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10.3.1 Uusien toimintojen sijoittaminen

Pohjaveden suojelemiseksi ja vedenoton turvaamiseksi pohjavesialueelle ei tule
sijoittaa mm. seuraavia uusia laitoksia tai riskitoimintoja:

- Asuinkiinteistöjä, joita ei liitetä viemäriverkoston toiminta-alueella viemäri-
verkostoon. Haja-asutusalueella viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla jä-
tevedet johdetaan umpisäiliöön tai pohjavesialueen ulkopuolelle. Jätevettä
ei saa johtaa maaperään puhdistettunakaan.

- Jäteveden maahan imeytystä.

- Valvomattomia jäteveden pumppaamoita. Pohjavesialueelle sijoittuvat
pumppaamot tulee varustaa automaattihälyttimin ja purkuputki tulee pyr-
kiä johtamaan alueen ulkopuolelle.

- Laitoksia, joissa valmistetaan, käytetään tai varastoidaan kemikaaleja, jot-
ka on mainittu valtioneuvoston päätöksessä n:o 342 (2009) pohjavesien
suojelemisesta eräiden ympäristölle tai terveydelle vaarallisten aineiden ai-
heuttamalta pilaantumiselta tai toimintoja, joilla arvioidaan olevan riski
pohjavedelle.

- Maanalaisia ja suojaamattomia öljysäiliöitä.

- Nestemäisten polttoaineiden jakelupaikkoja ja varastoja, auto- ja konekor-
jaamoita, autohajottamoita, öljyjohtoja, öljysora- ja asfalttiasemia sekä
auto- ja moottoriratoja.

- Hautausmaita, jätteiden, maan tai lumen kaatopaikkoja, eläinjätteiden
hautausta, kompostointilaitoksia.

- Taimitarhoja.

- Viljelypalstoja ja siirtolapuutarha-alueita, mikäli viljelytoimintaan liittyvää
lannoitus- ja torjunta-aineiden käyttöä ei rajoiteta.

- Golf-kenttiä tai niiden laajentamista.

- Uusia karjatiloja tai muita eläinsuojia tai muutoksia ilman ympäristönsuoje-
luasetuksen (YSA 13§) mukaista maaperäselvitystä ja ympäristölupaa. Asi-
asta tulee pyytää Keski-Suomen ELY -keskuksen lausunto.

- Turkistarhoja.

- Suolavarastoja.

- Maankaivua ja ojituksia tai kallion louhintaa, joista voi aiheutua pohjave-
den likaantumista, haitallista purkautumista tai humuspitoisten pintavesien
imeytymistä maaperään.
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Lisäksi tulee huomioida:

- Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen
vesijohtoon ja viemäriin (Laki vesihuoltolain muuttamisesta 681/2014 mu-
kaisesti 1.9.2014 lähtien, tätä ennen hyväksytyllä vesihuoltolaitoksen toi-
minta-alueella noudatetaan vesihuoltolakia 9.2.2001/119 3. luku 10 § mu-
kaisesti 31.12.2018 saakka).

- Uusia runko- ja siirtoviemäreitä rakennettaessa suositellaan käytettäväksi
vedenottamoiden läheisyydessä suojaputkia.

- Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 § ja 63 § mukaan maalämpöjärjes-
telmien rakentamiseen on tarvittu toimenpidelupa 1.5.2011 alkaen. Uusis-
sa rakennuskohteissa maanlämpöjärjestelmien rakentaminen hyväksytään
rakentamisluvan yhteydessä ja voi vaatia myös vesilain mukaisen luvan,
mikäli hankkeella voi olla vaikutusta pohjaveden laatuun tai määrään. Li-
säksi niiden sijoittamisessa tulee tapauskohtaisesti ottaa huomioon pohja-
veden virtaussuunnat. Energiakaivokentät (10 kaivoa tai enemmän) vaati-
vat aina vesilain mukaisen luvan. Maalämpökaivoja ja -kenttiä ei suositella
rakennettavaksi pohjavesialueille.

- Uusia muuntamoita ei tule sijoittaa pohjavesialueelle, ellei niiden rakenta-
minen edistä pohjaveden suojelua esim. siirtämällä muuntamo kauemmak-
si vedenottamosta tai korvaamalla olemassa oleva pylväsmuuntamo ympä-
ristöystävällisemmällä puistomuuntamolla.

- Tärkeillä ja vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla ei saa käyttää
torjunta-ainerekisterissä olevia valmisteita, joilla on pohjavesirajoitus
(http://www.evira.fi). Pohjavesirajoituksesta on maininta valmistepakkauk-
sen kyljessä.

- Maataloudessa tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta no 1250/2014,
joka perustuu Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiiviin (91/676/ETY).
Tämän ns. nitraattidirektiivin mukaan lannan ja pakkaamattomien orgaa-
nisten lannoitevalmisteiden varastointitilaa, tuotantoeläinten jaloittelualuei-
ta ja ulkotarhojen ruokinta- ja juottopaikkoja ei saa sijoittaa pohjavesialu-
eelle, ellei maaperäselvitysten perusteella osoiteta, että tällaiselle alueelle
sijoittaminen ei aiheuta pohjavesien pilaantumista tai sen vaaraa. Orgaani-
sian lannoitevalmisteiden varastointi aumassa on aina kielletty pohjavesi-
alueella. Eläinten jaloittelualueita on hoidettava siten, ettei pinta- ja pohja-
vesiin aiheudu ravinnepäästöjä.

- Ympäristöhallinnon ohjeen 1/2009 mukaisesti vedenottamon lähisuoja-
vyöhykkeelle ei sijoiteta uusia maa-aineksen ottamisalueita. Ohjeellisella
kaukosuojavyöhykkeellä suojakerroksen paksuus on vähintään neljä met-
riä.

- Ympäristönsuojelulain 16 § (maaperän pilaamiskielto) mukaan maahan ei
saa jättää tai päästää jätettä tai muuta ainetta taikka eliöitä tai pieneliöitä
siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, jos-
ta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
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Uusien laitosten ja toimintojen sijoittamisessa pohjavesialueelle tulee noudattaa
kulloinkin voimassaolevia lakeja ja viranomaismääräyksiä.


