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ALKUSANAT
Pohjavedet ovat yleensä pintavesiä paremmin suojassa pilaantumiselta, eikä niiden suojeluun ehkä siksi ole aina kiinnitetty riittävästi huomiota. Pohjaveden käyttö on jatkuvasti lisääntynyt ja se on paitsi ympäristönsuojelun näkökohdista myös yhteiskunnallisesti ja strategisesti erittäin merkittävä luonnonvara. Yhdyskuntarakenne on usein rakentunut pohjaveden hankinnan varaan ja pohjavesialueet ovat lisäksi erinomaisia rakennusmaita, minkä vuoksi niille on sijoittunut paljon riskitoimintoja. Pohjaveteen voi
samanaikaisesti tapahtua monenlaisia haitta-ainepäästöjä, ja pilaajan osoittaminen on
hankalaa. Haitta-aineiden kulkeutumista on vaikea ennustaa, eikä päästöä usein pystytä
havaitsemaan ennen sen pääsyä vedenottamon veteen. Moniongelmaisuus asettaa suuria
haasteita tiedonhallintaan ja riskeihin varautumiseen. Tehokkain tapa pohjavesien suojelussa on ennalta ehkäisy, joka vaatii pohjavesitietoisuuden ja yhteistyön lisäämistä. Uusien riskien sijoittumista voidaan ohjata tehokkaasti maankäytön suunnittelulla, ja olemassa olevia riskejä vähentää monin tavoin, esim. erilaisilla suojarakenteilla.
Tämä pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on laadittu Limingan kunnassa sijaitsevalle
Rantakylän pohjavesialueelle, Lumijoen kunnassa sijaitsevalle Linnakankaan pohjavesialueelle sekä Siikalatvan kunnassa sijaitseville Kärsämänojan ja Järvitalon pohjavesialueille, jotka kaikki ovat vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita. Lisäksi
suunnitelmaan on sisällytetty alustavia tietoja pohjavesialueeksi rajattavasta Latokankaan alueesta Lumijoella.
Rantakylältä Linnakankaalle ulottuva, matalapiirteinen harjumuodostuma koostuu karkearakeisesta ydinosasta ja laajoista hiekkaisista lieveosista. Rantakylän pohjavesialueen itäosassa harju muuttuu ns. piiloharjuksi ja on hienorakeisten sedimenttien, mm.
sulfidisavien, peittämä. Myös Järvitalon pohjavesialueella harjun ydinosa sisältää karkeampaa maa-ainesta ja reunaosat pääasiassa hiekkaa. Kärsämänojan pohjavesialueella
harjumuodostuma on hienorakeisempi koostuen pääasiassa hiekasta.
Rantakylän pohjavesialueen vedenottamoilta saatavan veden laatua heikentää korkea
rauta- ja mangaanipitoisuus, joten vesi joudutaan käsittelemään ennen verkostoon johtamista. Samalla harjujaksolla Lumijoen kunnan puolella sijaitsevalta Hirvasniemen vedenottamolta saatava pohjavesi on kuitenkin laadultaan moitteetonta. Kärsämänojalla
pohjavesi on hapanta ja rautapitoista. Järvitalon ottamolla pohjaveden laatu on lievää
happamuutta lukuun ottamatta ollut hyvä, mutta esimerkiksi rautapitoisuus ja väriarvo
vaihtelevat jonkin verran.
Rantakylän pohjavesialue on vesienhoidon suunnittelussa määritelty riskialueeksi ja
Linnakankaan pohjavesialue selvityskohteeksi. Kaikkien tässä suunnitelmassa käsiteltävien pohjavesialueiden määrällinen ja laadullinen tila on arvioitu hyväksi. Rantakylän
pohjavesialue sijoittuu maaseutuasutuksen alueelle ja muut tarkasteltavina olevat pohjavesialueet syrjäisemmille seuduille. Niinpä alueille sijoittuvat riskitekijätkin ovat sijain-
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nin mukaiset ja eniten pohjaveden laatua vaarantavia riskitekijöitä ja -toimintoja on
Rantakylän pohjavesialueella. Rantakylällä pohjavesialueelle on sijoittunut paljon maataloutta, mikä on vaikuttanut myös sen riskialueluokitteluun, koska Foudilan varavedenottamon vedestä on todettu jäämiä maataloudessa aiemmin käytetyistä torjuntaaineista. Rantakylällä riskiä aiheuttavat myös viemäröimättömien kiinteistöjen päästöt.
Merkittävän riskin Rantakylän, Linnakankaan ja Kärsämänojan pohjavesialueille aiheuttavat myös monet vanhat soranottopaikat. Alueiden jälkihoito on puutteellista ja niihin
liittyy paikoin lieveilmiöitä, kuten luvatonta jätteiden sijoitusta ja moottoriajoneuvoliikennettä. Alueiden suojakerrokset ovat ohuet ja pohjavesilammikoista mahdollisella
lika-aineella on suora yhteys pohjaveteen. Myös vanhoille ottoalueille kunnostuksen
yhteydessä rakennetut uimarannat saattavat aiheuttaa pohjaveden pilaantumisriskin. Järvitalon pohjavesialueella suoalueelta ojia pitkin kulkeutuvaa humuspitoista vettä imeytyy pohjavesialueelle. Myös pohjavesialueen halkaiseva lentokoneiden varalaskeutumiskenttä aiheuttaa vahinkotapauksessa vakavan riskin koko pohjavesialueelle. Kärsämänojan pohjavesialueelle sen sijaan sijoittuu erittäin vähän pohjavedelle riskiä aiheuttavia toimintoja tai alueita, ja sen riskialttiuteen voidaan vaikuttaa maankäytön suunnittelulla.
Rantakylän ja Linnakankaan pohjavesialueet kuuluvat samaan harjualueeseen, jolle on
laadittu saneerauksen yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi vuonna 1996
(Arkkitehtuuritoimisto O. Ylipahkala Oy, 1996). Pohjaveden suojelusuunnitelman päivittäminen alueille oli ajankohtainen, koska lähivuosien tavoite EU:n alueella on laatia
suojelusuunnitelma ainakin kaikille riskipohjavesialueille ja kaikki ennen vuotta 2000
laaditut suunnitelmat tulisi lisäksi päivittää. Kärsämänojan pohjavesialueen hyödyntäminen taas on vastikään aloitettu ja vesilaitokset ovat investoineet uusiin vedenottamoihin ja Kärsämänojan sekä Järvitalon alueiden yhteiseen vedenkäsittelylaitokseen.
Tämän suunnitelman ohjeistuksena käytettiin seuraavaa julkaisua:
• Rintala, J., Hyvärinen, V., Illmer, K., Nylander, E., Pulkkinen, P., Rantala, P. ja Siiro,
P., 2007. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat osana vesienhoidon järjestämistä –
taustaselvitys. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 7/2007. Suomen ympäristökeskus. 62 s.
ja mallisuunnitelmana seuraavaa julkaisua:
• Remes, P. ja Valta, H., 2007. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma; PeltosalmiOhenmäki, Honkalampi ja Haminamäki-Humppi. Pohjois-Savon ympäristökeskuksen
raportteja 1/2007. Pohjois-Savon ympäristökeskus. 103 s.
Riskikohteet ja riskin suuruuteen vaikuttavat tekijät kartoitettiin ensisijaisesti viranomaislähteitä, kuten erilaisia lupia, tiedonantoja ja rekistereitä, sekä aiemmin laadittuja
