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Nykyisiä riskitoimintoja koskevat suojelutoimenpiteet
Asuinjätevedet
Vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla noudatetaan
3.4.2017 voimaan tullutta lakia ympäristönsuojelulain (527/2014) muuttamisesta (19/2017) ja valtioneuvoston asetusta talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät on saatettava vastaamaan lain edellyttämää tasoa voimassa olevan lain mukaisessa aikataulussa.
Toimenpiteenä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tulee kyseeseen käymäläjätevesien johtaminen täyttymishälyttimellä varustettuun umpisäiliöön tai pohjavesialueen ulkopuolelle. Umpisäiliö tulee tyhjentää säännöllisesti ja tyhjentämisestä tulee pitää kirjaa. Jätevedet tulee toimittaa asianmukaisesti käsiteltäviksi.
Käymälävesien johtaminen maastoon tai maahan imeyttäminen ei ole sallittua
pohjavesialueilla.
Käymälä- ja pesuvesien erillisviemäröinti ja -käsittely on tehokas ja vaivaton
kiinteistökohtainen jäteveden käsittelyjärjestelmä viemäriverkoston toimintaalueen ulkopuolella. Kun käymälävedet kerätään umpisäiliöön, niin pesuvesille
käsittelyksi riittää harmaavesisuodatin tai vastaava. Näin menetellen umpisäiliön
tyhjennysväli kasvaa huomattavasti ja harmaavesisuodattimella käsitelty vesi
voidaan johtaa avo-ojaan.
Viemäriverkoston toiminta-alueen mahdollisesti laajentuessa, tulee toimintaalueella sijaitsevien kiinteistöjen liittyä kunnalliseen viemäriverkostoon.
Suojaamattomat öljysäiliöt
KTM:n päätöksen 1199/1995 mukaan pohjavesialueilla sijaitseville tarkastamattomille maanalaisille öljysäiliöille on tullut tehdä KTM:n päätöksen 344/1983 mukaiset tarkastukset 31.12.1997 mennessä. Öljysäiliön omistaja vastaa öljysäiliön
säännöllisistä tarkastuksista. Pelastuslaitoksen tulee pitää yllä öljysäiliörekisteriä
pohjavesialueilla sijaitsevista öljysäiliöistä.
Pohjavesialueilla sijaitsevat suojaamattomat öljysäiliöt tulee poistaa tai varustaa
suojarakenteilla (suojakuori tai katos ja säilön tilavuutta vastaava suoja-allas sekä ylitäytön estin). Pohjavesialueille ei tule sijoittaa uusia maanalaisia säiliöitä,
vaan öljysäiliöt sijoitetaan suoja-altaisiin sisätiloihin.
Säiliöiden tarkastamisen toteuttamista määräajassa tulee valvoa ja pelastusviranomaisen tulee olla yhteydessä tarkastusvelvollisuuden laiminlyöneisiin säiliön
omistajiin. Ensimmäinen tarkastus on tehtävä 10 vuoden kuluessa käyttöönotosta. Pohjavesialueilla maanalaiset säiliöt tulee tämän jälkeen tarkistaa viiden vuoden välein ja maanpäälliset 10 vuoden välein.
Käytöstä poistettu öljysäiliö suositellaan poistettavaksi maaperästä. Vaihtoehtoisia riskittömiä lämmitysmuotoja tulee suosia.
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Maalämpö
Maalämpöjärjestelmien rakentaminen edellyttää toimenpidelupaa ja mahdollisesti myös vesilain mukaista lupaa. Kaavamääräyksissä tai kunnan rakennusjärjestyksessä maalämmön rakentaminen on voitu kieltää kunnan alueella kokonaan
tai osittain. Osassa kuntia on suositeltu, ettei järjestelmiä sijoitettaisi pohjavesialueille. Suositeltava käytäntö on, ettei vedenottamoiden tai eri selvityksissä hyviksi vedenottopaikoiksi todettujen alueiden lähialueille rakenneta maalämpöjärjestelmiä. Lähialueen ohjeellisena etäisyytenä voidaan pitää 500 m vedenottamosta. Jos energiakaivon tai maapiirin suunniteltu paikka sijaitsee puhdistetun
tai puhdistamattoman pilaantuneen maapiirin alueella tai kaatopaikan välittömässä läheisyydessä, on mahdolliset maalämpöhankkeen esteet selvitettävä
kunnan viranomaisen tai alueellisen ELY-keskuksen kanssa.
