vedenlaatunäytteitä 22.7.2009 - 26.4.2010 välisenä aikana.
Vedenottamolta otetuista näytteistä kaivo 2:n kahdesta raakavesinäytteestä (23.7 ja
13.8) todettiin norovirus. Näistä näytteistä ei todettu norovirusten lisäksi muita jätevesipäästöön viittaavia muutoksia.
Noroviruksen toteamisen jälkeen Koivuniemen vedenottamo suljettiin viikolla 30.
Tästä johtuen veden pumppausmäärää verkostoon lisättiin Hakkaralan (n. 1 500
m3/d) ja Jälänniemen (n. 1 300 m3/d) vedenottamoilta. Ottamoiden pumppausmäärien lisääntymisen vuoksi vedenottamoilla aloitettiin tehostettu käyttötarkkailu. Hakkaralasta otettavan vesimäärän kaksinkertaistuminen nosti raakaveden kloridipitoisuuden tasolta 40 mg/l tasolle 48 mg/l. Jälänniemessä veden pumppauksen lisäys
ei vaikuttanut ottamon raakaveden laatuun. Veden saannin turvaamiseksi ja Hakkaralan ottamon raakaveden kloridipitoisuuden kohoamisen hillitsemiseksi Siilinjärven
kunnan vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon otettiin vettä 20.8 alkaen Pöljän vesiosuuskunnan verkostosta (maks. 300 m3/d) ja 31.8 alkaen Kuopion Vedeltä (n. 20
- 25 m3/h). Järjestelyjen seurauksena Hakkaralan ottamolta otettava vesimäärä vähentyi n. 500 m3/d ja Jälänniemeltä n. 200 m3/d. Tehostetun käyttötarkkailun lisäksi
käynnistettiin Koivuniemen ottamoalueen lähellä sijaitsevista pohjavesiputkista pohjavedenkorkeuden seuranta. Tehostettua korkeushavainnointia suoritettiin 24.7. 1.9.2009 välisenä aikana.
Koivuniemen vedenottamolta aloitettiin 3.8 pumppaamaan vettä vedenkäsittelylaitteiston kautta Tarinaharjun sairaalan hulevesiverkostoon ja edelleen vesistöön.
Pumppauksen tavoitteena oli säilyttää ottamon vedenkäsittelylaitteisto toimintakuntoisena. Pumppaus myös mahdollisti kaivokohtaisen näytteenoton. Pumppauksen
arvioitiin myös poistavan epäpuhtauksia pohjavedestä.
Norovirus tapauksen yhteydessä Koivuniemen vedenottamon läheisyyteen asennettiin kaksi uutta pohjavesihavaintoputkea. Toinen putkista asennettiin Koivuniemen ottamosta lounaaseen n. 75 metrin päähän kaivo 2:sta ja toinen putki Tarinatuvan ja Syvä-Kumpusen väliseen maastoon.
Tapahtumajakson aikana otetuissa näytteissä on kuudesta näytteestä todettu norovirus. Positiiviset näytteet on havaittu kaivo 2:sta ja uudesta pohjavesihavaintoputkesta, joka on asennettu kaivo 2:n läheisyyteen. Syys- ja lokakuussa otetuissa näytteissä on havaittu pitoisuuksia myös koliformisista bakteereista sekä suolistoperäisistä enterokokeista.
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Harvahkot ja pienet noroviruslöydökset viittaavat siihen, että norovirusta on ollut
pohjavedessä jo pidempään tai norovirukset ovat peräisin pienestä vuodosta, esimerkiksi Tarinatuvan jätevesipumppaamolta olisi ollut vuotoa jo ennen heinäkuussa
2009 todettua vuotoa.
Koivuniemen vedenottamo on otettu käyttöön 1.2.2010. Laajan selvitystyön perusteella on voitu todeta, että vedenottamon käyttö on jälleen turvallista.
1.1.5 Pohjaveden havaintoputket
Suojelusuunnitelman laadinnan yhteydessä on Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueelta kartoitettu pohjaveden havaintoputket. Havaintoputkia on maastossa 45 kpl.
Kaivoja alueella on 9 kpl. Suurin osa alueen pohjaveden havaintoputkista on lukittuja, mutta alueelta löytyi myös muutamia lukottomia ja avoimia putkia. Putkien lukot
ovat monessa eri sarjassa. Muutamiin putkiin oli merkitty putken tunnus. Pohjaveden havaintoputkista on tarkempi listaus liitteenä 2.
1.1.6 Pohjavesimuodostumista suoraan riippuvaiset pintavesi- ja maaekosysteemit sekä pohjavesialueella sijaitsevat suojelualueet
Harjamäki-Kasurila pohjavesialueella sijaitseva Syvä Kumpunen on pohjavesiputkihavaintojen perusteella orsivesilampi. On myös todennäköistä, että Huosiainen ja
Aumanalainen ovat orsivesilampia, mutta tätä mahdollisuutta ei tehtyjen tutkimusten
perusteella pystytä varmuudella todentamaan. Asian tutkiminen vaatisi tarkkoja kairauksia ja mahdollisesti myös maatutkaluotauksia, joista saatava tieto jäisi siltikin
epävarmaksi, eikä lisätutkimusten tekeminen siten ole perusteltua.
Keskellä Harjamäki-Kasurilan pohjavesialuetta on valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuuluva Patakukkula-Tarinaharjun suojelualue. Harjujensuojeluohjelma
on valtakunnallinen, ja valtioneuvosto teki siitä periaatepäätöksen 1984. Ohjelman
tavoitteena on, että ohjelmaan kuuluvien harjualueiden luonteenomaiset geologiset,
geomorfologiset ja maisemalliset piirteet voidaan säilyttää. Suojeltavien harjujen
luonnontilaa ja maisemakuvaa ei saa heikentää esimerkiksi maa-ainesten ottamisella.
Patakukkula-Tarinaharjun suojelualueen pinta-ala on 190 ha, eli yli 20 % pohjavesialueen pinta-alasta. Kaksi seudullista pääväylää leikkaa suojelualueen itä- ja pohjoisosassa, ja lisäksi länsiosan halkaisee kokoojatie. Suojelualueen halkaisee myös
sähköjohtoverkko, ja alueen lounaisosaa leikkaa toinen sähköverkko. Muutoksia
vielä vuonna 1984 lähes luonnontilaiseen harjumaisemaan olivat aiheuttaneet golfkenttä, sähkölinjat ja uudet tielinjaukset. Alue on vilkkaassa virkistyskäytössä. Toinen maa-ainesten ottoalue on maisemoitu ja se on virkistyskäytössä. Toisen maaainesten ottoalueen pohjois- ja länsirinteet muotoutuivat ja siistiytyivät kun suojelualueen läpi kulkeva Maaningan tie rakennettiin 1990-luvun alussa. Harjujensuojelualueella sijaitsee myös Koivuniemen vedenottamo.
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1.1.7 Pohjavesialueen maankäyttö- ja kaavatilanne
Siilinjärvellä on voimassa Kuopion seudun maakuntakaava, joka on vahvistettu
Ympäristöministeriössä 3.7.2008. Maakuntakaavassa Harjamäki-Kasurilan pohjavesialue on merkitty tärkeäksi pohjavesialueeksi (pv 13.651). Pohjavesialueen pohjois- ja itäosat on merkitty pääasiassa taajamatoimintojen alueeksi. Etelälänsisuunnassa alue on merkitty enimmäkseen maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Harjujensuojelualue on merkitty kaavaan.
Länsiosassa on myös hieman maatalousaluetta, ja etelässä matkailupalvelujen
alue. Pohjavesialueelle on merkitty myös kaksi tilaa vievän erikoistavarakaupan
aluetta, ja moottoritien jatkaminen Siilinjärveltä pohjoiseen.
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista
yleiskaavaa. Siilinjärvi–Maaninka harjujaksolle, joka on Harjamäki-Kasurilan ja Harjamäki-Käärmelahden pohjavesialueilla, laadittu yleiskaavaluonnos oli nähtävillä ja
lausunnoilla kesällä 2010. Yleiskaavasuunnittelun tavoitteena on laatia harjualueelle
osayleiskaava, jonka tavoitteena on toisaalta turvata betonituoteteollisuuden raakaainehuolto, ja toisaalta sovittaa maa-ainesten otto yhteen maiseman, luonnon ja
pohjavesien suojelun, maa- ja metsätalouden sekä luonnon virkistyskäytön vaatimusten kanssa. Yleiskaava laaditaan Siilinjärven ja Maaningan kuntien yhteistyönä.
Kaavaa on laadittu Geologian tutkimuskeskuksen tekemien luonto-, pohjavesi- ja
maaperäselvitysten pohjalta. Taustalla on myös Pohjois-Savon ympäristökeskuksen
selvitys pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamisesta (ns. POSKIprojekti). Yleiskaavaluonnoksessa Patakukkula-Tarinaharju on merkitty luonnonsuojelualueeksi.
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueen pohjois- ja itäosat on asemakaavoitettu pääasiassa asuin-, virkistys- ja yleisten rakennusten alueeksi, mutta alueella on myös
teollisuusalueita. Siilinjärven kirkonkylä on pääosin pohjaveden muodostumisalueella. Siilinjärvellä ei ole vireillä asemakaavojen muutoksia, joissa pohjavesialueille sijoitettaisiin teollisuusalueita tai muuta pohjaveden pilaantumisvaaraa aiheuttavaa
toimintaa.
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueen maankäyttöä hallitsee metsätalous, mutta
myös asutuksen osuus on huomattava. Virkistysalueita ja peltoviljelyä alueella on
kymmeniä hehtaareja, tosin peltoviljelyä ei ole juurikaan pohjaveden varsinaisella
muodostumisalueella. Käytössä olevia maa-ainesten ottoalueita ei alueella ole. Patakukkula-Tarinaharjun harjujensuojeluohjelma-alueen pinta-ala on yli 20 % koko
alueen pinta-alasta (taulukko 3, kuva 4).
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Taulukko 3. Maankäyttö Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella (Hertta 2000).
Harjamäki-Kasurila
pohjavesialue (ha)
muodostumisalue (ha)
Kokonaispinta-ala
890
552
Taajama-asutus
13,4
11,9
Haja-asutus
106,8
36,1
Loma-asutus
1,3
0,3
Peltoviljely
59,1
3,5
Metsätalous
507,3
380,5
Vesistöt
34,7
7,8
Teollisuus- tai varastoalue
22,2
14,8
Varalla
82,5
58,2
Virkistysalue
61,5
38,3

Harjamäki-Kasurilan maankäyttö

7%

2%

12 %

Taajama-asutus [ha]

9%

Haja-asutus [ha]
7%

2%

Loma-asutus [ha]
Peltoviljely [ha]

4%

Metsätalous [ha]
Maa-ainestenotto [ha]
Vesistöt [ha]
Teollisuus- tai varastoalue [ha]
Varalla [ha]
Virkistysalue [ha]
57 %

Kuva 4. Maankäyttö Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella (Hertta 2000).

1.1.8 Toimenpidesuositukset
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueelle on tehty hydrogeologisten ominaispiirteiden
lisätarkastelu vuonna 2000, jossa ehdotetaan muutoksia Pohjois-Savon ympäristökeskuksen laatimaan pohjavesialueen muodostumisalueen rajaukseen Käärmelahteen suuntautuvan haaran pohjoisosaan, sekä ulkorajaan Syvä Kumpusen eteläpuolella. Hydrogeologisen tulkinnan perusteella pohjaveden muodostumisalue on
huomattavasti suurempi, kuin sen on oletettu olevan. Mikäli katsotaan, että tehdyt
tutkimukset ovat riittävät, tulee uudet pohjavesirajaukset vahvistaa ympäristöhallinnossa.
Koska harjualue on hydrogeologisen tulkinnan perusteella osaksi synkliininen, tulee
pohjavesialueen pilaantumisherkkyyden kasvu ottaa huomioon myös varsinaisen
muodostumisalueen ulkopuolella. Virtaussuuntien ennakoimattomuus on huomioitava riskinarvioinnissa ja kemikaalionnettomuustilanteissa.
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Koivuniemen vedenottamon pumppaustehon kasvattamisen mahdolliset vaikutukset
alueen lähistön virtauskuvaan tulee tiedostaa ja tarvittaessa selvittää, koska Suomen IP-Tekniikka Oy:n tekemän hydrogeologisen tulkinnan mukaan Halakolaanin
vanha kaatopaikka on niin lähellä vedenottamoa, että vedet voivat virrata kaatopaikalta vedenottamolle, mikäli pumppaustehoa kasvatetaan. Lisävedenoton vaikutusta kaatopaikan lähistön virtauskuvaan ei kuitenkaan ole pystytty olemassa olevan
aineiston perusteella riittävin selvityksin arvioimaan. Tulkinnan teon aikaan Koivuniemen vedenottamolta on otettu vettä noin 1 130 m3/d. Vuonna 2008 vettä otettiin
keskimäärin 1 399 m3/d. Vuonna 2000 Maa ja Vesi Oy:n tekemien tutkimusten perusteella näyttäisi siltä, että Halakolaanin kaatopaikalle ei ole tuotu varsinaista kaatopaikkajätettä ja näin ollen Halakolaanin kaatopaikasta aiheutuvat riskit vedenotolle ovat aiheettomia.
Valvontatutkimusohjelma on päivitetty vuonna 2009. Jatkossa valvontatutkimusohjelman päivitystarve tulee tarkastaa vähintään viiden vuoden välein.
Avoimet ja lukottomat putket tulee hatuttaa ja lukita. Pohjaveden havaintoputkien
lukot tulee sarjoittaa toiminnanharjoittajakohtaisiin avainsarjoihin. Pohjaveden havaintoputkien tunnukset tulee merkitä putkiin.
Aumanalaisen ja Huosiaisen vedenpintoja sekä lähistön pohjaveden havaintoputken vedenpintaa tulee seurata keväisin, kun vedenpinnat ovat korkeimmillaan ja
loppukesäisin, jolloin vedenpinnat ovat alimmillaan, jotta saadaan tietoa ovatko
Aumanalainen ja Huosiainen orsivesilampia.
Mikäli pohjavesialueella vedenottamoiden läheisyyteen suunnitellaan toimintoja, joilla voi olla vaikutusta pohjaveden laadulliseen tai määrälliseen tilaan, tulee toiminnanharjoittajan arvioida oman toimintansa mahdolliset vaikutukset vedenottamolle
selvittämällä pohjaveden virtaussuunta ja -nopeus.
Suunniteltaessa muutoksia pohjavesialueen maankäyttöön, on muutosten vaikutukset sekä pohjaveden laatuun ja määrään arvioitava. Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueelle ei saa sijoittaa pohjavedelle vaaraa aiheuttavia toimintoja. Pohjavesialueelle saa kaavoittaa teollisuusalueita ainoastaan poikkeustapauksissa ja silloin
toiminnasta aiheutuvat riskit tulee minimoida pohjavesisuojauksien ja tarkkailujen
avulla. Mikäli maankäytön suunnittelun kohteena olevan alueen pohjavesiolosuhteita ei tunneta riittävällä tarkkuudella pohjaveden suojelun takaamiseksi, tulee pohjavesiolosuhteet selvittää maankäytön suunnittelun yhteydessä. Maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös suunnittelussa oleva harjualueen yleiskaava sekä mahdollinen Harjamäki-Kasurilan ja Jälänniemen pohjavesialueiden yhteys.
Vedenottamon tai tutkitun vedenottopaikan läheisyyteen ei tule kaavoittaa taajamaalueita. Riskitoiminnoille tulee kaavoituksessa osoittaa riittävästi paikkoja pohjavesialueen ulkopuolella.
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2 Pohjavesialueella olevat riskitoiminnot, riskinarvioinnit ja toimenpidesuositukset
Riskitoimintojen yleinen riskinarviointi on käsitelty suojelusuunnitelmien yleisen osion kappaleessa "pohjavedelle riskiä aiheuttavat toiminnot".
2.1 Asutus