suunnitelmia ja raportteja hyödyntäen. Riskikartoitusta täydennettiin toiminnanharjoittajille tehdyillä kyselyillä ja maastotarkastuksilla. Tiedot alueista ja niiden hydrogeologi-
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asta on kerätty aiemmin laadituista tutkimuksista ja selvityksistä, joista keskeisin Rantakylän ja Linnakankaan pohjavesialueella on vuonna 1996 laadittu RantakyläHirvasniemi harjualueen saneerauksen yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi. Lisäksi tutkittiin pohjavesilammikoiden veden laatua. Tarvittavien lisäselvitysten
tarve on kirjattu suunnitelmaan. Riskikohteille esitetyt toimialakohtaiset toimenpidesuositukset vastaavat Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelmaa 20102015 pohjavesille. Riskien suuruus on arvioitu kuvaamalla siihen vaikuttavat tekijät,
kuten maaperä- ja pohjavesiolosuhteet, sijainti vedenottamoiden suhteen, riskiin varautuminen ja sen toteutumisen todennäköisyys sekä päästön määrä ja haitallisuus. Riskin
suuruuteen vaikuttavien tekijöiden moninaisuudesta johtuen yksiselitteisen riskianalyysin laatiminen on mahdotonta. Riskejä ei ole luokiteltu pisteyttämällä tai muulla vastaavalla menetelmällä, koska arvio on aina vähintään jossain määrin subjektiivinen ja laskennallinen menetelmä voi olla harhaanjohtava toimenpiteiden ohjaamisessa. Kaikki
pohjavesialueella sijaitsevat riskit tulisi pyrkiä poistamaan, eikä resurssien ohjaaminen
riskien epävarman keskinäisen järjestyksen määräämiseen siksi ollut perusteltua. On
myös muistettava, että pohjavesi on sinällään merkittävä luonnonvara, ja vedenhankinnan järjestäminen ja riskien sijainti vedenottamoiden suhteen on vain osa sen suojelua.
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman Rantakylän, Linnakankaan, Kärsämänojan ja
Järvitalon pohjavesialueille ovat laatineet ympäristöinsinööri Laura Pennanen ja geologi
Minna Isola.
Tämän työn ohjausryhmään kuului edustajia kolmesta eri vesilaitoksesta ja kunnasta,
kahdesta eri ympäristötoimesta, kahdesta eri pelastustoimesta, alueellisesta metsäkeskuksesta, alueellisen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta sekä
aluehallintovirastosta seuraavat henkilöt:
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1. SUOJELUSUUNNITELMAN TAVOITTEET
Pohjaveden suojelun yleisenä tavoitteena on pohjaveden hyvä määrällinen, kemiallinen
ja mikrobiologinen tila vedenhankintaa varten tärkeillä ja siihen soveltuvilla pohjavesialueilla, eikä pohjavesien tilaa saa ihmistoiminnan vaikutuksesta heikentää. Pohjavedenoton tulee olla tasapainossa muodostuvan pohjaveden määrän kanssa, eikä se saa
uhata pohjavedestä riippuvia maa- ja pintavesiekosysteemejä. (Gustafsson ym., 2006).
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmamenettelyä on sovellettu Suomessa 15 vuoden
ajan. Aiemmin keskeinen työkalu pohjaveden suojelussa on ollut vesilain 9 luvun 20 §:n
mukainen ottamokohtainen suoja-aluemenettely, jota voidaan edelleen soveltaa suojelusuunnitelman ohella. Suoja-alueen perustaminen on usein pitkä ja hidas prosessi. Päätöksistä on usein valitettu ylempiin oikeusasteisiin, ja korvauskysymyksissä on edelleen
näkemyseroja. Korvaussyistä suoja-alueita on rajattu usein varsin suppeiksi. Suojavyöhykejako on menettämässä merkitystään, koska pohjaveden pilaamis- ja muuttamiskiellot koskevat koko pohjavesialuetta. Pohjaveden suojelusuunnitelma kattaa koko
pohjavesialueen, ja on usein sisällöllisesti kattavampi kuin suoja-alueen perustamisen
yhteydessä tehdyt selvitykset. Menettelytapana suojelusuunnitelman laatiminen on joustavampi, tehokkaampi ja käytännönläheisempi. (Rintala ym., 2007).
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien tavoitteena on suojella koko pohjavesialue rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti alueen maankäyttöä. Tavoitteena on myös tehostaa pohjaveden laadun tarkkailua ja varautumista pohjavesivahinkoihin sekä onnettomuuksiin. Suojelusuunnitelmassa selvitetään alueen hydrogeologiset olosuhteet,
kartoitetaan riskitekijät sekä laaditaan toimenpidesuositukset alueella jo oleville ja sinne
mahdollisesti tuleville riskitoiminnoille. Ennaltaehkäisyn periaatteen mukaisesti uudet
pohjaveden tilaa mahdollisesti vaarantavat tekijät tulisi kuitenkin ensisijaisesti sijoittaa
pohjavesialueen ulkopuolelle. Suojelusuunnitelmaa voidaan soveltaa maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä käsiteltäessä lupahakemuksia ja -ilmoituksia,
mutta se ei ole juridisesti sitova asiakirja. Suunnitelma voidaan laatia mille tahansa pohjavesialueelle luokituksesta riippumatta, tai useammalle pohjavesialueelle kerrallaan.
Yleistymässä on käytäntö, jossa suojelusuunnitelma kattaa kunnan kaikki pohjavesialueet, tai myös useamman kunnan pohjavesialueet. (Rintala ym., 2007). Vesipuitedirektiivin ja vesienhoitolain yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin,
ettei niiden tila heikkene ja että vesien tila on hyvä kaikissa pohjavesimuodostumissa
EU:n alueella vuoteen 2015 mennessä. Suojelusuunnitelman yleiset tavoitteet ovat pohjaveden suojelun edistäminen ja hyvän tilan turvaaminen, viranomaisten ja alueen toimijoiden välisen yhteistyön parantaminen, pohjaveden laadun tarkkailun ja pohjavesivahinkoihin ja -onnettomuuksiin varautumisen tehostaminen sekä pohjavesitietoisuuden lisääminen.
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Suojelusuunnitelmamenettely perustuu yhteistyöhön ja vapaaehtoisuuteen. Suunnitelman laatimista varten nimetään ohjausryhmä, johon kuuluu yleensä edustajia kunnasta,
pelastuslaitokselta ja alueellisesta ympäristökeskuksesta. Ohjausryhmän tehtävänä on
ohjata laadintaprosessia ja toimia asiantuntijatahona. Erityisen tärkeää on myös viranomaisten välisen yhteistyön ja pohjavesitietoisuuden lisääntyminen. Suojelusuunnitelman laadinnan loppuvaiheessa perustetaan seurantaryhmä, johon osallistuvat samat tahot kuin ohjausryhmäänkin. Seurantaryhmän tavoitteena on valvoa toimenpidesuositusten toteutumista. Suojelusuunnitelmasta tulee pyytää lausunto alueelliselta ELYkeskukselta ja se tulisi hyväksyä kunnanvaltuustossa. (Rintala ym., 2007).