Energiakaivojen sijoittamisessa tulee huomioida, että riittävä etäisyys mm. yksityisiin talousvesikaivoihin säilyy.
Maatalous
Eläinsuojien merkittäviä laajennuksia tai muutoksia ei tule sallia pohjavesialueille
ilman ympäristönsuojeluasetuksen (YSA 3 – 10 §:ien) mukaisia selvityksiä ja
ympäristölupaa. Asiasta tulee pyytää Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto.
Väkilannoitteiden käyttö pohjavesialueella sijaitsevilla pelloilla tulee minimoida.
Muita kuin orgaanisia lannoitteita voidaan käyttää pohjavesialueella kasvin ravinnetarpeen edellyttämiä määriä. Kaivojen ympärille jätetään aina vähintään 30
- 100 m levyinen suojavyöhyke, jonka leveys määräytyy maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista. Pellon haltijan tulee selvittää, minkälaisia kaivoja pellon läheisyydessä on.
Lannoitustason alentamiseen, suojakaistojen ja -vyöhykkeiden ylläpitoon, peltojen kevennettyyn muokkaamiseen ja talviaikaisen kasvipeitteisyyden ylläpitämiseen voi hakea maatalouden ympäristötukiohjelman kautta perus- ja lisätoimenpidetukea.
Maa-aineksen ottotoiminta
Maa-aineksen ottolupien myöntämisessä on korostettava toimia pohjaveden suojelemiseksi. Vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä ei saa ottaa maa-aineksia,
mukaan lukien kotitarveotto.
Kotitarvekäyttöä varten suoritettavaan maa-aineksen ottoon ei tarvita maaaineksen ottolupaa. Kotitarveotosta tulee tehdä ilmoitus kunnan maa-aineksen
otosta valvovalle viranomaiselle, kun kotitarveottopaikka sijaitsee pohjavesialueella. Ottamispaikat on myös kotitarveotossa sijoitettava ja aineksen ottaminen
järjestettävä MAL 3 §:n 4 momentissa säädetyllä tavalla ja huomioitava mahdollinen sijoittuminen pohjavesialueelle. Kotitarveotosta tulee ottajan ilmoittaa valvontaviranomaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin,
kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia (MAL 23a).
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Maa-aineksen ottoa ei saa ulottaa neljää metriä lähemmäs pohjaveden pintaa.
Alueiden maisemointi tulee hoitaa siten, että pohjaveden laatu säilyy hyvänä.
Maa-ainestenottoa koskevissa lupaehdoissa asetettaviksi tarkkailuvelvoitteiksi
ehdotetaan pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailua 4 krt/v sekä pohjaveden
laaduntarkkailua 1 krt/v. Maa-ainestenotosta mahdollisesti aiheutuvien pohjaveden laatumuutosten havaitsemiseksi vesinäytteistä esitetään määritettäväksi pH,
sameus, väri, haju, maku, lämpötila (näytteenoton yhteydessä), sähkönjohtavuus, happi, rauta mangaani, KMnO4-luku, nitraatti, sulfaatti, kloridi, kovuus, alkaliteetti, polttoainehiilivedyt ja mineraaliöljyt.
Tienpito ja liikenne
Herkimmillä pohjavesialueilla, joissa tiesuolaus aiheuttaa pohjaveden pilaantumisvaaraa tulisi rakentaa pohjavesisuojaukset. Pohjavesialueiden vedenlaadun
säilymisen varmistamiseksi I-luokan pohjavesialueilla ehdotetaan siirtymistä
vaihtoehtoisiin liukkaudentorjunta-aineisiin (esim. hiekka ja kaliumformiaatti).
Kaatopaikat
Vanhoilla kaatopaikka-alueilla tulee tehdä maaperän ja mahdollisesti myös pohjaveden pilaantuneisuustutkimuksia. Tutkimustulosten perusteella tulee alueilla
suorittaa toimenpiteet mahdollisten pilaantuneiden alueiden kunnostamiseksi.
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