2.1.1 Öljysäiliöt
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella sijaitsee noin 250 öljysäiliötä. Pohjavesialueella sijaitsevista öljysäiliöistä yli 100 on maan alla.
Riskinarviointi
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella sijaitsevat öljysäiliöt muodostavat riskin pohjavedelle. Riskiä lisää se, että pohjavesialueella sijaitsee paljon maanalaisia öljysäiliöitä. Öljysäiliöstä 14 kpl sijaitsee Hakkaralan vedenottamon läheisyydessä. Koivuniemen vedenottamon läheisyydessä ei ole öljysäiliöitä.
Toimenpidesuositukset
Pelastusviranomaisen tulee pitää ajan tasalla öljyntorjuntasuunnitelmaa. Suunnitelmaan tulee koota tiedot öljysäiliöiden sijainnista, omistajasta, tilavuudesta, materiaalista, valmistusvuodesta, sijoituksesta (maan päällä/alla), mahdollisesta suojaaltaasta, sekä edellisestä ja seuraavasta tarkastusajankohdasta. Mikäli itse öljyntorjuntasuunnitelmaan ei ole mahdollista sisällyttää tarkempia tietoja säiliöistä, tulee
pelastusviranomaisen tehdä erillinen öljysäiliörekisteri, johon kootaan edellä mainitut tiedot säiliöistä.
Säiliöt tulee tarkastaa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 344/78 mukaisesti. Päätöksen mukaan tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt
tulee tarkastuttaa 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. Tämän jälkeen säiliön
tarkastus tulee suorittaa tarkastuksessa todetun säiliöluokan mukaan. Pelastusviranomaisen tulee valvoa tarkastusten toteutumista aluksi esimerkiksi muistutuksin.
Kiinteistönomistajan vastuustaan huolehtimista voi hankaloittaa omistajanvaihdoksen yhteydessä katoava tieto edellisen tarkastuksen ajankohdasta. Kiinteistönomistajia olisi hyvä informoida öljysäiliöiden tarkastusvelvollisuudesta sekä vahingon aiheuttajan vastuusta, että korvausvelvollisuudesta esimerkiksi kunnan tekemällä tiedotteella, joka jaetaan suoraan kiinteistöille tai julkaistaan paikallislehdessä. Tiedotteessa öljysäiliöiden omistajia voisi myös informoida mahdollisuudesta säästää tarkastuskustannuksissa keskittämällä alueen tarkastusten ajankohtia. Öljysäiliörekisterin tietojen perusteella voidaan myös laatia ehdotus tarkastusalueista ja ajankoh17

dista, jolloin kiinteistönomistaja voi halutessaan liittyä tarkastuspiiriin. Tarkastuksen
tulee aina suorittaa pätevä, ulkopuolinen toimija. Tarkastuksista tehtävä raportti tulee toimittaa pelastusviranomaiselle sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
2.1.2 Viemäriverkosto, verkostoon kuulumattomat kiinteistöt ja jätevedenpumppaamot
Kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkosto kattaa lähes koko taajaan asutun osan
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueesta. Pohjavesialueen länsiosassa on PohjoisHamulan vesiosuuskunnan viemäriverkostoa. Pohjavesialueella on kuitenkin noin
50 viemäriverkostoon liittymätöntä kiinteistöä, joista osa on vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen toiminta-alueella.
Maaningan kunnan jätevedet johdetaan käsiteltäväksi Siilinjärven jätevedenpuhdistamolle Harjamäen pumppaamon kautta. Vuonna 2008 jätevettä johdettiin Maaningan suunnasta Harjamäen pumppaamoon keskimäärin 330 m3/d. Siilinjärven kirkonkylän alueen jätevedet kootaan keskuspumppaamon kautta puhdistamolle johdettavaksi, ja vuonna 2008 jätevettä pumpattiin kirkonkylän alueelta keskimäärin
2356 m3/d. Luku sisältää myös pohjavesialueen ulkopuolelta virrannutta jätevettä.
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella sijaitsee kolme jätevedenpumppaamoa ja
kaksi pumppaamoa sijaitsee pohjavesialueen rajan tuntumassa, Harjamäen ja Pyylammen pumppaamot. Harjamäen pumppaamo on Maaningan kunnan vesihuoltolaitoksen omistuksessa. Jätevedenpumppaamoista Harjamäen pumppaamo on ainut, missä on ylivuotoallas. Harjamäen pumppaamolla tapahtui ylivuoto vuonna
2004. Ylivuodon jälkeen pumppaamon lähellä sijaitsevalla Harjamäen entisellä
lammikkopuhdistamolla todettiin jätevettä. Otetuista näytteistä havaittiin korkea suolistoperäisten bakteerien pitoisuus ja korkea ammoniumpitoisuus. Harjamäen
pumppaamolta oli putkiyhteys lammikoihin, jota pitkin jätevettä oli päässyt valumaan lammikoihin. Tapahtuman jälkeen pumppaamolta inventoitiin kaikki mahdolliset ylivuotoreitit ja ne tukittiin. Pumppaamolle jäi käyttöön suunnitelman mukainen
ylivuotoreitti, jota pystytään valvomaan. Pyylammen pumppaamo saneerattiin
vuonna 2008, jonka yhteydessä tarkistettiin imukaivon kunto, mutta ylivuotosäiliötä
ei rakennettu. Alueen jätevedenpumppaamot on esitetty taulukossa 4.
Taulukko 4. Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat jätevedenpumppaamot.
Pumppaamo
Rakennettu/saneerattu
Ylivuotosäiliö
J15
1967/2008
ei
J16
ei
J22
ei
Harjamäen pumppaamo
On
Tarinatuvan pumppaamo

Kaikilla Siilinjärven jätevedenpumppaamoilla on ympärivuorokautinen kaukovalvonta. Päivystäjä saa ensin ylärajahälytyksen matkapuhelimeen, ja ylivuotohälytys tulee säiliön ollessa täynnä. Pumppaamoilla, joilla ei ole ylivuotosäiliötä, ylivuotanut
jätevesi johdetaan lähimpään ojaan. Maaningan kunta pitää yllä Siilinjärven kunnan
puolella sijaitsevaa Harjamäen pumppaamoa, johon johdetaan Maaningan jätevedet siirtoviemäriä pitkin. Maaningan kunnalla on kaukovalvonta vain virka-aikana.
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Riskinarviointi
Pohjavesialueella sijaitseva viemäriverkosto muodostaa rikkoutuessaan riskin pohjavedelle. Erityinen riski muodostuu betonisista viemäriputkista. HarjamäkiKasurilan pohjavesialueella erityisesti Mäntyrinteen asuinalueen viemäröinti aiheuttaa pohjavedelle suuren riskin, koska alueelta pohjavesi virtaa päävirtaan ja suoraan kohti Koivuniemen vedenottamoa.
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella sijaitsevat viemäröimättömät kiinteistöt muodostavat pitkällä aikavälillä riskin pohjavedelle.
Pohjavesialueella sijaitsevat ylivuotoaltaattomat jätevedenpumppaamot muodostavat suuren riskin pohjavedelle.
Toimenpidesuositukset
Viemäriverkoston kunto tulee tarkastaa riittävän usein. Pohjavesialueella sijaitsevat
betoniset viemäriputket tulee saneerata.
Kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ja vesiosuuskunnan alueella sijaitsevat viemäriverkostoon liittymättömät kiinteistöt tulee välittömästi velvoittaa liittymään
viemäriverkostoon. Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen, ennen vuotta 2004 rakennettujen jätevesijärjestelmien
on täytettävä jätevesiasetuksessa asetetut vaatimukset ympäristönsuojelulain 3a
luvussa säädetyn mukaiseksi 15.3.2016 mennessä. Kiinteistöjen tulee tehdä
asianmukaiset suunnitelmat jätevesien käsittelystä ja laatia jätevesijärjestelmän
käyttö- ja huolto-ohjeet jätevesiasetuksen mukaisesti. Jätevedet voidaan johtaa
myös käsiteltäväksi pohjavesialueen ulkopuolelle niin, ettei pohjavesien pilaantumisvaaraa pääse syntymään. Jätevedet voidaan johtaa tiiviiseen umpisäiliöön, josta
jätevedet viedään käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle. Umpisäiliössä tulee olla
täyttymistä ilmaiseva hälytysjärjestelmä. Jätevesijärjestelmien tyhjennyksistä ja
muista huoltotoimista tulee pitää kirjaa. Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet
ja kunnossapitotiedot on pyydettäessä esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kunnan viemäriverkostojen suunnittelua ja rakentamista koskevaa tukea
tulee kohdentaa ensisijaisesti pohjavesialueille rakennettavaa viemäröintiä varten.
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella ylivuotoaltaattomat jätevedenpumppaamot
tulee varustaa ylivuotoaltailla. Harjamäen pumppaamon kaukovalvonta virka-ajan
ulkopuolella tulee järjestää esimerkiksi yhteistyöllä Siilinjärven vesihuoltolaitoksen
kanssa.
2.1.3 Hautausmaat
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella on kaksi evankelisluterilaisen seurakunnan
hautausmaata (Viinamäki ja Rauhanpuisto) ja yksi ortodoksisen seurakunnan hautausmaa sekä sankarihautausmaa, jossa ei ole ollut pitkään aikaan hautaustoimintaa. Rauhanpuiston hautausmaa on perustettu vuonna 1993, ja sen pinta-ala on
4,86 ha, josta on käytössä 0,2 ha. Alueella on 190 hautaa. Viinamäen hautausmaa
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on perustettu vuonna 1879, ja sen pinta-ala on 4,06 ha. Alueella on 6 650 hautaa.
Evankelis-luterilaisille hautausmaille perustetaan uusia hautoja vuodessa keskimäärin 100 kpl:ta. Ortodoksisen seurakunnan hautausmaa on perustettu vuonna 1959,
ja sen pinta-ala on 0,84 ha. Alueella on 1450 hautapaikkaa, joista on käytetty 370.
Uusia hautoja tulee vuodessa 3 - 7 kappaletta.
Rauhanpuisto sijaitsee Koivuniemen vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, ja sillä
on Itä-Suomen vesioikeuden (v. 1989, 85/I/89) ja vesiylioikeuden (v. 1990, 90/1990)
luvat poiketa suoja-aluemääräyksistä. Luvan mukaisesti kaukosuojavyöhykkeellä on
sallittu muiden kuin metallista valmistettujen uurnien hautaus, ja hautausmaalle on
asetettu pohjaveden laadun tarkkailuvelvoite Pohjois-Savon ympäristökeskuksen
27.4.1998 hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Tarkkailuohjelma tullaan päivittämään pohjavesialueella tehtävien pohjavesitutkimusten perusteella.
Evankelis-luterilaisen seurakunnan hautausmailla käytetään vuodessa lannoitteita
noin 200 kg ja kasvinsuojeluaineita noin 0,5 kg. Ortodoksisella hautausmaalla ei
käytetä lannoitteita eikä kasvinsuojeluaineita, ja hautaustoiminta on luonnonmukaista ortodoksisten perinteiden mukaisesti.
Riskinarviointi
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella sijaitsevat hautausmaat muodostavat riskin
pohjavedelle. Erityisen riskin muodostaa Rauhanpuiston hautausmaa, koska se sijaitsee Koivuniemen vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä.
Toimenpidesuositukset
Seurakuntien tulee minimoida käytetyt kasvinsuojeluainemäärät ja lannoitettava pinta-ala. Seurakuntia tulee tiedottaa pohjavesialueiden pilaantumisriskeistä. Kasvinsuojeluaineina ei saa käyttää pohjavesialueella kiellettyjä kasvinsuojeluaineita.
Mahdolliset käyttörajoitukset on merkitty valmisteen etikettiin. Rajoitukset on mainittu myös kaupallisissa kasvinsuojeluoppaissa. Valmisteiden käytölle saatetaan asettaa uusia rajoituksia tai niitä voidaan muuttaa valmisteiden kauppoihin ja viljelijöille
toimittamisen jälkeen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ylläpitää kasvinsuojeluainerekisteriä, josta löytyy tiedot kasvinsuojeluainesta ja niiden mahdollisista käyttörajoituksista pohjavesialueilla www.tukes.fi.
2.1.4 Vapaa-ajan alueet
Hakkaralan vedenottamon välittömässä läheisyydessä Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella sijaitsee Ahmon urheilualue. Alueella on sekä asfaltoituja, että asfaltoimattomia paikoitusalueita. Liikennemääristä ei ole saatavilla tietoja. Alueen hulevedet johdetaan läheiseen Ahmonlampeen, joka on kärsinyt runsaista leväkukinnoista. Alueen pelikenttää lannoitetaan, mutta ympäröiviä viheriöitä ei ole lannoitettu vuosiin. Aluetta myös kastellaan tarpeen vaatiessa, mutta kastelumääristä ei ole
saatavilla tietoa. Kastelun määrä vaihtelee sademäärien perusteella.
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Pelikentän pinta-ala on noin 6 800 m2, ja sitä lannoitetaan kolmella eri lannoitevalmisteella. Levitys tapahtuu keskipakolevittimellä, ja se pyritään kohdentamaan ainoastaan pelialueelle. Viljavuuspalvelu ohjeistaa lannoitusta maanäytteiden perusteella. GC13 –lannoitteen kokonaistyppipitoisuus painoprosentteina on 13, nitraattityppipitoisuus 2,3 ja ammoniumtyppipitoisuus 6,7. GC20 –lannoitteen kokonaistyppipitoisuus painoprosentteina on 20, nitraattityppipitoisuus 3,7 ja ammoniumtyppipitoisuus 11,3. GC20:n typestä 25 % on kestotyppeä. Kaikki tuotteet ovat kuivarakeistettuja. Siilinjärven kunta kirjaa ylös vuosittain käyttämänsä lannoitemäärät hoitamillaan kentillä (taulukko 5). Viime vuosina lannoitemääriä on vähennetty.
Taulukko 5. Ahmon urheilualueen lannoitusmäärät v. 2009.
Päivämäärä
Lannoitetuote
Määrä / kg
9.5.2009
GC20
150
18.5.2009
GC20
150
vko 28
GC20
150
vko 31
GC20
175
19.8
GC13
100

Määrä / kg/100m2
n. 2,2

n. 1,5

Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella sijaitseva harjualue on vilkkaassa virkistyskäytössä. Virkistyskäyttöön on liittynyt pohjavedelle vaaraa aiheuttavia lieveilmiöitä,
kuten luvatonta moottoriajoneuvoliikennettä ja luvattomien kaatopaikkojen perustamista. Alueella kulkee myös moottorikelkkareitti. Lieveilmiöitä on yritetty torjua kuntalaisia tiedottamalla, ilmoittamalla luvattomat kaatopaikat poliisille ja pyytämällä poliisilta lisävalvontaa.
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueen eteläpuolella sekä myös osittain pohjavesialueella on Tarinagolfin golfkenttä. Golfkentän huoltotukikohta on Koivuniemen vedenottamon kaukovyöhykkeellä. Golfkentän vaikutuksia pinta- ja pohjaveteen on
seurattu 1990- ja 2000-luvulla. Golfkentän vaikutuksista pinta- ja pohjavesiin on julkaistu ympäristöhallinnon tutkimusraportti vuonna 2002. Pohjavesivaikutuksia arvioitiin vajovesiä tutkimalla. Alueelle asennettiin myös kaksi pohjavesiputkea, joista
toisen tulokset eivät hienoainepitoisuuden takia olleet edustavia, ja toisen sijainti ei
ollut optimaalinen. Vajovesistä ja salaojavesistä mitatut typpi- ja fosforipitoisuudet
olivat tutkimuksen mukaan korkeita ja rasittavat pohjavesiä. Merkittäviä torjuntaainepitoisuuksia ei havaittu. Tutkimuksen mukaan rakenteeltaan ja koostumukseltaan puutteellinen kasvualusta on johtanut nurmen heikkoon kasvuun, mikä on lisännyt lannoitteiden käyttöä ja huuhtoutumista.
Vanhan kentän pinta-ala oli noin 60 ha, ja sitä laajennettiin vuonna 2002 pohjavesialueen ulkopuolelle. Pohjavesialueen reunalle sijoittuvalle laajennukselle tehtiin rakenteellisia suojauksia vajoveden johtamiseksi alueen ulkopuolelle. Vanhan golfkentän pinta-alasta noin 40 ha oli kylvettyä tai muuten käsiteltyä aluetta, ja loput 20
ha luonnontilaisia reuna-alueita. Golfkentän alueesta noin 19 ha sijaitsee pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella. Golfkenttä sijoittuu pääosin alueille, joiden
maakerrokset ovat hienorakeisia ja tiiviitä, ja joiden vedenjohtavuus on heikko. Se
ei kuitenkaan estä riittävästi pitkäaikaisen kuormituksen vaikutusta pohjaveteen.
Golfkentän alueelta pohjaveden virtaus on kohti pohjavesialueen keskustaa.
Pohjavesivaikutusten seurantaa golfkentällä ei ole jatkettu, eikä tutkimusraportissa
esitettyihin toimenpidesuosituksiin ole juurikaan kiinnitetty huomiota. Yleisesti hy21