12

2. POHJAVESIEN SUOJELUUN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ
Pohjaveden suojelu perustuu lähinnä vesilakiin sekä ympäristönsuojelulakiin ja –
asetukseen sekä lakiin vesienhoidon järjestämisestä. Pohjaveden ja maaperän suojeluun
liittyviä lakeja ja muita säädöksiä ovat mm. maa-aineslaki, maankäyttö- ja rakennuslaki,
kauppa- ja teollisuusministeriön päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista sekä valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen
ulkopuolisilla alueilla.

2.1 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja lainsäädäntö
Valtioneuvoston päätöksessä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ja päätöksessä
niiden tarkistamisesta tavoitteena on, että alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan
saavuttamista ja ylläpitämistä, otetaan huomioon pohja- ja pintavesien suojelu- ja käyttötarpeet ja sijoitetaan pohjavesien pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot riittävän etäälle niistä pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankinnan
kannalta tärkeitä tai soveltuvat vedenhankintaan.
Nykyisin Suomen pohjaveden suojelua ja siihen liittyvää tutkimusta ohjaa yhä enemmän EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60 EY). Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) on keskeinen keino vesipuitedirektiivin kansallisessa
toimeenpanossa. Pyrkimyksenä on edistää vesivarojen kestävää käyttöä, estää pohjavesien pilaantuminen ja vähentää jo tapahtunutta pilaantumista. Suomessa käytössä oleva suojelusuunnitelmamenettely on kansainvälisestikin tarkasteltuna varsin edistyksellinen keino yhteistyöhön ja vapaaehtoisuuteen perustuvassa pohjaveden suojelussa ja se
vastaa hyvin myös useimpiin vesipuitedirektiivin tavoitteisiin. (Rintala ym., 2007).

2.2 Vesilaki
Uudistettu vesilaki (587/2011) tuli voimaan 1.1.2012. Sen mukaan vesitaloushankkeella
on oltava lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa pohjaveden laatua tai määrää, ja
tämä muutos aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesistön tai pohjavesiesiintymän tilan huononemista, vaaraa terveydelle, olennaisesti vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuutta
tai muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa
tai haittaa vedenotolle tai veden käytölle talousvetenä (VL 3:2).
Myös ojituksella sekä ojan käyttämisellä ja kunnossapidolla on oltava vesilain mukainen lupaviranomaisen lupa, jos se voi aiheuttaa em. seurauksia, jollei kysymys ole yk-
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sinomaan puron yläpuolisella alueella suoritettavan ojituksen aiheuttamasta puron virtaaman muuttumisesta (VL 5:3). Ojitussuunnitelma on laadittava, jos ojitus edellyttää
lupaviranomaisen lupaa, ojitustoimituksessa annettua päätöstä tai asian laatu tai laajuus
sitä muutoin edellyttää (VL 5:15). Ojitushankkeesta vastaavan on muutamaa poikkeusta
lukuun ottamatta kirjallisesti ilmoitettava muusta kuin vähäisestä ojituksesta ELYkeskukselle vähintään 60 vrk ennen ojitukseen ryhtymistä (VL 5:6).
Veden ottaminen vesihuoltolaitoksen tai vesihuoltolaitokselle vettä toimittavan tarpeisiin taikka siirrettäväksi muualla käytettäväksi sekä muu pohjaveden ottaminen, kun
otettava määrä on yli 250 m3/vrk edellyttää lupaviranomaisen lupaa (VL 3:3), otettavan
pohjaveden määrän ollessa tätä määrää pienempi, mutta kuitenkin yli 100 m3/vrk on
hankkeesta ilmoitettava valtion valvontaviranomaiselle (VL 2:15). Myös veden imeyttäminen maahan tekopohjaveden tekemiseksi tai pohjaveden laadun parantamiseksi on
luvanvarainen toiminto (VL 3:3).

Vedenottamon suoja-alue
Eräs pohjaveden suojelukeino on vesilain mukaisen suoja-alueen perustaminen pohjavedenottamon ympärille. Lupaviranomainen voi veden ottamista koskevassa päätöksessä tai erikseen määrätä pohjavedenottamon ympärillä olevan alueen suoja-alueeksi. Se
voidaan määrätä, jos alueen käyttöä on tarpeen rajoittaa veden laadun tai pohjavesiesiintymän antoisuuden turvaamiseksi. (VL 4:11). Suoja-alueeksi määräämisestä toiselle aiheutuva edunmenetys on vedenottamon omistajan tai haltijan korvattava (VL 4:12).

2.3 Ympäristönsuojelulainsäädäntö
2.3.1 Ympäristönsuojelulaki
Pohjaveden pilaamiskielto

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 8 §:ään sisältyvän pohjaveden pilaamiskiellon mukaan ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten,
että aiheutetaan pohjaveden muuttuminen terveydelle vaaralliseksi tai sen laadun muu
olennainen huononeminen tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella, toisen kiinteistöllä pohjaveden muuttuminen terveydelle vaaralliseksi tai
kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää tai toimenpiteellä vaikutetaan muuten pohjaveden laatuun ja se loukkaa yleistä tai jonkun yksityistä etua. Pohjaveden pilaamiskiellosta poikkeamiseen ei voida myöntää lupaa.
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Maaperän pilaamista koskeva lainsäädäntö

Ympäristönsuojelulain 7 § käsittelee maaperän pilaamiskieltoa. Sen mukaan maahan
ei saa jättää tai päästää jätettä, muuta ainetta, organismeja tai mikro-organismeja niin,
että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa
tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu
niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus.
Ympäristönsuojelulakiin sisältyy myös pilaantumisen torjuntavelvollisuus (YSL 5 §).
Mikäli toiminnasta aiheutuu tai uhkaa välittömästi aiheutua ympäristön pilaantumista,
toiminnanharjoittaja velvoitetaan viipymättä ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin pilaantumisen ehkäisemiseksi tai sen rajoittamiseksi mahdollisimman vähäiseksi, jos pilaantumista on jo tapahtunut.
Vahingonaiheuttajan on välittömästi ilmoitettava valvontaviranomaiselle, mikäli maahan tai pohjaveteen on päässyt ainetta, joka saattaa aiheuttaa pilaantumista (YSL 76§).
Ympäristönsuojelulaki sisältää myös maaperän ja pohjaveden puhdistamisvelvollisuuden. Laissa velvoitetaan toiminnallaan maaperän tai pohjaveden pilaantumista aiheuttaneen puhdistamaan maaperän ja pohjaveden sellaiseen tilaan, ettei siitä voi aiheutua
terveyshaittaa eikä haittaa tai vaaraa ympäristölle (YSL 75 §). Alueen haltija on velvollinen hoitamaan alueen maaperän puhdistamisen, jos maaperän pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai tavoiteta tai häntä ei saada täyttämään puhdistamisvelvollisuuttaan sekä myös siinä tapauksessa, että pilaantuminen on tapahtunut alueen haltijan suostumuksella tai hän on ollut aluetta hankkiessaan tietoinen, tai ainakin olisi pitänyt olla
tietoinen, alueen kunnosta. Alueen haltija on puhdistamisvelvollinen siltä osin kuin se ei
ole ilmeisen kohtuutonta. Alueen haltija vastaa samoin edellytyksin myös pilaantuneen
pohjaveden puhdistamisesta, mikäli pilaantuminen on johtunut alueen maaperän pilaantumisesta. Kunnan tehtäväksi jää selvittää maaperän puhdistamistarve ja puhdistuttaa
maaperä siltä osin kuin pilaantuneen alueen haltijaa ei voida velvoittaa puhdistamaan
pilaantunutta maaperää.
Maa-alueen luovuttajalla tai vuokraajalla on selontekovelvollisuus pilaantuneesta alueesta (YSL 104 §). Hänen on esitettävä uudelle omistajalle tai haltijalle käytettävissä
olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineista, jotka saattavat
aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.
Yleinen ympäristölupavelvollisuus

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tulee olla ympäristölupa (YSL 28 §). Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:ssä on lueteltu ne toiminnot, joille ympäristölupa tarvitaan. Tällaisia toimintoja ovat mm. monet
teollisuuslaitokset, puunkyllästämö, sahalaitos, nestemäisten polttoaineiden jakeluasema, kaivostoiminta, turvetuotanto, asfalttiasema, teurastamo, vähintään 30 lypsylehmän
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eläinsuoja, tietyt kriteerit täyttävä kalankasvatus- tai kalanviljelylaitos, kaatopaikka sekä
ulkona sijaitseva ampumarata. Edellä mainittuja pienemmillekin toiminnoille tulee olla
ympäristölupa siinä tapauksessa, että toiminto sijoitetaan I tai II luokan pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.
Kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelulain 19 §:n mukaan kunnanvaltuustolla on mahdollisuus antaa paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä, jotka eivät
voi kuitenkaan koskea ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista toimintaa eivätkä
tiettyjä määriteltyjä toimintoja. Määräyksiä voidaan antaa mm. toimista, rajoituksista ja
rakennelmista, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia. Kuntakohtaisesti voidaan myös rajoittaa lannan ja lannoitteiden ym. maataloudessa käytettävien,
ympäristölle haitallisten, aineiden käyttöä ja kieltää jätevesien johtaminen maahan tai
vesistöön ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi.
Limingan, Lumijoen ja Siikalatvan kunnan alueille ei ole annettu kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä.
2.3.2 Talousjätevesien puhdistamisvelvollisuus
Talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla on säädetty valtioneuvoston antamalla, vuonna 2011 voimaan tulleella, asetuksella (209/2011), jolla
pyritään vähentämään talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantumista ottaen
huomioon valtakunnalliset vesiensuojelun tavoitteet. Asetuksen 3 §:n mukaan talousjätevesien ympäristöön aiheuttamaa kuormitusta on vähennettävä orgaanisen aineen osalta
vähintään 80 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 % ja kokonaistypen osalta vähintään 30 % verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. Kiinteistöllä tulee
olla sellainen jätevesijärjestelmä, joka täyttää nämä vaatimukset. Vanhoille kiinteistöille
on varattu siirtymäaika kiinteistön jätevesijärjestelmän saattamiseen vaatimuksia vastaavaksi. Jätevesien käsittelystä pohjavesialueella voidaan antaa erillismääräyksiä kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.
2.3.3 Maatalous ja pohjaveden suojelu
Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöministeriö, 2010) mukaan pohjavesialueille ei tulisi sijoittaa uusia eläinsuojia tai lantaloita, eikä pohjavesialueilla tulisi tehdä merkittäviä eläinsuojien tai lantaloiden laajennuksia. Pohjavesialueilla sijaitseville pelloille ei tulisi levittää lietelantaa, virtsaa, pesuvesiä, käsiteltyjä jätevesiä, käsiteltyjä puhdistamo- tai sakokaivolietteitä, puristenestettä tai muutakaan nestemäistä orgaanista lannoitetta. Nitraattiasetuksen (931/2000) mukaan lantapatteria ei saa sijoittaa
pohjavesialueelle.
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2.3.4 Öljysäiliöitä koskevat säädökset
Vedenhankintaa varten tärkeille pohjavesialueille sijoittuvien maanalaisten poltto- ja
dieselöljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista on säädetty kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (344/1983). Sen mukaan määräaikaistarkastuksesta tulee laatia pöytäkirja, josta on toimitettava jäljennös kunnan palopäällikölle. Säiliö on tarkastettava ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. A-luokan metallisäiliö
tulee tarkastaa uudelleen viiden vuoden väliajoin, materiaaliltaan muu A-luokan säiliö
10 vuoden väliajoin. B-luokan säiliön tarkastusväli on kaksi vuotta. Mikäli säiliö todetaan tarkastuksessa sijoittuvaksi luokkaan C, se tulee poistaa käytöstä kuuden kuukauden kuluessa tarkastuksesta ja D-luokan säiliö välittömästi.
Öljylämmityslaitteistoja koskevan kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen
(1211/1995) mukaan maanalaisen öljysäiliön tai maanalaiseen kammioon sijoitetun öljysäiliön asentamisesta tärkeälle pohjavesialueelle on ilmoitettava paloviranomaiselle,
jolle on varattava tilaisuus tarkastaa säiliön sijoitus ennen sen peittämistä.
Määräaikaistarkastuksessa öljyvahingonvaaraa aiheuttavaksi havaittu säiliö on korjattava tai poistettava käytöstä. Säiliö, joka aiheuttaa välitöntä vaaraa, on heti poistettava
käytöstä. Säiliön omistajan velvollisuus on huolehtia määräaikaistarkastusten suorittamisesta.

2.3.5 Öljyvahinkojen torjuntalaki
Vuoden 2010 alusta tuli voimaan uusi öljyvahinkojen torjuntalaki (1673/2009). Sitä sovelletaan maa-alueella tapahtuvien öljyvahinkojen sekä Suomen vesialueella aluksista
aiheutuvien öljy- sekä kemikaalivahinkojen torjuntaan ja torjuntaan varautumiseen sekä
vahinkojen seurausten korjaamiseen. Lailla on kumottu aiempi maa-alueilla tapahtuvien
öljyvahinkojen torjuntalaki.
Alueellisen pelastustoimen on huolehdittava öljyvahinkojen torjunnasta alueellaan ja se
on velvollinen antamaan öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaviranomaisille virka-apua.
Alueella on oltava öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma sekä nimetty viranomainen, joka
on vastuussa torjunnan järjestämisestä ja johtamisesta. Torjunnan aloittamisesta ensisijainen vastuu on aina paikallisella pelastusviranomaisella. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ohjaa ja valvoo öljyntorjunnan järjestämistä sekä antaa tarvittaessa muille
torjuntaviranomaisille asiantuntija-apua.
Öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmassa on oltava tiedot öljyvahinkojen torjunnan eri
viranomaisista ja niiden tehtävistä, selvitys torjuntavalmiuden tasosta ja torjunnan järjestämisestä sekä tiedot öljyvahinkojen torjuntakalustosta.
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Kunta vastaa tarvittaessa jälkitorjunnasta alueellaan. Kunnan eri viranomaisten ja laitosten tulee tarvittaessa osallistua öljyvahinkojen torjuntaan. Koska uusi laki on lisännyt
kuntien vastuuta, kuntien tulee päivittää jälkitorjuntaan osallistuvien kunnan viranomaisten ja laitosten yhteystiedot.

2.3.6 Jätelaki
Jätelain (646/2011) 91 §:n mukaan kunta voi antaa jätelain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä,
jotka voivat koskea kunnan järjestämää jätehuoltoa ja toimia roskaantumisen ehkäisemiseksi. Oulun seutua koskevat jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 1.1.2007, ja
ne ovat voimassa tarkasteltavina olevista pohjavesialueista Rantakylän ja Linnakankaan pohjavesialueilla. Jätehuoltomääräysten 8 §:n mukaan lemmikkien ja kuolleiden hevosten hautaaminen pohjavesialueelle on kielletty, 13 §:n mukaan rakentamisessa tai maarakenteissa saa kertaluonteisesti hyödyntää vähäisiä määriä puhtaita ylijäämämaita, tiili- ja betonimurskeita tai muita kiviainesperäisiä murskeita tai kivihiilen, turpeen tai puuperäisen polttoaineen polton lento- ja pohjatuhkia vain muilla
kuin pohjavesialueilla, 22 §:n mukaan riistankäsittelyjätteitä ei saa haudata pohjavesialueelle ja 23 §:n mukaan käytöstä poistettua öljysäiliötä ei saa jättää maahan pohjavesialueilla.