väksyttyjä kasvinsuojeluaineita käytetään edelleen rikkakasvien torjuntaan. Osa
käytetyistä lannoitteista on rakeistettuja, mutta aineiden hidasliukoisuuteen muutoin
ei ole kiinnitetty erityistä huomiota. Viheriöiden nurmenleikkuujätteet kerätään, mutta väyläalueella leikkuujätteiden kerääminen on käytännössä mahdotonta. Kastelumääristä on pidetty kirjaa, mutta tiedot ovat hävinneet salaman aiheuttaman vahingon yhteydessä. Huoltoteillä ajaminen on periaatteessa kielletty, muttei käytännössä aina toteudu. Öljyvahinkojen torjuntaan on varauduttu siten, että imeytysainetta on aina saatavilla. Viheriöalueilla ei ole tehty perusparannuksia, mutta
muutamia lyöntipaikkoja on uusittu. Perusparannusten yhteydessä on mahdollista
tehdä rakenteellinen suojaus biotiitti suodatuksen avulla. Kentälle oli suunnitelmissa
laatia ympäristöohjelma vuoden 2010 aikana.
Riskinarviointi
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella erityisesti riskiä aiheuttavat Ahmon urheilualueella ja Tarinan golfkenttäalueella tapahtuva lannoitus. Lannoitus saattaa lisätä
nitraattipitoisuuksia pohjavedessä. Ahmon urheilualueen sijainti on erittäin riskialtis,
urheilualueen sijaitessa Hakkaralan vedenottamon välittömässä läheisyydessä.
Hakkaralan raakaveden laadussa on havaittu kohonneita nitraattipitoisuuksia, jotka
mahdollisesti johtuvat urheilualueen lannoittamisesta.
Toimenpidesuositukset
Ahmon urheilualueen lannoitusta on edelleen syytä tarkentaa Hakkaralan vedenottamon korkeiden nitraattipitoisuuksien takia. Lannoituksen tarkentamisessa voidaan
hyödyntää nurmikenttätutkimuksissa tehtyjä havaintoja typen huuhtoutumiseen vaikuttavista seikoista. Huuhtoutumisriski kasvaa mm. maan kosteuden kohotessa ja
lannoitusmäärien ylittäessä kasvien tarpeen. Riskiä voidaan pienentää lisäämällä
lannoituskertoja ja vähentämällä samalla annostusta sekä valitsemalla hidasliukoinen lannoite, jonka teho perustuu hitaisiin mikrobiologisiin reaktioihin, tai päällystetyt lannoiterakeet, joissa hidasliukoisuus on saatu aikaan mekaanisesti. Lannoituksessa tulee mahdollisuuksien mukaan siirtyä tuotteisiin, joiden typpipitoisuus on alhaisempi. Alueen kastelumäärät ja –ajankohdat tulee kirjata ylös, jotta nitraattien
suotautumista pohjaveteen voidaan tarvittaessa paremmin arvioida. Toimenpiteiden
suunnittelussa voidaan hyödyntää golfkentälle tehtyä tutkimusta.
Harjualueen väärinkäytöksiin on puututtava lisäämällä tiedotusta. Alueelle tulee
pystyttää selväsanaiset kyltit pohjaveden pilaantumisvaarasta ja siihen liittyvästä
aiheuttajan vastuusta, sekä eritellä selvästi mitkä toiminnot alueella ovat kiellettyjä.
Tiedotusta voidaan tehostaa esim. lehti-ilmoituksilla ja kouluihin suunnatulla valistuksella. Virallinen moottorikelkkareitti tulee siirtää pois alueelta.
Golfkentän pinta- ja pohjavesivaikutusten tutkimusraportissa on esitetty toimenpidesuosituksiksi mm. monivuotisen, tiheäjuurisen nurmen suosimista, lannoituksen
tarkentamista (typen muoto, lannoitteen hidasliukoisuus, lannoittaminen usein pienin annoksin, kasvien hyödyntämiskapasiteetin välttäminen, typpilannoituksesta tinkiminen), rikkaruohojen torjuntaa pääasiallisesti mekaanisesti, leikkuujätteen keräämistä ja liikakastelun välttämistä. Kentän perusparannusten yhteydessä tulee
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kasvualustat uusia asianmukaisesti ja harkita rakenteellisten suojausten tekemistä.
Öljy- tai vastaaviin vahinkoihin tulee varautua rakenteellisin toimenpitein teiden,
paikoitusalueiden, kemikaalien varastoinnin ja jätevesien osalta, ja kenttähenkilökunnalla tulee olla riittävä torjuntavalmius. Kentälle tulee laatia ympäristönhallintajärjestelmä, jossa on kiinnitettävä erityistä huomiota henkilöstön koulutukseen ja pelaajien informointiin. Tutkimusraportissa esitetään suosituksia myös huoltoteiden
rakentamisen ja käytön suhteen. Kentällä käytetyistä lannoite- ja kasvinsuojeluainemääristä sekä sadannasta ja kastelumääristä tulee pitää kirjaa. Golfkenttätoiminnan vaikutuksia pohjaveteen tulee tarkkailla. Tarpeen vaatiessa tarkkailua
varten tulee asentaa uusi pohjaveden havaintoputki. Pohjaveden laatua tulee seurata ainakin typpiyhdisteiden, fosforin ja kasvinsuojeluaineiden osalta. Golftoiminnasta aiheutuvat todellisia riskejä pohjavedelle voidaan arvioida vasta varsinaisten pohjavesihavaintojen perusteella. Tutkimustulosten perusteella esitettyjen
toimenpiteiden toteuttaminen on käynnistettävä ja lannoitusta tarkistettava. Tärkeää
on, että viheriöalueiden perusparannusten yhteydessä uusitaan kasvukerros
asianmukaiseksi, ja rakennetaan teknis-taloudellisesti parhaaksi nähtävä rakenteellinen suojaus.
Kasvinsuojeluaineina pohjavesialueella saa käyttää vain turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymiä aineita. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ylläpitää kasvinsuojeluainerekisteriä, josta löytyy tiedot kasvinsuojeluainesta ja niiden mahdollisista käyttörajoituksista pohjavesialueilla www.tukes.fi.
2.2 Liikenne, tien- ja kadunpito

2.2.1 Tiestö, liikennemäärät ja pohjavesisuojaukset
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueen kautta kulkevat valtatie 5, kantatiet 75 ja 77
sekä maantiet 559 ja 16274. Teiden pituus kyseisellä pohjavesialueella on yhteensä
22,4 km. Valtatiellä 5, ennen Siilinjärven eritasoliittymää, kevyen liikenteen määrä
on n. 15000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen määrä on n. 1 600
ajoneuvoa vuorokaudessa. Kantatiellä 75 Nilsiän suuntaan kevyttä liikennettä on n.
5600 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskasta liikennettä n. 300 ajoneuvoa vuorokaudessa, Maaningan suuntaan kevyttä liikennettä n. 4 900 ajoneuvoa vuorokaudessa
ja raskasta liikennettä n. 330 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kantatiellä 77 kevyttä liikennettä on n. 3 600 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskasta liikennettä on n. 300
ajoneuvoa vuorokaudessa. Maantiellä 559 kevyttä liikennettä on n. 3 200 ajoneuvoa
vuorokaudessa ja maantiellä 16274 kevyttä liikennettä on n. 900 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaanliikenteen onnettomuuksia on tapahtunut Harjamäki-Kasurilan
pohjavesialueella vuosina 1998 - 2007 yhteensä 8 kpl.
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella on pohjavesisuojaus uuden moottoritien ja
sen liittymien alueella. Muutamia aikoinaan tutkittuja vedenottopaikkoja on jäänyt
uusien tielinjausten alle. Pohjavesisuojaus on tehty 1990-luvun alussa maatiivisteenä silloisten suojausohjeiden mukaisesti. Nykyisten ohjeiden mukaisesti pelkästään maatiivisteen käyttö ei ole riittävä kloridisuojaukseen, mutta onnettomuussuojaukseen se on edelleen riittävä.
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Suojauksia on rakennettu valtatiellä 5 sekä kantateillä 75 ja 77 (taulukko 5). Suojausten rakenne on mitoitettu pääasiassa säiliöauto-onnettomuuksien varalta. Kerroksen on tarkoitus pidättää valuvaa myrkkyä onnettomuustapauksessa niin kauan, että torjuntakalusto ehtii paikalle. Suojausmateriaalina on käytetty tielinjalta saatua
silttiä, jonka vedenläpäisevyys on pienempi kuin 10 -6 m/s. Vedenottamoiden välittömässä läheisyydessä suojakerroksen paksuus on 50 cm:ä ja muualla 35 cm:ä.
Siltin päälle laitetun ruokamullan tarkoitus on estää siltin kuivahalkeilu. Silttisuojaus
ulottuu 2 metriä ojan pohjalta ylöspäin. Sisäluiskat on suojattu kokonaan, ja pientareiden pinnoituksessa on käytetty asfalttirouhetta. Bentoniittimattoa on käytetty luiskan alla lentopallokentän kohdalla. Jyrkimpiä eritasoliittymien ramppien luiskia ei ole
suojattu, mutta auton suistuminen on estetty kaiteilla.
Taulukko 5. Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueen tiesuojaukset.
Tie
Tieosoite
Valtatie 5
205 3800 – 205 4900
Valtatie 5
205 4900 – 206 1150
Kantatie 75
001 0000 – 001 0650
Kantatie 77
035 3608 – 035 5405
Kantatie 77
035 2505 – 035 3608

Suojauksen laatu
kevyt
vaativa
vaativa
vaativa
kevyt

Suojauksen kunnossapito- ja seurantaohjeiden mukaan suojauksien kunnossapito
huomioidaan suojausta peittävän kasvillisuuden hoidossa, liikennemerkkien ja muiden rakenteiden pystytyksessä sekä lumen aurauksessa. Luiskat nurmetetaan, ja
nurmikko pidetään 6-15 cm:n pituisena. Nurmetuksen on tarkoitus estää kuivumishalkeamien muodostuminen. Niitto tapahtuu koko suojauksen alalta ja sillä estetään
korkean kasvillisuuden kasvu. Nurmikko lannoitetaan vain perustamisvaiheessa.
Rakenteiden pystytyksessä ei rikota tiivistekerrosta ja käytetään ensisijaisesti liikennemerkin jalustoja, jotka voidaan asentaa tiivistekerrosta kaivamatta. Kamerapylväitä eikä kaapeleita sijoiteta pohjavedensuojausalueelle. Suolapitoista lunta ei
saa aurata eikä kasata luiskasuojausten ulkopuolelle, joten tien aurausnopeus on
sovitettava sellaiseksi, ettei suolainen lumi lennä luiskasuojauksen ulkopuolelle.
Pohjavesisuojauksien kunto tulisi tarkastaa keväällä lumien sulamisen jälkeen ja
suorittaa tarvittavat korjaukset. Tarkastuksia on pyritty tekemään vuosittain. Öljynerotusaltaiden pinnalle kerääntynyt öljy poistetaan tarvittaessa ja altaat puhdistetaan pintaroskista ja pohjalietteestä loppusyksyllä. Suojauksille on tehty kuntokartoitus keväällä 2006, jossa havaittiin painaumia valtatiellä 5 ja kantatiellä 77 sekä poistettavaa kasvillisuutta muissa kuin Rokkapadan öljynerotusaltaissa. Myös suojauksien merkintä maastosta puuttui. Tässä tarkastuksessa havaituista puutteista on
osa korjattu.
Alueella tehtiin vuonna 2009 erillinen pohjavesisuojausten toimivuusselvitys. Selvityksen yhteydessä alueelle asennettiin kolme uutta pohjaveden havaintoputkea.
Selvityksen johtopäätöksinä kuntotilakartoituksen ja pohjaveden kloridipitoisuustuloksien perusteella on voitu todeta, että suojaukset eivät toimi. Suojatulla alueella
hyvin monesta paikasta pintavedet suotautuvat pohjaveteen.
Sivuojiin sekä ramppien ja päätien väliselle alueelle tulevat vedet ohjataan ennen
vesistöön laskemista öljynerotusaltaisiin, joita on alueella kolme (Oikeakätinen ja
Ahmo valtatiellä 5, sekä Rokkapata kantatiellä 77). Myös Siilinjärven keskustassa
on maanalainen öljynerotusallas Räisälän tien varressa, jonka sijainti on epäselvä.
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Erottimessa vettä kevyemmät kemikaalit jäävät altaan yläosaan ja raskaammat laskeutuvat pohjalle.
Rokkapadan kaatopaikkojen kunnostuksen yhteydessä on Rokkapadan altaaseen
johdettavien hulevesien laatua seurattu. Huhtikuussa 2006 otetut vesinäytteet osoittivat, että Rokkapadan sadevesialtaalle johdettavassa hulevedessä oli koliformisia
bakteereita 1 pmy/100 ml, elokuussa 2003 otetussa näytteessä koliformisia bakteereja oli enimmillään 130 pmy/100 ml. Pohjavesiputkessa P 47 oli vuonna 2003 koliformisia bakteereja enimmillään 43 pmy/100 ml, mutta vuonna 2005 niitä oli enää
alle 3 pmy/100 ml. Bakteerien pääsyn hulevedestä pohjaveteen on mitä todennäköisimmin aiheuttanut Rokkapadan altaan ylivuoto, jonka on voinut aikaansaada
Mäntyrinteen ja Rokkapadan hulevesipumppaamoiden ohjausjärjestelmien toimintahäiriö sekä hulevesiverkoston kapasiteetin riittämättömyys poikkeuksellisissa tilanteissa. Rokkapadan sadevesialtaan tilavuutta on lisätty korottamalla altaan reunoja syksyllä 2010.
Pohjavesialueella kulkevien teiden varsiin on asennettu pohjavesialuekylttejä. Valtatie 5:n varrella on 13 kohdalla pohjavesialuekyltit. Valtatie 5:n vieressä kulkevan
pienemmän tien varrella on 17 kohdalla pohjavesialuekyltit sekä kahdella kohdalla
kyltit, jotka ilmoittavat pohjavesisuojauksista. Kantatie 77 varrella on 20 kohdalla
pohjavesialuekyltit.
2.2.2 Liukkauden torjunta ja pohjaveden kloridipitoisuudet
Teiden suolauksessa käytetään natriumkloridia sekä liuoksena että rakeisena. Valtatie 5 kuuluu ylimpään talvihoitoluokkaan (Is). Suolan käyttömääristä 1990-luvulta
ei ole tietoja. Viime vuosien aikana suolankulutus on ollut 8 - 15 tonnia/km/vuosi.
Kantateillä 75 ja 77 sekä seututiellä 559 suolaa käytetään n. 1 tonni/km/vuosi. Kantateillä 75 ja 77 on siirrytty syksyllä 2010 käyttämään liukkauden torjunnassa pohjavedelle vähemmän haitallista kaliumformiaattia.
Tiepiiri on seurannut vuodesta 1993 lähtien kloridipitoisuuden kehitystä Oikeakätisen lammen pohjoispuolelle rakennetusta pohjavesiputkesta. Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy on hoitanut näytteenoton ja analysoinnin vuodesta 2005 lähtien.
Näytteet otetaan kaksi kertaa vuodessa kolmelta eri syvyydeltä. Kloridipitoisuudet
ovat lähteneet nousuun 1990-luvun alussa. Nousu on taittunut vuosikymmenen
puolen välin jälkeen, mutta lähtenyt uuteen nousuun viime vuosina.
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys on selvittänyt Hakkaralan vedenottamon kloridipitoisuuden nousun syitä vuonna 1994. Tutkimuksessa tarkkailtiin Tielaitoksen
selkeytysaltailta lähtevän, pienen Ahmonlammen, Hakkaralan vedenottamon, Lujabetonin maa-altaaseen johdettavan sekä Oikeakätisen lammen pohjoispuolella olevan pohjavesihavaintoputken vesien laatua. Selityksenä kloridipitoisuuksien kohoamiseen pidettiin tiesuolauksen ohella maamassojen siirtelyä.
Kloridipitoisuus kasvaa pohjavesikerroksessa pinnasta pohjalle päin mentäessä.
Kloridia pidättäneet kerrokset on todennäköisesti rikottu moottoritien rakentamisen
yhteydessä tehtyjen suurten massansiirtojen ja leikkausten takia, jolloin kloridi on
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päässyt uudelleen kiertoon joutuen pohjaveteen. Kloridiseurannan tuloksia on esitetty kuvassa 3.

Kuva 3. Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueen kloridiseuranta Oikeakätisen syvähavaintoputkesta.