2.3.7 Maa-aineslaki
Maa-ainesten ottoa säädellään maa-aineslailla (555/1981) ja se koskee kiven, soran,
hiekan, saven ja mullan ottamista. Laki ei kuitenkaan koske kaivoslakiin perustuvaa ainesten ottamista, eikä rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten ottamista ja hyväksikäyttöä, kun siihen on viranomaisen lupa. Laki ei myöskään koske sellaista ainesten
ottamista vesialueella, johon vesilain mukaan vaaditaan aluehallintoviraston lupa. Maaainesten ottoon täytyy saada lupa, ellei kyse ole maa-ainesten ottamisesta kotitarvekäyttöön, asumiseen tai maa- ja metsätalouteen ja käyttö liittyy rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Maa-ainesten ottolupaa haettaessa tulee luvan hakijan laatia
ottamissuunnitelma. Lupaviranomainen voi määrätä luvanhakijan maksamaan vakuuden
ennen ottotoiminnan aloittamista siltä varalta, että ottoalueen jälkihoitotoimet jäisivät
tekemättä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta on pyydettävä lausunto silloin,
kun maa-ainesten ottolupa sijoittuu pohjavesialueelle. Maa-aineksia ei saa ottaa niin,
että siitä aiheutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, ellei
siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

18
2.3.8 Maankäyttö- ja rakennuslaki
Kaavoitus

Vuonna 2000 voimaan tulleessa maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) on säädetty
kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvistä asioista. Sen tavoitteena on järjestää alueiden
käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle ympäristölle, sekä
edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.
Kaavaa laadittaessa on selvitettävä suunnitelman sekä tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisesta aiheutuvat ympäristövaikutukset.
Maakuntakaavassa esitetään yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa
tai sen osa-alueella. Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä
asemakaavan alueella, mutta kylläkin ohjeena yleiskaavaa ja asemakaavaa laadittaessa
sekä muutettaessa.
Asema- ja yleiskaavoilla ohjataan ja järjestetään kunnan alueiden käyttöä. Yleiskaava
voi olla laadittu myös useamman kunnan yhteiseksi kaavaksi. Yleiskaavassa osoitetaan
alueiden käytön pääpiirteet. Siinä voidaan antaa määräyksiä myös mm. maankäytön ja
rakentamisen erityiseen ohjaukseen tietyllä alueella sekä haitallisten ympäristövaikutusten estämisestä tai rajoittamisesta.
Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja
kehittämistä varten. Kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa uudistaa niitä. Myös asemakaavassa voidaan antaa määräyksiä mm. haitallisten ympäristövaikutusten estämisestä tai rajoittamisesta. Asemakaava-alueella yleiskaava ei ole
voimassa, mutta sitä käytetään ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa.
Rakennusjärjestys

Siikalatvan kunnan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennusjärjestys on tullut
voimaan 6.8.2009 alkaen ja on voimassa Kärsämänojan ja Järvitalon pohjavesialueilla. Rakennusjärjestyksen mukaan tärkeillä ja muilla vedenhankintaan soveltuvilla
pohjavesialueilla öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muiden pohjaveden puhtautta vaarantavien aineiden säiliöt ja varastot tulee sijoittaa maan päälle ja varustaa katollisella suoja-altaalla. Em. pohjavesialueilla ei sallita sellaista uutta teollista tai
muuta siihen verrattavaa toimintaa, joka valmistaa, varastoi tai käyttää toiminnassaan pohjavettä vaarantavia kemikaaleja tai muita aineita. Jätevesien maahan
imeyttäminen on kielletty. Jätevedet on ensisijaisesti johdettava asianmukaiseen käsittelyyn pohjavesialueen ulkopuolelle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voidaan olemassa
olevan asutuksen jätevedet käsitellä pohjaveden puhtautta vaarantamattomalla tavalla
paikalla ja johtaa tämän jälkeen pohjavesialueen ulkopuolelle. Jätevesien kokoaminen
umpisäiliöön tulee kysymykseen vain erityistapauksissa.
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3. YLEISTÄ LIMINGAN JA LUMIJOEN VEDENHANKINNASTA
Limingan kunnan alueella sijaitsee vain yksi pohjavesialue (liite 1). Tämä Rantakylän
pohjavesialue on vedenhankintaa varten tärkeä eli I luokan pohjavesialue. Lumijoen
kunnan alueella sijaitsee joko kokonaan tai osittain kolme pohjavesialuetta; Linnakangas (Rantakylän pohjavesialueen jatkeena), Vartinvaara ja Isokangas, joista kaksi ensimmäistä ovat vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita. Isokankaan alue on
luokiteltu III luokan eli muuksi pohjavesialueeksi. III luokan pohjavesialueen hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii lisätutkimuksia vedensaantiedellytysten, veden laadun tai likaantumis- tai muuttumisuhan selvittämiseksi. Vartinvaaran ja Isokankaan alueita ei ole tarkemmin käsitelty tässä suojelusuunnitelmassa. Rantakylän ja Linnakankaan pohjavesialueiden lisäksi suojelusuunnitelmaan on sisällytetty Kärsämänojan ja
Järvitalon pohjavesialueet Siikalatvan kunnasta, koska ne sijaitsevat Lumijoen kuntaan
kuuluneilla entisillä enklaavialueilla ja Limingan Vesihuolto Oy ottaa vettä molemmilta
pohjavesialueilta.
Limingan Vesihuolto Oy vastaa pääasiassa Limingan kunnan vedenhankinnasta ja jakelusta. Yhtiö on perustettu sekä hyväksytty yleiseksi vesi- ja viemärilaitokseksi vuonna
1960. Limingan vesihuolto hoitaa myös alueen viemärilaitospalvelut. Vuonna 2010
kunnan asukkaista noin 98,7 % oli liittynyt vesijohtoverkostoon. Samana vuonna Järvitalon ja Rantakylän vedenottamoilta pumpattu veden kokonaismäärä oli 516 089 m3,
osa kulutukseen menevästä vedestä ostettiin Kempeleestä. Vedenkulutus oli 155 l asukasta kohden vuorokaudessa. Suurimpia yksittäisiä vedenkuluttajia alueella ovat huoltoasema, Siikalatvan Vesihuolto Oy, terveyskeskus, maatila, pari vanhustenkotia ja rivitaloa sekä koulu. Kaikkiaan Limingan Vesihuolto Oy:llä on kuusi vedenhankintakäytössä
olevaa pohjavedenottamoa (taulukko 1) sekä yksi ottamo, joka ei ole käytössä (taulukko
2).
Lumijoen Vesi Oy on perustettu vuonna 2005, jolloin Lumijoen vesiosuuskunta (perustettu 1962) ja Lumijoen kunnan viemärilaitos sulautettiin yhdeksi osakeyhtiöksi. Se vastaa pääosin Lumijoen kunnan talousveden jakelusta ja hoitaa alueen viemärilaitospalvelut. Vuonna 2010 kunnan asukkaista oli liittynyt Lumijoen Vesi Oy:n verkostoon 99 %
ja loput Hirvasniemen vesihuoltoyhtymän verkostoon. Vain yhdellä taloudella on oma
kaivo. Lumijoen Vesi Oy:n ainoalta vedenottamolta (taulukko 3) pumpattiin samana
vuonna 136 851 m3 pohjavettä. Vedenkulutus oli noin 187,8 l asukasta kohden vuorokaudessa. Osa myytävästä vedestä ostetaan Paavolan Vesi Oy:ltä. Alueen suurimpia yksittäisiä vedenkuluttajia ovat palvelutalo Lumilyhty, vuokrataloyhtiö Asunto Oy Lumijoen kartano sekä lypsykarjatilat.
Limingan Vesihuolto Oy ottaa pohjavettä Rantakylän, Kärsämänojan ja Järvitalon pohjavesialueilta yhteensä noin 1 400 m3/d. Lumijoen Vesi Oy ottaa pohjavettä Linnakankaan pohjavesialueelta noin 350 m3/d. Pohjavesialueilta pumpattua vettä toimitetaan
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Limingan ja Lumijoen kuntien lisäksi Tyrnävän kunnan Temmeksen kylälle ja vähäisessä määrin Siikalatvan kuntaan.
Taulukko 1. Limingan Vesihuolto Oy:n vedenhankintakäytössä olevat pohjavedenottamot.
Pohjavesialueen Vedennimi
ottamo
Rantakylä