2.2.3 Vaarallisten aineiden kuljetukset
Vaarallisia aineita kuljetetaan maanteitse Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueen läpi.
Vaarallisten aineiden kuljetusmäärät käyvät ilmi taulukosta 6.
Taulukko 6. Vaarallisten aineiden maantiekuljetukset Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella
v. 2002.
Kaasut
Palavat
Sytyttävästi Orgaaniset
Myrkylliset
Syövyttävät
Muut vaarallinesteet
vaikuttavat
peroksidit
set
500-1000 1000-2000 100-500
10-50 t/vko
5-50 t/vko
300-500 t/vko 150-300 t/vko
t/vko
t/vko
t/vko

Riskinarviointi
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueen kautta kulkeva liikenne muodostaa riskin pohjavedelle. Alueen puutteelliset tiesuojaukset muodostavat suuren riskin pohjavedelle. Tämänhetkinen tiesuojaus ei ole riittävä pidättämään liukkaudentorjunnassa käytettävää natriumkloridia. Tästä johtuen pohjavedessä ja raakavedessä on havaittukin jo pitkään kohonneita kloridipitoisuuksia.
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Toimenpidesuositukset
Alueelle tulee rakentaa riittävät pohjavesisuojaukset, jotka estävät kloridin pääsyn
pohjaveteen. Pohjavesisuojausten kunnosta tulee huolehtia suojauksen kunnossapito- ja seurantaohjeiden mukaisesti. Suojaukset on tarkastettava vuosittain ja kaikki havaitut puutteet on korjattava. Räisäläntien varressa sijaitseva öljynerotusaltaan
sijainti on selvitettävä ja tarkastettava altaan kunto sekä toimivuus. Altaalle on tehtävä tarvittavat kunnossapito- ja huoltotyöt.
Pelastuslaitoksella on oltava käytettävissä kartat ja muut tarvittavat tiedot suojauksista.
Suolapitoista lunta ei saa aurata eikä kasata luiskasuojausten ulkopuolelle, joten
tien aurausnopeus on sovitettava sellaiseksi, ettei suolainen lumi lennä luiskasuojauksen ulkopuolelle. Liukkaudentorjunnassa tulee siirtyä mahdollisuuksien mukaan
vähemmän pohjavedelle haitallisen aineen käyttöön (kaliumformiaatti). Pohjaveden
suojelun lisäksi on turvattava vedenhankinta ja talousveden laatu. Pohjaveden pilaantuminen jatkuu edelleen, vaikka kloridi poistetaan talousvedestä, ja pohjaveden
pilaamiskielto on ehdoton.
Suurin osa pohjavesialuekylteistä on asennettu tien suuntaisesti ja ovat näin ollen
hankalia havainnoida. Kyltit tulee kääntää liikenteen vastaisesti.
2.3 Rautatieliikenne
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella on noin 450 metriä 1-3 raiteista sähköistettyä
rautatietä juuri ennen Siilinjärven rautatieasemaa etelän suunnasta tultaessa. Henkilöjunia kulkee Siilinjärven aseman kautta 9 - 11 kpl päivässä. Rautatie ei ole pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella. Lyhyellä rautatieosuudella ei ole tasoristeyksiä, ratapihoja eikä myöskään suojausta kemikaalionnettomuuksien torjumiseksi.
Kuopio-Iisalmi rataosuudella tehtiin 340 000 henkilöliikenteen matkaa vuonna 2007.
Tavaraliikennettä kuljetettiin Kuopio-Siilinjärvi välillä noin 1 906 000 nettotonnia
vuonna 2007.
Valtion rataverkolla käytetään mm. turvallisuuden takia noin 4 tn/v kasvinsuojeluaineita lähinnä asemilla, koska linjaosuuksilla ei ole juurikaan tarvetta. Vesakon eli
rata-alueen reunojen torjunta on suoritettu vuodesta 1977 lähtien mekaanisesti. Liikennevirasto on luopunut kasvinsuojeluaineiden käytöstä pohjavesialueilla keväällä
2007.
Liikennevirasto on panostanut kemikaalivuotojen ehkäisyyn ja torjuntaan viime vuosina. Vaaralliset aineet pyritään kuljettamaan lähtöasemalta määränpäähän ilman
välipysähdyksiä. 1990-luvun alusta lähtien tihkuvuodot ovat olennaisesti vähentyneet, mikä on seurausta lähinnä säiliövaunujen tarkentuneesta valvonnasta itärajalla.
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2.3.1 Vaarallisten aineiden kuljetukset
Vaarallisia aineita kuljetetaan myös rautateitse Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueen läpi. Vaarallisten aineiden kuljetusmäärät käyvät ilmi taulukosta 7.
Taulukko 7. Vaarallisten aineiden kuljetukset rautateitse Kuopio-Iisalmi rataosalla v. 2002.
Räjähteet
Kaasut
Palavat nesteet ja sytyttävästi vaikuttavat
Syövyttävät
0,01-0,1 t/vko 10-500 t/vko
100-500 t/vko
5000-8100 t/vko

Siilinjärven rautatieaseman lähellä ei ole sattunut vaarallisten aineiden kuljetus onnettomuuksia.
Vaarallisten aineiden kuljetusmääriin Siilinjärven pohjavesialueilla vaikuttaa erityisesti kantatien 75 varressa sijaitseva Yaran tuotantolaitokset.
Riskinarviointi
Pohjavesialueen kautta tapahtuva rautatieliikenne muodostaa riskin pohjavedelle.
Riskiä nostaa se, että rata-alueet ovat merkkaamattomia ja suojaamattomia.
Toimenpidesuositukset
Pohjavesialueiden merkinnät tulee asentaa pohjavesialueella kulkevan radan varteen. Ratahenkilökunnalle tulee järjestää riittävästi koulutusta, jossa kerrotaan pohjavesialueista ja toimenpiteistä mahdollisissa onnettomuustapauksissa. Rataosuuksille tulee radankunnostuksen yhteydessä tehdä myös pohjavesisuojauksia.
2.4 Yritystoiminta

2.4.1 Pohjavesialueella sijaitsevat ympäristöluvanvaraiset yritykset
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella nykyisin olevia, ympäristöluvanvaraisia yrityksiä ovat betoniasema-, elementti- ja tuotetehdas, pesula, kaksi polttoaineiden jakeluasemaa sekä lämpökeskus.
Betonitehdas on toiminut alueella vuodesta 1953. Siilinjärven kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt toiminnalle ympäristöluvan 25.1.2007. Betonitehtaan 17,5
hehtaarin suuruisesta tontista on asfaltoitu noin 4 hehtaaria. Pintavedet kootaan
noin 12 ha:n alueelta sadevesiviemäristön kautta tasausaltaaseen ja öljynerottimelle, josta ne johdetaan ojassa Kevättömän Taivallahteen. Pintavesien tasaus- ja öljynerotusjärjestelmän kunto tarkistetaan vuosittain. Tontilla on runkoelementtitehdas, maataloushalli, ratapölkky- ja ontelolaattatehdas sekä seinäelementtitehdas.
Tehtailla valmistetaan valmisbetonia, maataloustuotteita, ratapölkkyjä, runko- ja
seinäelementtejä sekä TT- ja ontelolaattoja.
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Tuotannossa käytetään kiviainesta, sementtiä, lisäaineita, terästuotteita, eristeitä ja
vettä. Käytettävistä lisäaineista Glenium ACE 30 -notkistin on ympäristölle vaarallinen kemikaali. Sitä varastoidaan kahdessa säiliössä (3,3 ja 9 tonnia) lämpimissä
varastotiloissa, joiden lattia ja korotetut kynnykset muodostavat suoja-altaat. Kasvipohjaista muottiöljyä varastoidaan valuma-altaassa olevan säiliön, jonka tilavuus on
4,5 m3, lisäksi konteissa. Lämmitykseen käytettävä polttoöljy varastoidaan kolmessa 1,5 m3:n suuruisessa valuma-altaaseen sijoitetussa säiliössä. Kevyttä polttoöljyä
käytetään vuosittain 18 tonnia. Trukkien polttoainetta varastoidaan kahdessa 3 m3:n
suuruisessa 1-vaipallisissa, suoja-altaallisessa säiliössä. Pihalla varastoitavia raaka-aineita ovat lämpöeristeet, puutavara ja rouhepinnoitteet.
Kemikaalit on varastoitu sisälle, pesuvesien maahan imeytys on lopetettu ja öljynerottimet on asennettu. Yrityksellä on sertifioitu laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmä. Pienten onnettomuuksien varalle toimet on suunniteltu etukäteen. Pesuvesien kierrätysjärjestelmä on suljettu, ja siinä on yliteviemäröinti poikkeamatilanteita varten. Kierrätetty pesuvesi käytetään betonikuljetusautojen kuppien pesuun,
ja ylimääräinen vesi johdetaan kunnalliseen viemäriin öljynerottimen kautta.
Tehtaiden koillispuolella on kallioperän heikkousvyöhyke. Pohjavedet virtaavat tehtaalta koilliseen. Hakkaralan vedenottamon kaukosuojavyöhyke rajautuu tehdasalueeseen. Vedenottamon ja tehdasalueen välisen alueen tarkempaa hydrogeologiaa
selvitettiin 1990-luvun lopussa. Selvityksen yhteydessä alueelle asennettiin havaintoputki. Asennuskairauksessa maaperän todettiin olevan hiekkaa 10 metrin syvyyteen saakka. Toukokuussa 1998 pohjaveden pinta oli tasossa +108,89 eli noin kolmen metrin päässä maanpinnasta. Havaintoputken itäpuolella oli 1,2 metrin täytemaakerros, jonka alla oli noin 16 metrin paksuinen silttikerros. Kallionpinta todettiin
19,5 metrin syvyydessä. Kallion ja silttikerroksen välissä oli moreenia. Tehdasalueen läheisyydessä on tullut esille kallioesiintymä, jota on louhittu moottoritien rakentamisen yhteydessä.
Vuonna 1997 tehdasalueella on todettu useita öljytynnyreitä, joista osa on ollut
avonaisia, ja maaperässä havaittu öljyläikkiä. Öljyistä maa-ainesta poistettiin 12 m3,
ja puhdistuksen riittävyys varmistettiin maanäytteillä. Tehtailla on aiemmin ollut oma
lämpökeskus, joka on lopettanut toimintansa vuonna 1992. Raskasta polttoöljyä
poltettiin 3 ja 3,5 MW:n kattiloissa. Tehdasalueella on toiminnan aikana säilytetty öljyä monissa kohteissa, joista käytöstä poistetun öljysäiliöpaikan sekä mineraaliöljyn
ja ongelmajätteiden varastointipaikkojen maaperän tila on selvitetty.
Betonitehtaalle on ympäristöluvassa asetettu pohjaveden suojelua koskevia erityismääräyksiä, joiden mukaan suolan käyttö pölyntorjunnassa on kielletty, maaperän tila on selvitettävä ennen lisärakentamista, maamassojen kaivua tai alueiden
käyttötarkoituksen muuttuessa. Lisäksi luvassa on edellytetty maaperän tilan selvittämistä ja pohjaveden tarkkailua.
Pohjaveden laatua tuli tarkkailla kolmesta alueelle asennetusta pohjavesiputkesta
kahden vuoden ajan. Näytteistä oli tutkittava toukokuun lopussa ja syyskuun alussa
pH, sähkönjohtavuus, öljyhiilivedyt (THC) ja 12 raskasmetallin pitoisuudet (As, Ba,
Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, V ja Zn). Vesinäytteenoton yhteydessä oli määritettävä myös pohjavedenpinnan korkeus. Tuloksissa on havaittu kohonneita pitoisuuksia koboltin, nikkelin, lyijyn ja sinkin osalta. Siilinjärven kunnan ympäristölautakunta
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on tehnyt päätöksen 1.7.2010, jonka mukaan pohjaveden laadun ja korkeuden tarkkailua tulee jatkaa.
Tehdasalueella tapahtui 19.1.2009 polttoöljyvuoto 1000 litran kaatuneesta kontista
ontelolaattatehtaan purkulinjan välivarastotilassa. Kontissa oli ollut öljyä 500 - 700
litraa, ja vuotaneen öljyn määrä oli 150 - 400 litraa. Pelastuslaitos sai öljyä talteen
noin 50 litraa. Vuotopaikalla oli betonipohja, mutta aivan kaatuneen säiliön vieressä
on sadevesikaivo ja betonilaattaan piikattu aukko, josta öljyä pääsi myös maaperään. Polttoöljyä on valunut sekä sadevesikaivoon, jossa on öljynerotuskaivo ja josta sitä otettiin talteen, että maapohjalliseen aukkoon. Betonilaatan alla on täyttömaata ja perusmaa on todennäköisesti hiekkaa. Vuotopaikka ei ollut pohjaveden
varsinaisella muodostumisalueella, mutta on huomattava, että pohjavesialueen laidoillakin virtaussuunnat ovat ainakin osittain pohjavesialueen sisäosia kohden. Vuotopaikka sijainnee pohjaveden vedenjakaja-alueella, josta virtausta voi olla itään ja
etelään. Siilinjärven kunnan Hakkaralan pohjavedenottamo sijaitsee koillisessa noin
800 metrin etäisyydellä ja Koivuniemen pohjavedenottamo kaakossa noin 1 400
metrin etäisyydellä.
Tekstiilien vesipesula sijaitsee aivan Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueen rajalla.
Yritys on aiemmin harjoittanut myös kemiallista pesua, mutta nykyisin sitä ei enää
harjoiteta, eikä mm. vetyperoksidia ja kloriittia enää käytetä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on 28.12.2006 tarkastanut yrityksen ilmoituksen, joka koskee
tekstiilien vesipesulatoiminnan merkitsemistä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, ja todennut että toiminta täyttää kokonaisuutena arvioiden olennaisilta osin
ympäristönsuojelulain vaatimukset.
Vuonna 2005 pesukemikaaleja käytettiin yhteensä 57 614 kg. Kemikaalihuoneessa
säilytetään korkeintaan 3800 litraa pesukemikaaleja kerrallaan. Betonilattiassa on
epoksipinnoite ja noin 5 cm:n ylösnostot seinille. Ovien kohdalla on noin 1 cm:n
kynnys. 900 litran varastokontin rikkoontumistilanteessa pesukemikaalia on mahdollista päästä viemäriin ja ulko-oven kautta maaperään. Kemikaalien pääsy viemäriin
ja maaperään estetään viemärin ja ulko-oven tiivistyksellä ja viemäriverkostossa
olevalla tasaussäiliöllä. Pesulan jätevedet johdetaan kunnalliseen viemäriin.
Oikeakätisellä sijaitseva jakeluasema on aloittanut toimintansa vuonna 1993. Huoltoasemalla on neljä tilavuudeltaan 30 m3 suuruista maanalaista II-vaippasäiliötä
bensiinille ja kolme dieselöljylle. Lisäksi dieselöljylle ja polttoöljylle on 16 m3:n suuruiset II-vaippasäiliöt, ja kiinteistön lämmitystä varten vielä yksi 10 m3:n suuruinen
kevytpolttoöljysäiliö. Asemalla ei ole ajoneuvojen pesu- eikä huoltotoimintaa. Jakeluaseman polttoainesäiliöiden täyttöpaikkojen hulevedet sekä katoksellisten raskaan liikenteen ja kevyen liikenteen jakelualueiden hulevedet johdetaan öljynerottimien kautta kunnan jätevesiverkostoon (rakennuslupa 173/1992). Muun aseman
asfaltoidun piha-alueen ja kattojen sadevedet kerätään tasausaltaaseen, mistä vedet johdetaan tielaitoksen sadevesiviemäriin ja edelleen moottoritien suojausjärjestelmään kuuluvaan öljynerotusaltaaseen. Viimeksi mainittuun järjestelyyn on Kuopion tiepiirin 15.6.1992 antama lupa. Säiliöiden täyttöpaikat tiivistettiin ja päällystettiin
uudelleen vuonna 2002. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on 21.8.2003 tarkastanut Oikeakätisellä sijaitsevan yrityksen ilmoituksen, joka koskee polttonesteiden jakeluaseman merkitsemistä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja todennut,
että toiminta täyttää kokonaisuutena arvioiden olennaisilta osin ympäristönsuojelu30