Virkkula
III (Kukkala)
Virkkula
IV (Aarnio)
Rantakylä
VI (Monttu)
Järvitalo
Järvitalo II
Järvitalo III

Järvitalo
Kärsämänoja

Lupa
myönnetty

Lupa
(m3/d)

Käyttöönottovuosi

Otettu vesimäärä
v. 2010 (m3/d)

1993

500

1994

298,1

1993

500

1994

141,3

1993

1 000

1994

763,3

1977
2008

500
350

1978
1992
2009

66,3
75,8
69,0

Taulukko 2. Limingan Vesihuolto Oy:n omistuksessa oleva pohjavedenottamo, joka ei ole käytössä.
Pohjavesialueen nimi
Rantakylä

Vedenottamo

Lupa
myönnetty

Lupa
(m3/d)

Käyttöönottovuosi

Ollut viimeksi
käytössä
vuonna:

Ongelmat

1974

2 000

1960

1994

Cl2, Fe,
Mn, torjuntaaineet

Foudila

Taulukko 3. Lumijoen Vesi Oy:n vedenhankintakäytössä oleva pohjavedenottamo.
Pohjavesialueen
nimi
Linnakangas

Vedenottamo

Lupa
myönnetty

Lupa
(m3/d)

Käyttöönottovuosi

Otettu vesimäärä v. 2010 (m3/d)

Hirvasniemi

1974

500

1971

374,9
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Kuva 1. Näkymä Rantakylän pohjavesialueen keskiosista.

4. SUOJELUSUUNNITELMA-ALUEET
4.1 Rantakylän pohjavesialue
4.1.1 Geologia ja hydrogeologia
Rantakylän pohjavesialue (11 425 051) on I luokan pohjavesialue (liite 2, kuva 1). Alueen pääsijaintikunta on Liminka, mutta osa alueesta sijaitsee Lumijoen kunnan puolella.
Alueen kokonaispinta-ala on 7,98 km2, josta muodostumisalueen pinta-ala 3,57 km2.
Alueen antoisuudeksi arvioidaan 2 600 m3/d. Alueen määrällinen ja kemiallinen tila on
vesienhoidon suunnittelussa arvioitu hyväksi, mutta alue on nimetty riskialueeksi Foudilan vedenottamosta vuonna 2005 todettujen torjunta-ainepitoisuuksien vuoksi (Vuorimaa ym., 2007).
Pohjavesialue on osa Limingasta Lumijoelle ulottuvaa Rantakylä-Hirvasniemi –
harjualuetta. Pohjavesialue muodostuu laakeasta harjusta, jonka ydinosa sijaitsee alueen
pohjoisreunalla ja se sisältää pääasiassa kivistä soraa ja karkeaa hiekkaa rajoittuen pohjoispuolen savi- ja silttikerrostumiin. Harjun eteläisellä lievealueella hienot rantahiekat
ovat levinneet laajalle ja niiden paksuus on pienehkö. Harju on kerrostunut ainakin osittain moreenialustalle. Idässä harju muuttuu piiloharjuksi, jossa karkeaa, hyvin vettä johtavaa, hiekasta ja sorasta koostuvaa ainesta peittää yleensä yli viiden, paikoitellen yli
kymmenen metrin paksuinen savikerros. Harjumuodostuma sijoittuu lähelle nk. Muhosmuodostuman eteläreunaa.
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Rantakylän pohjavesialueen keski- ja itäosan kallioperä sekä samalla suurin osa pohjavesialueesta koostuu Muhoksen muodostumaan liittyvästä siltti- ja savikivestä. Aivan
pohjavesialueen länsireunalla on granodioriittialue. Tämän ja Muhoksen muodostuman
välisellä alueella pohjavesialueen läpi ulottuu luode-kaakkosuunnassa kiillegneissivyöhyke. Kiillegneissi lienee osaltaan syynä Rantakylän pohjavesialueelta saatavan veden korkeaan rautapitoisuuteen. Pohjavesialueen eteläosaan ulottuu graniittikieleke.
(Geologian tutkimuskeskus, 2009). Harju sijaitsee kallioperän heikkous- ja ruhjevyöhykkeessä (Insinööritoimisto PSV Oy, 1993a). Kallion pinta on näkyvissä Rantakylän monttualueen eteläreunalla noin tasolla + 15 m mpy, ja se viettää jyrkästi kohti pohjoista ja koillista (Natura Borealis Oy ym., 1996).
Pohjavesialue on virtauskuvaltaan synkliininen eli vettä ympäristöstään keräävä. Alue
saa täydennystä vesivaroihinsa etelän suunnasta tulevasta valunnasta ja piiloharjun hydraulisen yhteyden kautta laajemmalti ympäristöstään. Pohjaveden päävirtaus suuntautuu
luonnontilassa voimakkaana lännestä itään karkean harjuytimen suuntaisesti. Päävirtaussuuntaan nähden poikittainen virtaus tapahtuu etelä-lounaasta pohjois-koilliseen.
(Natura Borealis Oy ym., 1996). Ydinosan vedenläpäisevyys on hyvä. Pohjavettä purkautuu melko runsaasti alueen pohjoisreunalla ja itäpäässä. Pohjavesi on lievästi hapanta ja pehmeää. Veden korkea rauta- ja mangaanipitoisuus vaikeuttaa sen hyväksikäyttöä.
Myös väriarvo, permanganaattiluku ja kloridipitoisuus ovat paikoin huomattavan korkeita.
Torikanjärvestä ja suolta pidättävän kerroksen yli valuva pintavesi suotautuu lähes suoraan harjuytimen sorakerroksiin. (Arkkitehtuuritoimisto O. Ylipahkala Oy, 1996). Alueen läpi, kahden vedenottamon välissä, virtaa Virkkulanoja, joka kerää vettä alueen eteläpuoliselta suoalueelta. Harjualueelta purkautuu vettä myös Virkkulanojaan.

4.1.2 Vedenotto
Rantakylän pohjavesialueella sijaitsee kolme vuoden 1994 alussa käyttöön otettua pohjavedenottamoa. Ottamot sijaitsevat pohjaveden muodostumisalueen pohjoisosassa haja-asutusalueella. Rantakylän ottamoiden vesi pumpataan Rantakylä VI läheisyydessä
sijaitsevalle esikäsittelylaitokselle kuivasuodatus ilmastukseen ja mekaaniseen selkeytykseen. Esikäsitelty vesi pumpataan Foudilan vedenkäsittelylaitokselle, jossa vesi ilmastetaan uudelleen ja käsitellään polyalumiinihydroksidikloridilla raudan ja mangaanin saostamiseksi (kuva 2). pH:n säätö tapahtuu lipeällä. Vesi selkeytetään, hiekkasuodatetaan ja johdetaan alavesisäiliön kautta kulutukseen. Noin 80 % Limingan vesihuollon asiakkailleen toimittamasta vedestä otetaan Rantakylän alueelta, ja pumpattavalla vedellä turvataan Limingan, Alatemmeksen ja Tupoksen vedensaanti.
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Kuva 2. Rantakylän pohjavesialueen itäosassa sijaitseva Foudilan
vedenkäsittelylaitos.