lain vaatimukset. Asemakaava-alueella sijaitsevasta jakeluasemasta oli aiemmin
tehty ennakkotoimenpideasetuksen mukainen ilmoitus, jonka Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri oli tarkastanut 25.6.1992.
Toisen toiminnassa olevan jakeluaseman toiminta on aloitettu 1950-luvulla, ja myös
se sijaitsee asemakaava-alueella aivan Siilinjärven keskustassa. Asemalla on ilmeisesti ollut myös romunkeräyspaikka. Alueen maaperä on tehtyjen tutkimusten mukaan hiekkaa ainakin kuuden metrin syvyyteen saakka. Tutkimuksissa ei ole havaittu orsivesikerroksia. Kiinteistö sijaitsee Hakkaralan vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä ja Koivuniemen vedenottamon kaukosuojavyöhykkeen välittömässä
läheisyydessä. Nykyiset säilöt on asennettu vuosina 1982 ja 1994, ja mittarikentän
viemäröinti on uusittu vuonna 1994. Polttonestesäiliöitä on 5 kpl, ja ne ovat maanalaisia, metallisia, vuodonilmaisujärjestelmällä varustettuja kaksoisvaippasäiliöitä.
Bensiinisäiliöitä on kaksi, joiden tilavuus on 30 m3. Dieselöljysäiliöitä on myös kaksi,
ja niiden tilavuudet ovat 20 m3 ja 7 m3. Lisäksi on yksi tilavuudeltaan 10 m3 suuruinen polttoöljysäiliö. Jakelulaitteita on yhdeksän. Jakeluasemalla on myös ajoneuvojen huolto- ja pesuhallit. Voiteluaineita käytetään noin 3 000 litraa, liuotinpohjaisia
pesukemikaaleja noin 300 litraa ja autonhoitotuotteita ja muita kemikaaleja noin 800
litraa vuodessa. Hallien jätevedet johdetaan öljynerottimen kautta kunnan jätevesiverkostoon. Erotinjärjestelmässä ei ole sulkuventtiiliä, mutta se on varustettu öljytilan täyttymisen hälytinlaitteistolla. Jakelualueen hulevedet johdetaan öljyn- ja bensiininerottimen kautta sadevesiviemäriin. Kohteen maaperää on kunnostettu vuonna
2002, jolloin käytöstä poistetun mittarikorokkeen alle on jäänyt pilaantunutta maaainesta. Mittarin viereen on asennettu huokoskaasuputki. Polttonestesäiliöiden, jakelumittareiden ym. alta, missä mahdolliset pitoisuudet ovat todennäköisesti suurimmat, ei ole voitu ottaa näytteitä kairaamalla ympäristö- ja turvallisuussyistä. Jakeluasemasta on tehty ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun
lain 6 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen 38 §:n mukainen ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemisestä. Polttoaineiden jakeluasema ja huoltoasema ovat liitetty kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoihin.
Lämpökeskus sijaitsee pohjavesialueen ulkorajan ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen välisellä ns. reunavyöhykkeellä, ja se on yhdistetty Siilinjärven taajaman kaukolämpöverkkoon. Lämpökeskuksen polttoaineena on nestekaasu, varapolttoaineena on kevyt polttoöljy. Kevyt polttoöljy varastoidaan 50 m3:n säiliössä.
Lämpökeskustoiminnalla on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 23.5.2011 antama ympäristölupa. Lupaan perustuen vanha raskaspolttoöljysäiliö ja kevyt polttoöljysäiliö sekä säiliöihin liittyvät rakenteet puretaan. Lisäksi selvitetään maaperän pilaantuneisuus ja tarvittaessa pilaantunut maaperä puhdistetaan.
Riskinarviointi
Pohjavesialueella toimivat ympäristöluvanvaraiset yritykset muodostavat riskin pohjavedelle. Erityisesti riski aiheutuu yrityksissä käsiteltävistä erilaisista kemikaaleista.
Betonitehtaan toiminnasta on todettu aiheutuvan haitallisia vaikutuksia pohjaveden
laadulle.
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Toimenpidesuositukset
Pohjaveden pilaantumisvaara tulee poistaa rakenteellisin ja käyttöteknisin toimenpitein Turvatekniikan laatiman ohjeen K3-2006 (Pohjavesien suojelu kemikaaleja käsittelevässä laitoksessa) mukaisesti. Ohjeet on annettu tarvittavista rakenteellisista
suojauksista allastusten, vallitilojen, viemäriverkostojen, putkistojen, liikennejärjestelyjen ja jakeluasemia koskevien erityisjärjestelyjen osalta. Rakentamisen valvonnasta on annettu ohjeet laitevaatimusten sekä asennusvalvonnan ja dokumentoinnin osalta. Lisäksi on annettu ohjeet laitteiden kunnossapidosta.
Teollisuuskiinteistöjen ajoväylät tulee järjestää siten, että ajoväylät ovat selkeät ja
ajoneuvojen törmäysmahdollisuudet mahdollisimman pienet. Liikennöintialueet tulee asfaltoida. Pintavedet tulee johtaa sadevesiviemäriin pohjavesialueen ulkopuolelle. Varastot ym. tulee kattaa sadevesien määrän minimoimiseksi aina, kun se
toiminnan kannalta on mahdollista.
Öljy- ja kemikaalisäiliöiden tarkastuksia tulee tehostaa ja kaikki säiliöt sisä- ja ulkotiloissa on varustettava tilavilla ja tiiviillä suoja-altailla. Säiliöiden tulee olla IIvaipallisia. Maanalaiset säiliöt tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti. Allastus tulee rakentaa ns. kaksoispidätyksen periaatteella, jossa käytetään kahta toisistaan
erillistä pidätysrakennetta. Keskenään reagoivien kemikaalien kosketuksiin pääseminen on estettävä kokonaan. Maanpäällisten säiliöiden kuntoa tulee tarkkailla jatkuvasti, ja varastot on pidettävä siistinä tihkuvuotojen havaitsemiseksi. Varastojen
betonilattioiden kunnosta on myös pidettävä huolta.
Öljyä eikä muita pohjaveden pilaantumista aiheuttavia kemikaaleja ei saa varastoida konteissa tai muissa vastaavissa välivarastoissa, jotka eivät täytä asianmukaisen kemikaalisäiliön vaatimuksia. Myös väliaikaisilla varastosäiliöillä tulee olla tiivis
suoja-allas, jonka tilavuus vastaa kemikaalin määrää. Varastoinnin vaatimukset
koskevat myös syntyviä, pohjavedelle vaaraa aiheuttavia, jätteitä.
Säilytys- ja käsittelytiloja, suojausrakenteita, ilmaisimia, säiliöitä, putkistoja ym. tulee
pitää kunnossa ja tarkastaa säännöllisin väliajoin. Lattiakaivojen, viemäreiden, sulkuventtiilien ja tarkastuskaivojen sekä niiden liitosten tiiviyttä tulee seurata säännöllisesti. Kunnossapitosuunnitelmaan tulee kirjata tarkastukset, havainnot ja huoltotoimenpiteet sekä seuraavan tarkastuksen ajankohta. Säiliö tai muu laite, joka havaitaan vaaraa aiheuttavaksi, on korjattava tai poistettava käytöstä välittömästi.
Laitosten henkilökunnan koulutukseen on panostettava, jotta riskitilanteet ja tihkuvuodot havaittaisiin ajoissa. Mahdolliset onnettomuustilanteet tulee kartoittaa ja yksilöidä selkeästi, ja niiden varalle tulee laatia selkeä toimintamalli ja -ohjeet, jotka
ovat jokaisen työntekijän tiedossa. Ohjeistuksessa on käsiteltävä myös mahdollisia
laitoksen toiminnan tai vesienkäsittelyn häiriötapauksia. Saatavilla tulee aina olla
imeytysturvetta tai vastaavaa, ja käytetty imeytysaine tulee varastoida asianmukaisessa jäteastiassa. Myös pienistä kemikaalivahingoista tulisi pitää kirjaa, johon
merkitään vahingon ajankohta, tapahtumat ja suoritetut toimenpiteet. Pienien vahinkojen yhteydessä huomatut epäkohdat tulee aina korjata siten, ettei vastaavaa pääse tapahtumaan uudestaan isommassa mittakaavassa. Onnettomuuksista, joissa
kemikaaleja on päässyt ympäristöön, täytyy välittömästi ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaisille. Mahdollisen tulipalon yhteydessä syntyvät sammutusvedet tulee
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kerätä esimerkiksi keskitetysti erilliseen altaaseen. Altaista vedet voidaan ohjata
hallitusti yleiseen viemäriin, kun näytteenotolla on todettu, että sammutusvedet ovat
viemäröintikelpoisia.
Pohjavesialueilla sijaitsevilla yrityksillä tulee aina olla oma laatujärjestelmä ja valmiussuunnitelma. Suunnitelmia on päivitettävä säännöllisesti, ja niissä on erityisesti
huomioitava, että toimitaan pohjavesialueella. Merkittävät toiminnanharjoittajat tulee
velvoittaa seuraamaan pohjaveden laatua alueellaan. Tarkkailua tulee suorittaa
pohjaveden virtaussuunnassa laitoksen ylä- ja alapuolella.
Betonitehtaan pohjaveden laadun tarkkailua tulee jatkaa erityisesti niiden muuttujien
osalta, joiden pitoisuudet ovat ylittäneet talousveden laatuvaatimukset tai pohjavesidirektiivin ohjeelliset arviointikriteerit, tai joissa on ollut kohoava suunta tutkimusjakson aikana.
Nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella 444/2010. Siilinjärven pohjavesialueilla sijaitsevat
polttoaineiden jakeluasemat ovat aloittaneet toimintansa ennen ympäristönsuojelulain voimaantuloa. Jakeluasemien pohjavesivaikutuksia tulee tarkkailla. Tarkkailua
tulee suorittaa pohjaveden virtaussuunnassa jakeluaseman ylä- ja alapuolella. Pohjavesiseurantaa voidaan täydentää huokoskaasumittauksilla. Jakeluasemien maaperän tila säiliöiden ja jakelupisteiden alta tulee selvittää aina muutostöiden yhteydessä. Riskeihin on varauduttava rakenteellisin ja käyttöteknisin keinoin Kauppa- ja
teollisuusministeriön antaman päätöksen vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemilla (415/1998) sekä turvatekniikan ohjeistuksen mukaisesti.
Tarkkailu ja valvonta tulee suorittaa valtioneuvoston asetuksen 444/2010 mukaisesti. Henkilökunnan koulutukseen on edelleen panostettava, jotta riskitilanteet voidaan
tunnistaa ajoissa.
2.5 Maa-ainesten otto

2.5.1 Maa-aineslupamenettelyt ja pohjavesialueella sijaitsevat ottoalueet
Siilinjärven kunnan alueella maa-ainesluvat myöntää ja valvoo kunnan rakennuslautakunta. Vireille tulevista hakemuksista pyydetään lausunto Pohjois-Savon ELYkeskukselta ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä tarpeen vaatiessa tapauskohtaisesti myös muilta tahoilta. Ottoalueen rajanaapureita kuullaan kuulemiskirjeillä sekä laajempi asianosaisten kuuleminen hoidetaan kuulutuksella lehdessä.
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella ei ole tällä hetkellä voimassa olevia maaainesten ottolupia.
2.5.2 Pohjavesialueilla sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve
(SOKKA-projekti)
Pohjois-Savon ELY-keskus on kartoittanut Pohjois-Savon pohjavesialueilla sijaitsevien soranottoalueiden nykytilat vuonna 2009 päättyneessä SOKKA-projektissa.
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Projektissa ensisijaisesti selvitettiin ja määriteltiin kunnostustarve alueilla, joilta
maa-aineksia on otettu ennen maa-aineslain voimaantuloa ja joilla ei ole voimassa
olevaa maa-ainestenottolupaa.
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella on ennen maa-aineslain voimaan tuloa käytössä olleita maa-aineksen ottoalueita 4 kappaletta yhteispinta-alaltaan 36,3 ha. Ottamisalueet on pääosin jälkihoidettu tai osittain jälkihoidettu, mutta alueella on pieni
0,2 ha entinen ottoalue, jossa jälkihoitotoimia ei ole tehty.
Alueilla kulkee jonkin verran tiestöä, joka mahdollistaa alueiden luvattoman käytön.
Alueilla on havaittu joitakin tapauksia, joissa alueille on varastoitu myymättömiä
maa-aineksia. Monttuja on käytetty myös luvattomina kaatopaikkoina, jolloin kunta
on poistanut jätteet ja alueelle johtava tiet on jouduttu sulkemaan. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo luvatonta roskaamista ilmoitusten perusteella.
2.5.3 Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKIprojekti)
Pohjois-Savon ympäristökeskus selvitti pohjavesiensuojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista vuonna 2007 päättyneessä POSKI-projektissa. Projektin tarkoituksena oli turvata maakunnassa hyvän ja turvallisen pohjaveden saanti yhdyskuntien
vesihuoltoon sekä laadukkaan kiviaineksen saanti yhdyskuntarakentamiseen.
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella sijaitsevan valtakunnalliseen harjujen suojeluohjelmaan kuuluvan Patakukkula-Tarinaharjun harjualueen lisäksi pohjavesialueella sijaitsevat myös Tarina-Oikeakätisen harjualue sekä osittain KorholanhautaOutokin harjualue. Harjualueet on arvoluokitettu maakunnallisesti arvokkaiksi kohteiksi. Maa-aineslain 3 §:n kannalta alueet on luokiteltu kohteiksi, joissa ei tule suorittaa maa-ainestenottoa. Alueilla on suuri tai kohtalainen vahingollisten muutosten
mahdollisuus. Alueiden Poski-luokitus on 1, joka tarkoittaa maa-ainesten ottoon soveltumatonta aluetta.
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella ei ole tällä hetkellä kallion ottamisalueita.
Riskinarviointi
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella sijaitsevat jälkihoitamattomat ottoalueet
muodostavat riskin pohjavedelle.
Toimenpidesuositukset
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueen jälkihoitamattomat ottoalueet tulee kunnostaa.
Mikäli alueelta löytyy kaatopaikalle kuuluvaa tavaraa, tulee tavarat toimittaa asianmukaiseen toimipisteeseen, jolla on lupa ottaa vastaan ko. tavaraa.
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2.6 Maa- ja metsätalous

2.6.1 Pohjavesialueella sijaitseva maa- ja metsätalous
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella ei ole ympäristölupavelvollisia eläinsuojia.
Osalla ympäristölupavelvollisista eläinsuojista on kuitenkin sopimuspeltoa pohjavesialueella.
Kolmella eläinsuojalla on sopimuspeltoa Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella.
Yhdellä näistä kohteista lannan levitys pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella ja lannan syyslevitys koko pohjavesialueella on kielletty. Pohjavesialueella
varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella lantaa voidaan levittää kasvukaudella
tarkan lannoitussuunnitelman mukaisesti. Toisella kohteella lietelannan levittäminen
Tarinaharjun vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä on kielletty ilman aluehallintoviraston lupaa. Kolmannella kohteella on lannan vastaanottosopimuspeltoa pohjavesialueella, ja sen on ympäristöluvan mukaisesti esitettävä selvitys lannan levitysaloista ja niiden riittävyydestä tilanteessa, jossa lietelantaa ei levitetä pohjaveden
muodostumisalueelle. Tietoa selvityksestä ei ole saatavilla. Yhdellä eläinsuojalla on
lisäksi sopimuspeltoa Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueiden rajalla. Sopimusviljelijän toiminnalle ei ole ympäristöluvassa asetettu pohjaveden suojelua koskevia erityismääräyksiä.
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella on peltopinta-alaa yhteensä noin 59,2 ha,
mikä on 6,7 % pohjavesialueen kokonaispinta-alasta. Peltopinta-alasta merkittävin
osa sijaitsee pohjavesialueen varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella.
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella kaikki pellot ovat tilatuen piirissä, jolloin
myös täydentävät ehdot koskevat niitä. Lantapattereita ei saa nykyisin perustaa
pohjavesialueille, mutta niitä on perustettu aiemmin. Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella ei ole tiloja, jotka saisivat pohjavesialueiden peltoviljelyn erityistukea,
tai jotka olisivat perustaneet pohjaveden suojavyöhykkeen erityistuella.
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella on metsätaloutta 507,4 ha, mikä on 57 %
pohjavesialueen kokonaispinta-alasta. Metsätaloudesta 380,6 ha (68,9 %) sijaitsee
pohjavesialueen varsinaisella muodostumisalueella.
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella on kaksi puutarhaa. Molemmat ovat kasvihuonepuutarhoja, eikä niillä ole avomaaviljelyä. Toinen sijaitsee pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella noin 630 metrin etäisyydellä Koivuniemen pohjavedenottamosta. Kohteiden välillä sijaitsee Aumanalainen, joka on todennäköisesti orsivesilampi. Toinen puutarha sijaitsee aivan pohjavesialueen reunalla. Puutarhat
ovat maaperän tilan tietojärjestelmässä priorisointiluokassa B, eli niitä ei ole arvioitu
erityisen kiireellisiksi kohteiksi.
Koivuniemen vedenottamon läheisyydessä sijaitsevan puutarhan ympärivuotisessa
käytössä on 1 500 m2 kasvihuonetta, ja maalis-syyskuussa on lisäksi käytössä 1
160 m2 muovikatteellista kasvihuonetta. Kasvihuoneissa on viemäröimättömät betonilattiat, joille osa kasvien lannoitusvedestä valuu, ja voi päästä sitä kautta maa35

perään. Kasvihuoneella käytetään useita eri tyyppisiä lannoitteita kasvukaudesta
riippuen noin 1 000 kg vuodessa, joiden typpi- ja fosforipitoisuudet vaihtelevat suuresti. Kasvinsuojeluainetiivisteitä käytetään noin 2 litraa vuodessa. Lannoitteita säilytetään sekä kuivatavarana säkeissä, että laimennettuna liuoksena astioissa. Lannoitteita käytetään säännöllisesti, mutta kasvinsuojeluaineita vain satunnaisesti tarvittaessa.
Pohjavesialueen rajalla sijaitseva puutarha on alun perin ollut sairaalan ylläpitämä,
ja se on toiminut noin 1960-luvulta saakka. Lannoitteita käytetään noin 300 - 400 kg
vuodessa ja kasvinsuojeluaineita noin 1 kg. Aineet varastoidaan betonilattialla, ja
lannoitus- ja kasvinsuojeluaineet pyritään antamaan tarkasti kasveille maahan valumien ja hukkakäytön välttämiseksi.
Riskinarviointi
Pohjavesialueella sijaitsevat peltoviljely ja metsätalous sekä puutarhatalous muodostavat riskin pohjavedelle. Erityisesti pohjavesialueen varsinaisella muodostumisalueella sijaitseva puutarha aiheuttaa riskin pohjavedelle. Riskiä nostaa myös
se, ettei puutarhalla ole viemäröintiä.
Toimenpidesuositukset
Viljelijöitä tulee kannustaa hakemaan pohjavesialueiden peltoviljelyn erityistukea tai
perustamaan suojavyöhyke erityistuella. Pohjavesialueen varsinaisella muodostumisalueella oleville pelloille ei tule levittää lantaa, virtsaa, pesu- ja jätevesiä, puhdistamo- tai sakokaivolietteitä, puristenestettä eikä muutakaan nestemäistä orgaanista
lannoitetta, mikäli tutkimuksin ei pystytä osoittamaan, että levityksestä ei aiheudu
haittaa pohjaveden laadulle. Pohjavesialueen reunavyöhykkeellä eli varsinaisen
muodostumisalueen ja pohjavesialueen ulkorajan välisellä alueella voidaan lannoituksessa käyttää orgaanisia lannoitteita 15.8. saakka, syysviljan osalta 31.8. saakka. Kasvinsuojeluaineina pohjavesialueella saa käyttää vain turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymiä aineita. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ylläpitää kasvinsuojeluainerekisteriä, josta löytyy tiedot kasvinsuojeluainesta ja niiden mahdollisista
käyttörajoituksista pohjavesialueilla www.tukes.fi.
Myös puutarhoilla kasvinsuojeluaineina saa käyttää vain turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymiä aineita. Puutarhalle tulee rakentaa toimiva viemäröinti.
2.7 Muuntamot