Vedenottamoista Virkkula III:lta (kuva 3) ja Virkkula IV:ltä on Pohjois-Suomen vesioikeuden vuonna 1993 myöntämän luvan mukaan mahdollisuus ottaa vettä enintään 500
m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna ja Rantakylä VI:lta 1 000 m3/d (kuva 4). Virkkula
III:lta vettä pumpataan yhdestä ja Rantakylä VI:ltä kolmesta siiviläputkikaivosta. Virkkula IV:n ottamon kaivo on kuilukaivo. Ottamoilta pumpatut vesimäärät on esitetty kuvassa 5. Luvan mukaiseen mahdolliseen vedenottomäärään nähden vähimmällä käytöllä
on ollut Virkkula IV ottamo.
Foudilan vedenottamolla on yksi putkikaivo, josta voidaan Pohjois-Suomen vesioikeuden vuonna 1974 myöntämän luvan mukaan ottaa enintään 2 000 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna. Ottamo on otettu käyttöön jo vuonna 1960. Ottamo ei ole ollut käytössä vuoden 1994 jälkeen veden korkeiden rauta- ja mangaanipitoisuuksien sekä erityisesti kloridipitoisuuksien vuoksi.
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Kuva 3. Virkkula III vedenottamon kaivo.

Kuva 4. Rantakylä VI vedenottamon siiviläputkikaivot sijaitsevat
vanhalla maa-ainesten ottoalueella melko lähellä Rantakylän virkistysaluetta ja uimapaikkaa.
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Kuva 5. Virkkulan ja Rantakylän ottamoilta pumpatut vesimäärät vuosien 2000 – 2009
aikana vuosikeskiarvona laskettuna. (LP)

Vedenottamon tarkkailuohjelma

Foudilan, Järvitalon, Virkkula III, Virkkula IV sekä Rantakylä VI vedenottamoille on
laadittu yhteistarkkailuohjelma vuonna 1993 (Insinööritoimisto PSV Oy, 1993b). Pohjaveden pinnan korkeuksia tulee seurata Virkkula III ja IV vedenottamoilla kahden viikon välein ja Järvitalon vedenottamolla kuukausittain. Rantakylä-Virkkula alueella
muutaman havaintoputken veden pinnat tulee mitata kahden viikon välein ja muualla
kerran kuussa.
Virkkula III:n alueella pohjavesiputkia on seitsemän kappaletta. Lisäksi vedenpinta mitataan vedenottamon kaivosta ja talousvesikaivosta (TK1). Alueen pohjaveden pinnan
vaihtelu vuosina 1999 – 2009 on esitetty kuvassa 6. Huhtikuussa 2010 alueen pohjaveden pinnat olivat tasossa +11,9 – 13,5 m mpy (mitattu 6.4.2010).
Virkkula IV:n alueella on kahdeksan pohjavesiputkea. Lisäksi ottamon alueella on kaksi
talousvesikaivoa (TK2 ja TK3), joista toisen (TK2) veden pintaa on seurattu. Veden
pinnan mittaus suoritetaan kuukausittain myös vedenottamon kaivosta. Alueen pohjaveden pinnan vaihtelu vuosina 1999 – 2009 on esitetty kuvassa 7. Huhtikuussa 2010 alueen pohjaveden pinnat olivat tasossa + 11,6 – 15 m mpy (mitattu 6.4.2010).
Rantakylä VI:n alueella on yksitoista pohjavesiputkea, joista P20 on tukkeutunut. Lisäksi ottamon alueella on kolme talousvesikaivoa (TK4-TK6), joista TK6:n vedenpintaa
on seurattu. Alueen pohjaveden pinnan vaihtelu vuosina 1999 – 2009 on esitetty kuvas-
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sa 8. Huhtikuussa 2010 alueen pohjavedenpinnat olivat tasossa + 6,1 – 12,9 m mpy (mitattu 6.4.2010).
Tarkkailuohjelman mukaan kaikkien vedenottamoiden raakaveden laatua tulee seurata
vesinäytteistä kahdeksan kertaa vuodessa tehtävän suppean määrityksen ja neljä kertaa
vuodessa tehtävän laajan määrityksen avulla (taulukko 4).

Taulukko 4. Yhteistarkkailuohjelman mukaan määritettävät pohjaveden laatutekijät.
Suppea määritys
• fek. Kolimuotoiset bakteerit 44 °C
• pH
• Fe

Laaja määritys
• fek. Kolimuotoiset bakteerit 44 °C
• heterotrofinen pesäkeluku 35 °C, raakavesi ja lähtevä vesi
• heterotrofinen pesäkeluku 20 °C, verkostovesi
• johtokyky
• pH
• väri
• NH4-N
• CODMn
• Cl
• kovuus
• Mn
• NO3-N
• Fe
• CO2
• alkaliteetti
• NO2-N
• SO4, raakavesi
• Al, raakavesi
• O2 kyll. %, raakavesi
• Cu, verkostovesi
• Zn, verkostovesi
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Kuva 6. Virkkula III:n alueen pohjaveden pinnat vuosina 1999 – 2009. (LP)
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Kuva 7. Virkkula IV:n alueen pohjaveden pinnat vuosina 1999 – 2009. (LP)
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15,5
15
14,5
14

Pohjaveden pinta (m mpy)

13,5
13

Putki 17.

12,5

Putki 18.

12
11,5
11

Putki 19.
Putki 21.

10,5

Putki 22.

10

Putki 23.

9,5

Putki 24.

9

Putki 25.

8,5
8
7,5

Putki 26
Putki 27

7

TK 4

6,5

TK 6

6
5,5
5

Kuva 8. Rantakylä VI: n alueen pohjaveden pinnat vuosina 1999 – 2009.(LP)

Ottamo

30

4.1.3 Suoja-aluepäätökset
Foudilan varavedenottamolla on Pohjois-Suomen vesioikeuden vuonna 1973 vahvistama suoja-alue (liite 2), jonka pinta-ala on noin 8 ha. Virkkulan III ja IV sekä Rantakylän
VI ottamoille on määritetty ohjeelliset lähisuojavyöhykkeet. Suojavyöhykkeitä ei ole
vahvistettu. Myös tutkituille vedenottopaikoille on määritetty ohjeelliset suojavyöhykkeet (liite 2).
4.1.4 Pohjaveden laatu
Virkkulan ja Rantakylän vedenottamoiden raakaveden ominaispiirteitä ovat korkea rauta- ja mangaanipitoisuus, lievä happamuus ja korkea, humuspitoisuutta ilmentävä, hapettuvuusluku. Suomen ympäristökeskuksen hankkeessa, jossa tutkittiin torjuntaaineiden esiintymistä pohjavedessä, olivat mukana Rantakylän pohjavesialueella sijaitsevat vedenottamot, joista Foudilassa todettiin elokuussa 2005 otetussa näytteessä mekoproppia 0,03 µg/l ja dikloproppia 0,03 µg/l, eli yhteensä 0,06 µg/l. Pohjaveden ympäristönlaatunormit eivät ole ylittyneet ja pohjaveden laadullinen tila on arvioitu hyväksi.
Raakaveden laatu vuosina 2007 – 2010 on esitetty kuvissa 9 – 12.
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Kuva 9. Raakaveden CODMn –luku vuosina 2007 – 2010. (LP)

Kuva 10. Raakaveden ammoniumtyppipitoisuus vuosina 2007 – 2010. (LP)
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Kuva 11. Raakaveden mangaanipitoisuus vuosina 2007 – 2010. (LP)
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Kuva 12. Raakaveden rautapitoisuus vuosina 2007 – 2010. (LP)

Rantakylä
VI
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4.1.5 Tutkitut vedenottopaikat
Rantakylän pohjavesialueella on neljä tutkittua vedenottopaikkaa, jotka yhtä lukuun ottamatta sijaitsevat Vanhanmaantienkankaalla pohjavesialueen länsiosassa (liite 2). Tutkittu vedenottopaikka nro 29 sijaitsee pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen itäosassa. Tutkimukset on suoritettu pääosin vuoden 1992 tai 1993 aikana. Vedenottopaikka nro 23 on tutkittu jo vuonna 1976. Vedenottopaikkojen arvioidut antoisuudet vaihtelivat 300 – 800 m3/d. Tutkimuspisteissä pohjavesi on rauta- ja mangaanipitoista lukuun
ottamatta tutkimuspaikkaa nro 23, jossa vain rautapitoisuus on kohonnut. Paikoin kohonneita arvoja on myös fluoridipitoisuudessa sekä kemiallisessa hapenkulutuksessa.