2.7.1 Pohjavesialueella sijaitsevat muuntamot
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella on yhteensä 51 muuntamoa, joista 22 on
pylväsmuuntamoa ja 29 puistomuuntamoa. Kaikilla puisto- ja kiinteistömuuntamoilla
on suoja-allas. Pylväsmuuntamoilla ei ole suoja-altaita. Kaikki muuntamot on suojattu ylijännitteeltä, mutta osalla muuntamoista ylijännitesuoja on tehokkaampi. Tehol36

taan yli 300 kVA:n pylväsmuuntamoita, joissa on öljyä yli 300 litraa, on pohjavesialueella 7 kpl. Riskialttiimpina voidaan pitää suoja-altaattomia muuntamoita, joilla ei
ole tehokasta ylijännitesuojaa, ja joilta pohjaveden virtaussuunta on vedenottamoa
kohti. Muuntamoista on listaus liitteessä 2 ja 3.
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella on myös suurmuuntoasema. Kohde sijaitsee
pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella. Sähköaseman muuntajien tehot
ovat 15 ja 25 MVA, ja öljyä niissä on 29 300 kg (32 555 l). Molemmilla muuntajilla
on omat perustukset ja suoja-altaat.
Suurmuuntoaseman muutostöiden yhteydessä elo-syyskuun vaihteessa 2009 on
todettu öljyvuoto maaperään. Maaperästä todettiin mm. öljyhiilivedyille annetun
ylemmän ohjearvotason ylittäviä pitoisuuksia keskitisleiden osalta. Pohjois-Savon
ympäristökeskus on antanut alueen maaperän puhdistamisesta päätöksen
26.10.2009. Päätöksessä on todettu mm., että alueelta on poistettava pilaantuneet
maa-ainekset, joiden öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus ylittää kynnysarvon. Suurmuuntoasemalle tulee asentaa myös pohjaveden havaintoputki ennen pilaantuneen
maaperän puhdistamista. Havaintoputkesta on otettava ennen puhdistamisen aloittamista sekä puhdistamisen jälkeen pohjavesinäyte, josta on määritettävä öljyhiilivedyt sekä PCB-yhdisteet ja raskasmetallit. Pohjavedestä otetuista näytteistä ei havaittu merkkejä öljyvuodosta.
Savon Voima tarkastaa muuntamot kuuden vuoden välein, jolloin havaitaan pienet
öljyvuodot. Pienellä öljyvuodolla tarkoitetaan tilannetta, jossa muuntajan, katkaisijan
tms. pinta on öljystä märkä, ja siitä tippuu satunnaisesti pisaroita maahan. Muuntamoiden huoltajilla on käytössään öljynimeytykseen soveltuvaa materiaalia, jolla irtonainen öljy saadaan imeytettyä. Jos maata on saastunut muuntamoöljyllä alle 10
m3, niin nämä maat kaivetaan ja toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen osoittamaan paikkaan käsiteltäväksi. Muuntamo voi rikkoutua esim. salamaniskun seurauksena, jolloin suoja-altaattoman muuntamon öljy tai suuri osa siitä pääsee valumaan maaperään. Jakelumuuntajan vaurioituessa joko rakenteellisesta tai
ilmastollisesta syystä, on vaarana muuntajaöljyn syttyminen. Tulipalon seurauksena
taas voi olla muuntajaöljyn roiskuminen maastoon. Rikkoutuminen muutoin kuin salamaniskusta on harvinaista. Muuntamon rikkoutuminen aiheuttaa sähkövian, joka
huomataan, ja vika etsitään ja havaitaan nopeasti. Muuntamoilla ei ole erillisiä hälytysjärjestelmiä. Häiriötapauksessa ylijännite tai maasulkuvirta laukaisevat koko johtolähdön sähköasemalta saakka, josta automatiikka hoitaa sähkön takaisin jos vika
on poistunut. Muutoin päivystäjä saa hälytyksen lauenneesta johtolähdöstä. Öljyvuototapauksista pohjavesialueella ilmoitetaan välittömästi pelastusviranomaiselle.
Mikäli vuoto on jatkuvaa, muuntaja on vaurioitunut, ja vuotoa ei saada loppumaan,
muuntajakone vaihdetaan välittömästi vikatyönä.
Riskinarviointi
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella sijaitsevat muuntamot muodostavat riskin
pohjavedelle. Erityisesti riskiä aiheutuu pylväsmuuntamoista, jotka sijaitsevat vedenottamoiden läheisyydessä.
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Hakkaralan vedenottamon läheisyydessä alle 500 m päässä vedenottamosta sijaitsee yksi puistomuuntamo. Puistomuuntamolta pohjavedenvirtaus on kohti vedenottamoa.
Koivuniemen vedenottamon läheisyydessä alle 500 m päässä vedenottamosta sijaitsee kaksi puistomuuntamoa ja kaksi pylväsmuuntamoa. Kaikilta muilta paitsi yhdeltä pylväsmuuntamolta on pohjavedenvirtaus kohti vedenottamoa.
Koivuniemen läheisyydessä sijaitsevalla pylväsmuuntamolla (etäisyys Koivuniemen
pohjavedenottamoon on noin 300 metriä) tapahtui öljyvuoto lokakuussa 2008. Vuoto tapahtui kannen tai eristimen tiivisteestä, ja öljyä pääsi maaperään noin 10 - 15
litraa kokonaisöljymäärän ollessa noin 300 kg. Muuntajan säiliö vaihdettiin välittömästi, ja pintamaata vaihdettiin noin 70 cm syvyydeltä.
Toimenpidesuositukset
Savon Voima korvaa pohjavesialueilla sijaitsevat pylväsmuuntamot, jotka sijaitsevat
korkeintaan 500 m päässä vedenottamoista, öljynkeräyskaukalon sisältävillä puistomuuntamoilla vuoteen 2013 mennessä. Muut nykyiset pylväsmuuntamot pohjavesialueilla korvataan puistomuuntamoilla sähköverkoston vuosittaisten investointiohjelmien mukaisesti. Uusia suoja-altaattomia muuntamoja ei enää rakenneta pohjavesialueille. Merkittävien kohteiden maaperä tulee lisäksi tiivistää räjähdystilanteen varalta. Seuraavassa vaiheessa tulee ensisijaisesti saneerata pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella sijaitsevat teholtaan suurimmat muuntamot, joilta
pohjavedenvirtaussuunta, etenkin päävirtaussuunta, on vedenottamoa kohti. Muuntamoiden ylijännitesuojausta tulee tehostaa onnettomuustilanteiden ehkäisemiseksi
ainakin muodostumisalueella sijaitsevissa kohteissa, joita ei kustannussyistä pystytä saneeraamaan puistomuuntamoiksi kohtuullisessa ajassa.
Savon Voiman tulee pitää pohjavesialueilla sijaitsevista öljyjäähdytteisistä muuntajista ajan tasalla olevaa rekisteriä ja karttaa, joka tulee toimittaa myös pelastusviranomaisille.
2.8 Pilaantuneet ja mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet

2.8.1 Pohjavesialueella sijaitsevat maaperän tilan tietojärjestelmän-kohteet
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella on 24 kpl MATTI-tietojärjestelmään merkittyä
kohdetta (taulukko 9.). Näistä neljällä kohteella ei ole puhdistustarvetta. Toimialojen
ja haitta-aineiden kirjo on suuri, ja vaikutukset pohjaveden laadulle voivat sen vuoksi olla ennalta arvaamattomat ja moninaiset. Betonitehdasta, jakeluasemia, lämpökeskusta, pesulaa ja puutarhoja on tarkasteltu jo edellä tarkemmin.
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Riskinarviointi
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella sijaitsevista kohteista 20 kohdetta on merkitty korkeimpaan riskiluokkaan eli A-luokkaan. Tämän hetkisten tietojen mukaan tietojärjestelmän kohteista kolmen kohteen voidaan katsoa muodostavan riskin pohjaveden laadulle. Pohjaveden laadulle riskin muodostavat kohteet on esitetty riskikartassa.
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Taulukko 9. Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella sijaitsevat MATTI-kohteet.
Kohde
Toiminta
Laji
Priorisointi-luokka
1. Ahmon mylly
Muu kemikaalivarasto
Toimiva kohde
A
2. Ahmon saha
Saha
Arvioitava tai puA
hdistettava
3. Autokorjaamo,
Räisäläntie
Korjaamo
Toimiva kohde
A
4. Entinen Kesoil
Huoltoasema
Selvitystarve
A
5. Halakolaani,
Muu jätteen käsittely
Arvioitava tai puA
Tarinaharjun
hdistettava
sairaalan kaatopaikka
6. Harjamäen puutarha Taimi- ja kauppapuutarToimiva kohde
B
hat
7. Kevättömän vanha
Arvioitava tai puA
kaatopaikka
Muu jätteen käsittely
hdistettava
8. Lujabetoni
Ei metallisten mineraalit- Toimiva kohde
A
uotteiden valmistus
9. Oikeakätinen,
Yhdyskuntakaatopaikka
Arvioitava tai puA
jätteen loppusijoitus
hdistettava
10. Tarinaharjun
Moottoriajoneuvojen
Arvioitava tai pusairaalan
huolto ja korjaus
hdistettava
rakennus 5
11. Rahikan montun
Arvioitava tai puA
vanha kaatopaikka
Yhdyskuntakaatopaikka
hdistettava
12. Rokkapata, Harjamä- Muu jätteen käsittely
Ei puhdistustarvetta
A
en sairaalan kaatopaikka A ja B
13. Rokkapata C ja D,
Muu jätteen käsittely
Ei puhdistustarvetta
A
Harjamäen sairaalan
kaatopaikka
A
14. Shell, Oikeakätinen
Huoltoasema
Toimiva kohde
15. Siilin autotalo
Polttonesteiden
Toimiva kohde
A
jakeluasema
16. Siilinjärven kunta,
Öljy- ja kemikaaliToimiva kohde
Patakukkulan alueen vahinkoalueet
liikunta-alue
17. Suurmuuntoasema
Muu kemikaalivarasto
Toimiva kohde
A
18. Tarinan puutarha
Taimi- ja kauppapuutarToimiva kohde
B
hat
19. Vanha kaatopaikka I/ Yhdyskuntakaatopaikka
Ei puhdistustarvetta
A
ent.jakeluasema,
linja-autoaseman
Shell
20. Vanha kaatopaikka II, Yhdyskuntakaatopaikka
Arvioitava tai puA
uusi paikka
hdistettava
21. Vanha Kaatopaikka II, Yhdyskuntakaatopaikka
Ei puhdistustarvetta
A
ent. paikka
22. Lämpökeskus, HarEnergialaitokset ja polToimiva kohde
A
jamäki
ttonesteiden varastot
23. Harjamäen
Muu kemikaalivarasto
Arvioitava tai puA
lämpökeskus,
hdistettava
ent. tankkauspaikka
24. Suohauta,
Muu jätteen käsittely
Arvioitava tai puA
Tarinaharjun
hdistettava
sairaalan kaatopaikka
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Ahmon mylly sijaitsee Hakkaralan vedenottamon välittömässä läheisyydessä. Ahmon myllyltä on matkaa Hakkaralan vedenottamokaivolle n. 490 m. Ahmon mylly on
toiminnassa oleva kohde, jossa on aiemmin varastoitu myllyn pihalla maataloudessa käytettäviä kemikaaleja mm. Aiv-liuosta ja apulantaa. Nykyisin kiinteistöllä säilytetään myyntitarkoituksessa nestemäisiä polttoaineita ja kemikaaleja. Toiminnalle
on aluehallintoviraston 24.2.2010 myöntämä vesilain mukainen lupa. Ahmon myllyn
toiminta muodostaa riskin pohjavedelle.
1970-luvulla toimintansa lopettanut Ahmon saha ja sen varasto ovat sijainneet
myös Hakkaralan vedenottamon välittömässä läheisyydessä, vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä. Kohteelta on matkaa Hakkaralan vedenottamokaivolle vain
175 m. Kohdetta on tutkittu sahoilla aiemmin yleisesti sinistymisen estoon käytetyn
kloorifenolivalmiste KY-5:n osalta. Kloorifenoleita tutkitaan Hakkaralan lähtevästä
vedestä viiden vuoden välein, eikä viitteitä niiden esiintymisestä ole havaittu. Tämänhetkisten tietojen perusteella voidaan olettaa, että ko. kohde ei muodosta riskiä
pohjavedelle.
Pohjavesialueen rajalla sijaitsee toiminnassa oleva Räisäläntien autokorjaamo.
Etäisyys pohjavesialueeseen on 55 m. Kohteelta on matkaa Hakkaralan vedenottamokaivolle n. 450 m. Tämänhetkisten tietojen perusteella voidaan olettaa, että ko.
kohde ei muodosta riskiä pohjavedelle.
Entisen Kesoil huoltoaseman säiliöistä ei ole tietoa, mutta ne on ilmeisesti poistettu
Nilsiäntien leventämisen yhteydessä 1990-luvun alkupuolella. Kohteella on selvitystarve. Kohteelta on matkaa Hakkaralan vedenottamokaivolle 725 m. Tämänhetkisten tietojen perusteella voidaan olettaa, että ko. kohde ei muodosta riskiä pohjavedelle.
Halakolaanin kaatopaikka sijaitsee Tarinan sairaalan alueella ja sen etäisyys Koivuniemen vedenottamoon on vain n. 300 m. Kaatopaikalle on tuotu lähinnä vain
puutarhajätettä ja hiekoitushiekkaa. Maa- ja Vesi Oy on tehnyt Siilinjärven vanhoille
kaatopaikoille tutkimuksia v. 2000. Halakolaanin kaatopaikalle on kaivettu tutkimusten yhteydessä kaksi koekuoppaa, joista on otettu maanäytteitä. Kaikkien analyysien osalta pitoisuudet olivat Halakolaanin kaatopaikalla alle maaperän ohjearvojen.
12.7.2000 päivätyn raportin mukaan Halakolaanin kaatopaikalle tehtyjen tutkimusten perusteella alueella ei ole tarvetta kunnostustoimille. Halakolaanin kaatopaikka
on priorisoitu v. 2003 ympäristöhallinnon tekemässä Pohjois-Savon jätesuunnitelman tarkistuksessa tutkittavaksi v. 2002-2005. Tämänhetkisten tietojen perusteella
voidaan olettaa, että ko. kohde ei muodosta riskiä pohjavedelle.
Kevättömän kaatopaikan kunnostuksessa alueen kaakkoiskulmaan on tien alle jäänyt lievästi pilaantuneita maita, joilla ei kuitenkaan ole katsottu olevan merkittävää
haittaa pohjavedelle, koska tien pintarakenteet vähentävät suotovesien syntymistä
pilaantuneiden maa-ainesten kohdalla. Pilaantuneet maa-ainekset tulee poistaa,
mikäli tiellä tehdään parannustoimenpiteitä. Kevättömän kaatopaikka on yllä mainituista syistä Maaperän tilan tietojärjestelmässä edelleen merkitty arvioitavaksi tai
puhdistettavaksi kohteeksi. Kohteelta on matkaa Hakkaralan vedenottamokaivolle
n. 2,7 km. Tämänhetkisten tietojen perusteella voidaan olettaa, että ko. kohde ei
muodosta riskiä pohjavedelle.
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Oikeakätisen jätteen loppusijoituspaikka sijaitsee pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella, ja sinne on sijoitettu betonijätettä ainakin 1 300 m3. Kohteelta on
matkaa Koivuniemen vedenottamokaivolle n. 1,3 km. Tämänhetkisten tietojen perusteella voidaan olettaa, että ko. kohde ei muodosta riskiä pohjavedelle.
Tarinaharjun sairaalan rakennus 5 kellarikerroksessa on aiemmin ollut autotalli ja
rasvamonttu, missä on harjoitettu moottoriajoneuvojen huoltoa ja korjausta. Kohde
on puhdistettu, mutta rakennuksen pilarianturan alle on jäänyt pieni alue pilaantunutta maata. Tästä johtuu, että kohde on merkitty maaperän tilan tietojärjestelmään
arvioitavaksi tai puhdistettavaksi kohteeksi. Kunnostusraportissa on todettu, että
jäännöspitoisuudesta ei ole haittaa alueen ympäristölle eikä tilojen käyttötarkoituksen muutokselle. Kohteelta on matkaa Koivuniemen vedenottamokaivolle vain n.
300 m. Tämänhetkisten tietojen perusteella voidaan olettaa, että ko. kohde ei muodosta riskiä pohjavedelle.
Rahikan montun vanha kaatopaikka on yhdyskuntakaatopaikka, jonka sijaintitiedot
eivät ole täysin varmoja. Kaatopaikka sijainnee kuitenkin pohjaveden varsinaisella
muodostumisalueella. Alue on asemakaavoitettu ja rakennettu, ja sitä on täytetty
moottoritietä rakennettaessa. Kohteelta on matkaa Koivuniemen vedenottamokaivolle n. 600 m. Tämänhetkisten tietojen perusteella voidaan olettaa, että ko.
kohde ei muodosta riskiä pohjavedelle.
Vanha kaatopaikka I on osin kunnostettu, ja kaatopaikkamassoja on poistettu alueen rakentamistöiden yhteydessä. Alueella on myös ollut polttonesteiden jakeluasema ja huoltamo. Vanhoja rakenteita purettaessa on havaittu merkkejä öljyn leviämisestä maaperään. Kohteelta on matkaa Hakkaralan vedenottamokaivolle n.
790 m. Tämänhetkisten tietojen perusteella voidaan olettaa, että ko. kohde muodostaa riskin pohjavedelle.
Vanhan kaatopaikan II eloperäiset jätteet on siirretty uuteen kohteeseen Oikeakätisen eritasoliittymään moottoritien rakentamisen yhteydessä. Kaatopaikkamassojen
lisäksi kohteeseen on sijoitettu asfalttibetonia 7 300 m³ ja betonia 500 m³ sekä risuja. Alue on maisemoitu ja sinne on tehty istutuksia. Uusi kohde on pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella, mutta edelleen pohjavesialueella. Entisellä paikalla ei ole puhdistustarvetta, mutta uusi paikka on merkitty maaperän tilan
tietojärjestelmään arvioitavaksi tai puhdistettavaksi kohteeksi. Entiseltä paikalta on
matkaa Hakkaralan vedenottamokaivolle n. 720 m ja uudelta Koivuniemen vedenottamokaivolle n. 1,1 km. Tämänhetkisten tietojen perusteella voidaan olettaa, että
ko. kohteet eivät muodosta riskiä pohjavedelle.
Suohauta on Tarinaharjun sairaalan vanha kaatopaikka. Kohteelle on tehty kunnostuksen yleissuunnitelma. Osa kohteen massoista on kaivettu pois golfkenttää rakennettaessa. Kohteen etäisyys pohjavesialueeseen on 177 metriä. Kohteelta on
matkaa Koivuniemen vedenottamokaivolle n. 700 m. Tämänhetkisten tietojen perusteella voidaan olettaa, että ko. kohde muodostaa riskin pohjavedelle.
Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueelle tippui lentokone tammikuussa 2010.
Onnettomuuden yhteydessä lentokoneesta pääsi valumaan maahan polttoainetta.
Maaperä puhdistettiin välittömästi kaivamalla pilaantunut maa-aines (20 200 kg)
pois.
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Toimenpidesuositukset
Pilaantuneiksi epäillyt kohteet on tutkittava ja tutkimusten perusteella kohteista on
tehtävä riskinarviointi, jonka perusteella arvioidaan kohteen kunnostamistarve. Pohjaveden suojelun kannalta on tärkeää, että tutkimukset priorisoidaan ensiksi kohteille, joiden voidaan olettaa muodostavan riskin pohjavedelle.
2.9 Ilmastonmuutoksen aiheuttama vaikutus
Ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän sadantaa tulevaisuudessa ja etenkin rankkasateista johtuvien tulvien ennustetaan lisääntyvän. Tämä on riski vesistöjen läheisyyteen sijoittuneille vedenottamoille. Rantaimeytyminen voi lisääntyä vedenpintojen noustessa ja vaikuttaa vedenlaatuun negatiivisesti.
Pohjois-Savon ympäristökeskus on alustavasti selvittänyt Pohjois-Savon alueen
vedenottamoiden tulvariskejä ja niiden vaikutuksia vesihuollolle. Selvitys koskee
vedenottamoja, jotka sijoittuvat alle 100 metrin etäisyydelle vesistöistä.
Selvityksessä Hakkaralan vedenottamo kuuluu suuren riskin omaaviin vedenottamoihin. Hakkaralan vedenottamo sijaitsee 60 metrin päässä Ahmonlammesta. Ahmonlampi on todennäköisesti orsivesilampi, sillä vesistön pinnankorkeus on selkeästi pohjavedenpintaa korkeammalla. Vesistön pinnantaso on myös hyvin lähellä
vedenottamon kannen tasoa ja tulviessaan jopa ylittää sen. Kuitenkin alueesta luodun tulvakartan mukaan vedenpinta ei kohoa lähellekään vedenottamoaluetta. Hakkaralan vedenottamon tulvavaaraa tulee selvittää tarkemmin.
Tämän selvityksen yhteydessä on katsottu, että Koivuniemen vedenottamolla ei ole
mainittavaa tulvariskiä. Norovirus tapauksen yhteydessä kuitenkin selvisi, että lähialueen lammista suotautuu pohjavesimuodostumaan pintavettä ja mitä todennäköisemmin pintavettä kulkeutuu myös Koivuniemen vedenottamolle. Koivuniemen vedenottamon tulvavaaraa tulee selvittää tarkemmin.
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Seuranta/Valvontavastuu

Aikataulu

Pohjois-Savon pelastuslaitos/ palotarkastaja

Pohjois-Savon pelastuslaitos/
palotarkastaja

jatkuvasti

Pohjavesialueen maanalaisten öljysäiliöiden säännölliset
tarkastukset
Ohjeet ja opastus öljysäiliöiden omistajille riskeistä,
tarkastusvelvollisuudesta sekä yhtenäisistä keskitetyistä
tarkastuksista
Käytöstä poistettujen öljysäiliöiden kartoitus ja riskien
arviointi (maaperän puhtaus)

Kiinteistön omistaja/haltija

Kunnan pelastusviranomainen

jatkuvasti

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja
pelastusviranomainen

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

2010-2011

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen,
pelastusviranomainen ja kiinteistön omistaja

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

2010-

Käytöstä poistettavat öljysäiliöt poistettava
täyttöyhteineen kiinteistöltä (maaperän puhtaus)

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen ja
ympäristönsuojeluviranomainen,
pelastusviranomainen ja kiinteistön omistaja
Kunnan rakennusvalvontaviranomainen

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

2010-

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä
Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

2010-

Kunnan rakennusjärjestys

2010-

Kunnan rakennusjärjestys

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä
Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä
Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

Öljysäiliöt
Öljysäiliörekisterin/luettelon ajan tasalla pitäminen

Uudet öljysäiliöt sijoitetaan maan päälle

Vastuutaho

Uusissa öljysäiliöissä on oltava suoja-altaat ja
Kunnan rakennusvalvontaviranomainen
ylitäytönesitimet. Suoja-altaan tilavuuden tulee olla 110 %
öljysäiliön tilavuudesta
Suositus vaihtoehtoisista lämmitysjärjestelmistä
Kunnan rakennusvalvontaviranomainen ja
kunnan toimitilojen ylläpito
Maalämpöjärjestelmissä tulee käyttää pohjavedelle
vaarattomia kemikaaleja
Kaukolämpöverkoston rakentamisen priorisointi
pohjavesialueelle

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen,
kiinteistön omistaja/haltija
Savon Voima Oy

Viemäriverkosto, verkostoon kuulumattomat kiinteistöt ja jätevedenpumppaamot
Viemäriverkoston laajennus pohjavesialueelle
Kunnan vesihuoltolaitos ja vesiosuuskunnat

Jätevedenpumppaamoilla varaudutaan sähkökatkoihin
(ylivuotoallas/-säiliö, varavoima)
Viemäriverkoston kuntoa tarkkaillaan systemaattisesti ja
pidetään kunnossa esimerkiksi huuhtelemalla ennalta
ehkäisyn periaattein

Kunnan vesihuoltolaitos ja vesiosuuskunnat
Kunnan vesihuoltolaitos

Tarkennuksia ja lisätietoja
Luettelo maanalaisista öljysäiliöistä
pohjavesialueella (kunto, tilavuus,
tarkastusajat).
Tarkastukset KTMp 344/1978 mukaisesti.

Kunnan esimerkki (kunta omistamissaan
kiinteistöissään käyttää jotain muuta
lämmitysmuotoa), MRL 57 a §

jatkuvasti

jatkuvasti

Kunta on tukenut vesiosuuskuntia
viemäröintihankkeiden suunnittelussa ja
rakentamisessa

Selvitys kunnostuksen
kiireellisyysjärjestyksestä. Pohjavesialueella
sijaitsevat betoniputket tulee saneerata
(Mäntyrinteen alue).

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Viemäröintijärjestelmien häiriötilanteissa korjaavien
toimenpiteiden lisäksi tehdään toimenpiteet, jotka
estäävät vastaavan tapauksen toistumisen.
Tapahtumasta ja korvaavista toimista selvitys kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueella
sijaitsevat kiinteistöt velvoitetaan liittymään
viemäriverkostoon
Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueen
ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittelyn
tehostaminen
Kiinteistökohtaisessa jätevedenkäsittelyssä jätevedet
ohjattava pohjavesialueen ulkopuolelle tai
hälytysjärjestelmälliseen umpisäiliöön
Pohjaveden laatua huonontavat vedet (esim. piha- ja
paikoitusalueiden hulevedet) on johdettava
vesihuoltolaitoksen viemäriin tai pohjavesialueen
ulkopuolelle tai puhdistettava ennen imeyttämistä
Hautausmaat
Ei uusia hautasmaita eikä nykyisten laajennuksia
pohjavesialueille, lannoitteiden minimointi.
Kasvinsuojeluaineiden käyttörajoitukset otettava
huomioon. Uurnahautaus suositeltavaa.

Vastuutaho
Kunnan vesihuoltolaitos ja vesiosuuskunnat

Seuranta/Valvontavastuu
Kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen
ja suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

Aikataulu
2010-

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen

2010-

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

2010-2016

Ympäristönsuojelulaki 3a luku, Vna
209/2011

Kiinteistöjen omistaja/ haltija

Kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen
ja
rakennusvalvontaviranomainen
Kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen
ja
rakennusvalvontaviranomainen

2010-2016

Rakennusjärjestys, Ympäristönsuojelulaki 8
§

jatkuvasti

Rakennusjärjestys, Ympäristönsuojelulaki 8
§

Kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen
ja ELY (ympäristö)

jatkuvasti

www.tukes.fi

Kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen

jatkuvasti

www.tukes.fi

Kiinteistöjen omistaja/ haltija

Seurakunnat ja kunnan kaavoitusviranomainen

Vapaa-ajan alueet
Viheralueiden ja vapaa-ajan alueiden (esim. Ahmon
Kunta
urheilualue) lannoitus minimoidaan. Alueella käytetään
mahdollisimman vähän kasvinsuojeluaineita, käytettävien
kasvinsuojeluaineiden on oltava pohjavesialueilla
sallittuja.
Patakukkula-Tarinaharjun alueen väärinkäytösten
Kunta
ehkäiseminen kyltein ja tiedottein (Kalettomankankaan
radan ennallistaminen)
Golfkenttä toiminnan vaikutusten seuranta ja minimointi. Tarina Golf ja kunnan kaavoitusviranomainen
Viheriöiden hulevedet otettava talteen ja käytettävä
kasteluun tai johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle.
Käytettävien kasvinsuojeluaineiden on oltava
pohjavesialueilla sallittuja. Ei uusia golfkenttiä
pohjavesialueille.
Liikenne, tien- ja kadunpito
Tiesuolauksen välttäminen tai vähentäminen, siirtyminen
kaliumformiaattiin

ELY-keskus (liikenne), kunta ja tiehoitokunnat

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

Tarkennuksia ja lisätietoja
Raportti tulee lähettää myös ELYkeskukselle (ympäristö)

Vesihuoltolaki 7 ja 10 §

2010-

ELY (ympäristö) ja kunnan
ympärisönsuojeluviranomainen

jatkuvasti

www.tukes.fi

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

Ympäristönsuojelulaki 8 §

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Vastuutaho
Pohjavesisuojaukset korjataan ja suojauksia laajennetaan ELY-keskus (liikenne)
rakentaminen, suojausten seuranta ja kunnossapito (mm.
öljynerotusaltaat) sekä hulevedet johdetaan
pohjavesialueen ulkopuolelle
Tie- ja rata-alueiden hoidossa käytettävä mahdollisimman ELY-keskus (liikenne), kunta ja tiehoitokunnat
vähän kasvinsuojeluaineita. Käytettävien
kasvinsuojeluaineiden on oltava pohjavesialueilla sallittuja

Seuranta/Valvontavastuu
Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

Aikataulu
jatkuvasti

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

Pelastuslaitokselle tiedot teiden ja rautateiden
suojauksista (tiedot sähköisessä muodossa)
Pohjavesialuemerkit rautateiden varsille

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä
Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

2010-

Yritystoiminta
Pohjaveden pilaantumisvaaraa poistetaan
pohjavesialueella nykyisin olevissa toiminnoissa
rakenteellisin keinoin kuten asentamalla
polttoainesäiliöihin vuodonilmaisujärjestelmät ja
viemäreihin öljynerottimet ja sulkuventtillit sekä
käyttöteknisin keinoin kuten asentamalla
polttoainesäiliöihin ylitäytönestimet
Rakenteelliset ja käyttötekniset suojaukset pidetään
kunnossa säännöllisin huolloin

ELY-keskus (liikenne)
Vesihuoltolaitos

Ympäristöluvan
valvontaviranomainen, kunnan
ympäristösuojelu- ja
rakennusvalvontaviranomainen

jatkuvasti

Toiminnanharjoittaja

Ympäristönsuojelulain
mukainen
valvontaviranomainen
Ympäristöluvan
valvontaviranomainen, kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen
, pelastusviranomainen
Ympäristösuojelulain mukaiset
valvontaviranomaiset
Kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen

jatkuvasti

Ympäristölupaviranomainen,
kaavoitusviranomainen
Ympäristölupaviranomainen

Ympäristöluvan
valvontaviranomainen
Ympäristöluvan
valvontaviranomainen

jatkuvasti

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen
Kunnan
rakennusvalvontaviranomainen,
ympäristöluvan
valvontaviranomainen

jatkuvasti

Toiminnanharjoittaja

Ympäristöluvissa velvoite pohjaveden tarkkailuun

Ympäristösuojelulain mukaiset
valvontaviranomaiset
Toiminnanharjoittaja

Betonitehtaan pohjaveden laadun tarkkailun jatkaminen

Ei uusia huoltoasemia pohjavesialueille
Huoltoasematoiminnan vaikutuksia pohjaveden laatuun
tulee tarkkailla
Ei autojen ja veneiden pesua pohjavesialueella

Tarkkailujärjestelmien hälytykset ohjataan paikkaan, jossa Kunnan rakennusvalvontaviranomainen,
on jatkuva valvonta hälytyksen pikaiseen toteamiseen ja ympäristölupaviranomainen
toimenpiteiden käynnistämiseen
Maa-ainesten otto

www.tukes.fi

2010-

Toiminnanharjoittaja

Merkittävimmillä toiminnanharjoittajilla kirjallinen
toimintasuunnitelma onnettomuustilanteiden varalta
(myös mahdolliset sammutusvedet)

Tarkennuksia ja lisätietoja

jatkuvasti

Turvatekniikan ohjeistus K3-2006,
rakennusjärjestys

STTV Talousveden turvaaminen
erityistilanteissa

jatkuvasti
2007-

jatkuvasti

jatkuvasti

Pohjavedessä ollut kohonneita pitoisuuksia
koboltin, lyijyn, nikkelin ja sinkin osalta.
Tarkkailua jatkettava
YSL 8 §
Ympäristöministeriön valvontaohje
polttoainesteiden jakeluasematoiminnasta
pohjavesialueilla
YSL 8 §

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Pohjavesialueiden luonnontilaisille alueille ei tule sallia
uusia tai merkittävästi laajentuvia ottamisalueita ilman
kaavallista tarkastelua. Ottamisen jatkaminen vanhoilla
ja/tai jälkihoidetuilla ottamisalueilla arvioidaan
tapauskohtaisesti.
Vedenottamoiden tai tutkittujen vedenottoalueiden
(ohjeellisilla) lähisuojavyöhykkeillä ei ottotoimintaa eikä
murskaustoimintaa

Vastuutaho
Maa-aineslain 7 §:n mukainen
lupaviranomainen, ympäristölupaviranomainen,
kunnan kaavoitusviranomainen, ELY-keskus
(ympäristö)

Seuranta/Valvontavastuu
Maa-aineslain 14 §:n mukainen
valvontaviranomainen, ELYkeskus (ympäristö)

Aikataulu
jatkuvasti

Maa-aineslain 7 §:n mukainen
lupaviranomainen, kunnan
kaavoitusviranomainen, ELY-keskus
(ympäristö)
Toiminnanharjoittaja,
ympäristölupaviranomainen

Maa-aineslain 14 §:n mukainen
valvontaviranomainen, ELYkeskus (ympäristö)

jatkuvasti

Ympäristölupaviranomainen

jatkuvasti

Maa-aineslain 14 §:n mukainen
valvontaviranomainen, ELYkeskus (ympäristö)
Maa-aineslain 14 §:n mukainen
valvontaviranomainen, ELYkeskus (ympäristö)
Maa-aineslain 14 §:n mukainen
valvontaviranomainen, ELYkeskus (ympäristö)

jatkuvasti

jatkuvasti

Maanomistajat

Maa-aineslain 14 §:n mukainen
valvontaviranomainen, ELYkeskus (ympäristö)
Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä
Maa-aineslain 14 §:n mukainen
valvontaviranomainen
ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

SOKKA

Ympäristölupaviranomainen

Ympäristölupaviranomainen

jatkuvasti

Valtioneuvoston asetus maataloudesta
peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyyn
rajottamisesta 931/2000 7 §,
Kotieläintalouden ympärisönsuojeluohje
OH1/2010

Murskaamojen energia tulee ensisijaisesti hankkia
sähköverkosta. Poikkeustapauksissa sähkö voidaan
tuottaa kevyttä polttoöljyä polttoaineena käyttävällä
aggregaatilla tai murskaamon yhteydessä toimivalla
kiinteällä, kevyellä polttoöljyllä toimivalla polttomoottorilla.
Tällöin maaperän ja pohjaveden suojausjärjestelyjen
riittävyys on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
tarkastettava ennen toiminnan aloittamista.
Ottamisalueille vähintään alku- ja lopputarkastukset
Maa-aineslain 7 §:n mukainen
lupaviranomainen, ottaja
Ottamisalueilla ei saa varastoida/käsitellä muualta tuotuja Ottaja
ylijäämämaita
Pohjavesialueella suojakerrokseksi tulee jättää vähintään Ottaja
4 m ja muodostumisalueella 4-6 m, suojakerroksien
toteutumista tulee valvoa
Ottamisalueilla seurattava pohjaveden pintaa ja laatua
sekä suojakerroksen riittävyyttä

Ottaja

Kotitarveoton seuranta

Maa-aineslain 14 §:n mukainen
lupaviranomainen, ottaja
Ottaja

Ottamisalueet tulee jälkihoitaa
Vanhojen maa-ainesottoalueiden kunnostus ja
maisemointi
Maa- ja metsätalous
Ei uusia eläinsuojia, lanta- ja tuorerehusäiliöitä ja varastoja pohjavesialueelle

Tarkennuksia ja lisätietoja
POSKI, SOKKA

jatkuvasti

jatkuvasti

jatkuvasti

Maa-aineslaki 23 a 3 §

jatkuvasti

Toimenpidesuositukset toiminnottain

Seuranta/Valvontavastuu
ELY-keskus (elinkeino)

Aikataulu
jatkuvasti

Peltoja lannoitetaan ajantasaisiin viljavuusanalyyseihin ja Tilojen omistajat
niiden perusteella tehtyihin lannoitussuunnitelmiin
perustuen
Pohjavesialueella peruslohkojako muutetaan
Tilojen omistajat
pohjavesialuerajojen mukaisiksi

ELY-keskus (elinkeino)

jatkuvasti

Pohjavesialueen varsinaisella pohjaveden
Tilojen omistajat
muodostumisalueella oleville pelloille ei tule levittää
lantaa, virtsaa, pesu- ja jätevesiä, puhdistamo- tai
sakokaivolietteitä, puristenestettä eikä muutakaan
nestemäistä orgaanista lannoitetta, mikäli tutkimuksin ei
pystytä osoittamaan, että levityksestä ei aiheudu haittaa
pohjaveden laadulle. Pohjavesialueen reunavyöhykkeellä
eli varsinaisen muodostumisalueen ja pohjavesialueen
ulkorajan välisellä alueella voidaan lannoituksessa
käyttää orgaanisia lannoitteita 15.8. saakka, syysviljan
osalta 31.8. saakka.
Viljelyssä käytettävien kasvinsuojeluaineiden minimointi. Tilojen omistajat
Käytettävien kasvinsuojeluaineiden on oltava
pohjavesialueilla sallittuja
Metsien omistajia kannustetaan liittymään PEFCMetsänomistajat
metsäsertfiointiin

kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen
, ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje,
Ympäristöministerin kirje 18.3.2009 (Elsi
Kataisen esittämä kirjallinen kysymys kk
95/2009 tulkintaeroista orgaanisten
lannoitteiden vaikutuksesta pohjavesien
laatuun)

kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen
, ELY-keskus (ympäristö)
neuvonta Metsänhoitoyhdistys,
Metsäkeskus

jatkuvasti

www.tukes.fi

jatkuvasti

www.tukes.fi

Uudistus- ja kunnostusojituksen ja maanmuokkauksen
välttäminen/keventäminen pohjavesialueella

Metsänomistajat

neuvonta Metsänhoitoyhdistys,
Metsäkeskus, ELY-keskus
(ympäristö)

jatkuvasti

Savon Voima Oy

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

2010-2013

Savon Voima Oy

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä
Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä
Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

Suojavyöhykkeiden perustaminen tai sopimus
erityistuesta pohjavesialueiden peltoviljelystä

Muuntamot
Vedenottamoiden läheisyydessä (alle 500 m) olevien
suoja-altaattomien pylväsmuuntamoiden vaihto suojaaltaallisiin puistomuuntamoihin
Muuntajakohtainen riskinarviointi ja saneeraukset

Vastuutaho
Tilojen omistajat

Ei uusia suoja-altaattomia muuntamoja pohjavesialueelle Savon Voima Oy
Pohjavesialueella sijaitsevista muuntajista tulee ylläpitää
rekisteriä sekä karttaa, tiedot tulee toimittaa
pelastusviranomaiselle
Pilaantuneet maa-alueet

Savon Voima Oy

jatkuvasti
jatkuvasti

Tarkennuksia ja lisätietoja

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Kevättömän vanha kaatopaikka, Arvioitava tai
puhdistettava/maankäyttörajoite

Kunta

Vastuutaho

Seuranta/Valvontavastuu
ELY-keskus (ympäristö)

Aikataulu

Tarkennuksia ja lisätietoja
Alue kunnostettu, mutta entistä jätetäyttöä
jäänyt tien alle. Maahan jääneen massan
sinkkipitoisuus näytteessä oli 254 mg/kg
(Alempi ohjearvo 250 mg/kg). Alue
puhdistetaan tien seuraavien
parannustoimenpiteiden yhteydessä
Maaperä puhdistettu, sille asetettujen
tavoitteiden (ohjearvotaso) ja
kunnostuspäätöksen mukaisesti.
Pilarianturan alle on jäänyt pieni ala
pilaantunutta maata (öljyhiilivedyt
jäännöspitoisuus 5300 mg/kg, joista raskaita
4586 mg/kg ja kevyitä 747 mg/kg).
Ympäristökeskus on katsonut ettei
jäännöspitoisuudesta ole haittaa ympäristölle
eikä tilojen käyttötarkoituksen muutokselle

Tarinaharjun sairaalan rakennus 5, Arvioitava tai
pudistettava/maankäyttörajoite

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

ELY-keskus (ympäristö)

Siilin autotalo, Toimiva kohde/maankäyttörajoite

Yrittäjä

ELY-keskus (ympäristö)

Kohde kunnostettu, mutta mittarikorokkeen
alle on jäänyt pilaantunutta maata (pit. 1900
mg/kg). Alueelle asennettiin
huokoskaasuputki. Aseman alueelle jääneet
pitoisuudet eivät aiheuta välittömiä
toimenpiteitä

Mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet
Ahmon mylly, Toimiva kohde/tarkista selvitystarve

Yrittäjä

ELY-keskus (ympäristö)

Ahmon saha, Arvioitava tai
puhdistettava/maankäyttörajoite

Yrittäjä

ELY-keskus (ympäristö)

Autokorjaamo, Räisäläntie, Myllypolku 1, Toimiva
kohde/Tarkista selvitystarve
Entinen Kesoil, Nilsiäntie, Selvitystarve/Tarkista
selvitystarve

Yrittäjä

ELY-keskus (ympäristö)

Hakkaralan vedenottamon välittömässä
läheisyydessä. Kemikaalien varastointi
lopetettu 31.12.2001. Maaperää ei ole
tutkittu. Nykyinen myllytoiminta ei aiheuta
vaaraa pohjavedelle.
Hakkaralan vedenottamon välittömässä
läheisyydessä. Tutkittu KY-5 osalta.
Kloorifenoleita tutkitaan Hakkaralan
lähtevästä vedestä viiden vuoden välein,
eikä viitteitä niiden esiintymisestä ole
Etäisyys pohjavesialueeseen 55 m.

Yrittäjä

ELY-keskus (ympäristö)

Entisen huoltoaseman säiliöistä ei tietoa.
Ilmeisesti poistettu Nilsiäntien levennyksen
yhteydessä. Alueelta on poistettu massoja
rakentamisen yhteydessä, mutta on
epävarmaa onko kaikki öljyiset maat
poistettu.

Toimenpidesuositukset toiminnottain

Vastuutaho

Lujabetoni, Maaningantie, Toimva kohde/Tarkasta
selvitystarve

Yritys

ELY-keskus (ympäristö)

Oikeakätinen, jätteen loppusijoitus, Golftie, Arvioitava tai
pudistettava/maankäyttörajoite
Rahikan montun vanha kaatopaikka, keskuskortteli,
Arvioitava tai puhdistettava/maankäyttörajoite

Kunta

ELY-keskus (ympäristö)

Kiinteistö Oy Bonodo

ELY-keskus (ympäristö)

Rokkapadan kaatopaikat A,B, C ja D, Harjamäen
sairaalan kaatopaikka, Ei
puhdistustarvetta/maankäyttörajoite
Shell Oikeakätinen, Golftie 11, Toimiva kohde/Tarkista
selvitystarve
Patakukkalan alueen liikunta-alue, Toimiva kohde
maankäyttörajoite

kunta

ELY-keskus (ympäristö)

Tarkennuksia ja lisätietoja
Koivuniemen vedenottamon välittömässä
läheisyydessä. Maa- ja Vesi Oy tehnyt
tutkimuksia v. 2000. Tutkimusten perusteella
alueella ei olisi tarvetta
kunnostustoimenpiteille. Kohde on priorisoitu
v. 2003 tehdyssä Pohjois-Savon
jätehuoltosuunnitelman tarkistuksessa
tutkittavaksi v.2002-2005.
Velvoite tarkkailla pohjaveden laatua.
Kohonneita pitoisuuksia koboltin, lyijyn,
nikkelin ja sinkin osalta. Tehdasalueella
tapahtunut öljyvahinko v. 2009
Alueelle viety ainakin 1300 m3 lujabetonin
betonijätettä.
Vanha yhdyskuntakaatopaikka. Sijaintitiedot
eivät aivan varmoja. Kaatopaikka sijainnee
kuitenkin pohjaveden varsinaisella
muodostumisalueella. Alue on
asemakaavoitettu ja rakennettu.
Kaatopaikat on kunnostettu

Yrittäjä

ELY-keskus (ympäristö)

Pohjaveden laadun seuranta

kunta

ELY-keskus (ympäristö)

Öljyvahinkoalue. Aluetta kunnostettu ja
otetuissa näytteissä hiilivetypitoisuus ollut
alle määritysrajan.
Öljyvahinko v. 2009.

Halakolaani, Tarinaharjun sairaalaan kaatopaikka,
Kunta
Tarinaharju, Arvioitava tai puhdistettava/maankäyttörajoite

Seuranta/Valvontavastuu
ELY-keskus (ympäristö)

Suurmuuntoasema, Toimiva kohde/Tarkista selvitystarve Savon Voima Oy

ELY-keskus (ympäristö)

Tarinan puutarha, Tarinaharjuntie 130, Toimiva/Tarkista kiinteistön omistaja/haltija
selvitystarve
Vanha kaatopaikka I/ent. jakeluasema, linja-autoaseman Kiinteistö Oy Siilinkeskus
shell, Kasurilantie, Lopetettu 1948, Ei puhdistustarvetta/
Maankäyttörajoite
Vanha kaatopaikka II, uusi paikka, Lopetettu 1991,
Oy Shell Ab/ Epäselvä
Arvioitava tai puhdistettava/ Maankäyttörajoite

ELY-keskus (ympäristö)

Vanha kaatopaikka II, ent. paikka, Kasurila, Lopetettu
1948-1960, Ei puhdistustarvetta/ Maankäyttörajoite

ELY-keskus (ympäristö)

Tiehallinto

Aikataulu

ELY-keskus (ympäristö)

ELY-keskus (ympäristö)

Kaatopaikkamassojen (vanha kaatopaikka II)
lisäksi asfalttibetonia 7.300 m³, betonia 500
m³ ja risuja. Alue on maisemoitu ja sinne on
tehty istutuksia
Eloperäinen kaatopaikkajäte poistettu
moottoritien rakentamisen aikaan
Oikeakätisen eritasoliittymään. Kunnostettu
osin

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Lämpökeskus Harjamäki, Harjamäki, Toimiva kohde/
Maankäyttörajoite

Vastuutaho
Savon Voima Lämpö Oy

Seuranta/Valvontavastuu
ELY-keskus (ympäristö)

Aikataulu

Tarkennuksia ja lisätietoja
Savon Tekmi Oy tehnyt maaperätutkimuksia
alueella. Kenttämittarilla saatu öljyhiilivedyille
pitoisuuksia, laboratorioon lähetetystä
näytteestä öljyhiilivetyjä havaittu 110 mg/kg.

Harjamäen lämpökeskus, ent. tankkauspaikka, Lopetettu, Savon Voima Lämpö Oy
Arvioitava tai puhdistettava/Maankäyttörajoite

ELY-keskus (ympäristö)

Suohauta, Tarinaharjun sairaalan kaatopaikka, Lopetettu
1985, Arvioitava tai puhdistettava/ Maankäyttörajoite

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

ELY-keskus (ympäristö)

Kunnan kaavoitusviranomainen

ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

Kunnan kaavoitusviranomainen

ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

Kunnan vesihuoltolaitos

Kunnan
terveydensuojeluviranomainen,
ELY-keskus (ympäristö)
ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

VHS-seuranta

jatkuvasti

VHS-seuranta

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä
Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

Tilaajan suostumuksella tiedot suoraan
laboratoriosta ELY-keskukselle (ympäristö)
Valmiuslaki 1080/1991, terveydensuojelulaki
8§

Kaavoitus
Pohjavesialueen kaavoituksessa pohjaveden suojelun
huomioon ottaminen
Pohjavesialueelle ei tule sijoittaa pohjavedelle vaaraa
aiheuttavia toimintoja
Pohjaveden ottaminen
Raakaveden ja pohjaveden laadun tarkkailu

Pohjaveden korkeuden tarkkailu. Tarkkailuun tulisi ottaa
mukaan Aumanalaisen ja lammen pohjoispuolella olevat
pohjaveden havaintoputket
Analyysitulosten toimittaminen ympäristöhallinnon Herttajärjestelmään
Vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelmaan liittyvät
harjoitukset, tiedottaminen ja kouluttaminen (yhdessä
kunnan vesiosuuskuntien kanssa)

Kunnan vesihuoltolaitos

Kunta, ELY-keskus (ympäristö)
Kunnan vesihuoltolaitos, kunnan
terveydensuojeluviranomainen, pelastustoimi

Vanha öljynpurkauspaikka. Savon Tekmi
Oy:n tutkimusraportti 9.7.2002: tutkittiin
hiilivetypitoisuuksia kenttäanalysaattorilla ja
laboratoriovarmistusnäytteillä.
Laboratorianalyysissä todettiin, että "näyte
sisältää kymmeniä mg/kg PAH-yhdisteitä".
PAH-yhdisteiden pitoisuus oli siten ainakin
yli ohjearvon, 20 mg/kg. Alueelta poistettiin
massoja ajoväylien parannustöiden
yhteydessä kesällä 2002. Massojen poiston
jälkeen maaperän puhtautta ei varmistettu
laboratorioanalyysillä. Kunnan viranomainen
valvoi kunnostuksen.
Massoja
kaivettu pois golf-kenttää
rakennettaessa. Kaatopaikka sijaitsee
Suomen IP-tekniikan tekeillä olevassa
suojelusuunnitelmassa esitetyn I-luokan pvalueen ulkorajauksen sisäpuolella.
Kaatopaikan päällä sijaitsee nykyisin
tekolampi.

jatkuvasti

Toimenpidesuositukset toiminnottain

Vastuutaho

Pohjavesihavaintoputket
Pohjavesihavaintoputkien lukkojen
Kunta, kunnan vesihuoltolaitos, ottajat
sarjoittaminentoiminnanharjoittajakohtaisiin avainsarjoihin
Pohjavesihavaintoputkien tunnusten merkitseminen
putkiin
Lukottomien ja avoimien putkien lukitseminen

Kunta, kunnan vesihuoltolaitos

Uusiin asennettaviin havaintoputkiin sisälle suojaverkot

Putken asentaja/asennuttaja

Hydrologisen tiedon täydentäminen
Hydrogeologisen tiedon lisääminen

Kunta, kunnan vesihuoltolaitos

Siilinjärven kunta, Pohjois-Savon ELY-keskus
(ympäristö)

Uuden pohjavesirajauksen vahvistaminen
Pohjois-Savon ELY-keskus (ympäristö)
Hakkaralan ja Koivuniemen vedenottamoiden tulvariskien
Pohjois-Savon ELY-keskus (ympäristö)
selvitykset

Seuranta/Valvontavastuu

Aikataulu

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

2010-2011

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä
Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä
Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

2010-2011

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä
Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä
Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

2010-2011
jatkuvasti

Tarkennuksia ja lisätietoja