4.1.6 Pohjavesialueeseen liittyvät hankkeet ja tutkimukset
Pohjavesialueeseen liittyen on suoritettu seuraavat tutkimukset:
• Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy, 1960. Kylliälän koulukodin pohjavesitutkimus ja vedenhankintasuunnitelma.
• Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy, 1965. Limingan seudun vesihuollon yleissuunnitelma, pohjavesitutkimus.
• Oulun vesipiirin vesitoimisto, 1976. Muhoksen ja ympäristökuntien pohjavesitutkimus, Aittokangas, Muhos.
• Oulun vesi- ja ympäristöpiiri, 1991. Limingan seudun pohjavesitutkimus, Liminganharju 23, Rantakylä, Liminka. (Tutkimukset suoritettu vuosina 1975 –
1976.)
• Oulun vesi- ja ympäristöpiiri, 1991. Limingan seudun pohjavesitutkimus, Liminganharju 44, Rantakylä, Liminka. (Tutkimukset suoritettu vuosina 1975 –
1976.)
• Oulun vesi- ja ympäristöpiiri, 1991. Limingan seudun pohjavesitutkimus, Liminganharju 46, Rantakylä, Liminka. (Tutkimukset suoritettu vuosina 1975 –
1976.)
• Oulun vesi- ja ympäristöpiiri, 1992. Limingan seudun pohjavesitutkimus, Vanhanmaantienkangas P9, Rantakylä, Liminka.
• Oulun vesi- ja ympäristöpiiri, 1992. Limingan seudun pohjavesitutkimus, Vanhanmaantienkangas P24, Rantakylä, Liminka.
• Oulun vesi- ja ympäristöpiiri, 1992. Limingan seudun pohjavesitutkimus, Rantakylä Piste 29, Rantakylä, Liminka.
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• Oulun vesi- ja ympäristöpiiri, 1993. Limingan pohjavesitutkimus, Rantakylä
35, Liminka.
• Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 2005. Vanhojen maanottoalueiden kunnostustarveselvitys, Liminka
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Kuva 13. Yleisnäkymää Linnakankaan pohjavesialueelta.

4.2 Linnakankaan pohjavesialue
4.2.1 Geologia ja hydrogeologia
Linnakankaan pohjavesialue (11 436 001) on Lumijoen kunnan alueella sijaitseva I luokan pohjavesialue (liite 3, kuva 13). Alueen kokonaispinta-ala on 4,38 km2, josta muodostumisalueen pinta-ala on 1,96 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 1 400 m3/d. Vesienhoidon suunnittelussa alueen määrällinen tila on luokiteltu hyväksi, kemiallisen tilan osalta alue on selvityskohde. Selvityskohteiksi on määritelty alueet, joilta ei ole riittävästi alueen riskejä kuvaavia pohjaveden laatu- tai korkeustietoja.
Pohjavesialue muodostuu matalasta, selännemäisestä harjusta, jonka ydinosa on pääasiassa karkeaa, kivistä soraa ja lievealue hiekkaa. Hiekkoja on paikoin levinnyt laajalle
ympäristöön rantavoimien vaikutuksesta, niiden yhteydessä tavataan yleisesti myös silttikerroksia.
Kallioperä harjumuodostuman ydinosan ja Hirvasniemen vedenottamon kohdalla sekä
lähes koko pohjavesialueella muodostuu granodioriitista. Rantakylän pohjavesialueen
lävistävä kiillegneissivyöhyke ulottuu myös Linnakankaan pohjavesialueen itäosaan.
(Geologian tutkimuskeskus, 2009).

36
Harju on virtauskuvaltaan osin synkliininen eli ympäristöstään vettä keräävä ja osin
ympäristöönsä vettä purkava. Pohjavettä purkautuu varsinaisen muodostumisalueen
pohjoisreunalla, jossa sijaitsee myös lähteitä. Harjun ydinosassa maa-aineksen vedenläpäisevyys on kohtalaisen hyvä. Hydraulisen yhteyden luonteesta ei ole selvää kuvaa.
Pohjaveden päävirtaussuunta alueen keskiosassa on luoteeseen, ja harjualue saa täydennystä vesivaroihinsa etelän suunnalta tulevasta valunnasta. Laadultaan pohjavesi on lievästi hapanta ja pehmeää. Paikoitellen korkea rautapitoisuus vaikeuttaa veden tehokasta
hyväksikäyttöä.
Pohjavesialueen läpi virtaa Hirvasoja, joka kerää vetensä suurelta osin soistuneelta valuma-alueelta, jolloin humuspitoista pintavettä suotautuu pohjaveteen vettäläpäisevien
harjukerrostumien alueella. Hirvasojan valuma-alueella pohjavesialueen ulkopuolella on
tehty ojituksia, mikä on heikentänyt Hirvasojan veden laatua. Myös pohjavettä purkautuu harjualueella Hirvasojaan. Torikanrämeeltä valuu pintavettä tai vain lyhyen matkan
suotautunutta suovettä suoraan harjuytimeen tai hyvin lähelle sitä maa-ainesten oton
seu-rauksena syntyneen montun kautta alueen itäosassa. Pohjaveden päävirtaus maaainesten ottoalueelta suuntautuu harjuytimen mukaisesti kohti vedenottamoa. (Arkkitehtuuritoimisto O. Ylipahkala Oy, 1996).

4.2.2 Vedenotto
Pohjavesialueen keskiosassa sijaitsevalle Hirvasniemen vedenottamolle on myönnetty
vuonna 1974 vedenottolupa 500 kuution vesimäärälle vuorokaudessa (kuva 14). Hirvas-

Kuva 14. Linnakankaan pohjavesialueella sijaitsevan Hirvasniemen
vedenottamon kaivoja.
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Kuva 15. Hirvasniemen vedenottamolta vuosien 2001 – 2010 aikana pumpatut
vesimäärät. (MI)

niemen ottamolta on vuosina 2001 – 2010 pumpattu keskimäärin 350 m3/d vuosikeskiarvona laskettuna (kuva 15). Ottamolla on kaksi kuilukaivoa, joista ensimmäinen on
otettu käyttöön vuonna 1971. Hirvasniemi on äärettömän arvokas vedenottamo, koska
sen vesi on luontaisesti niin hyvälaatuista. Vedenottamolta saatavaa raakavettä ei ole
aiemmin käsitelty lainkaan ennen sen verkostoon johtamista. Nykyään veden pH:ta korotetaan hiljattain valmistuneella kalkkikivialkalointilaitoksella. Lisäksi Linnakankaan
pohjavesialueella sijaitsee Hirvasniemen vesiosuuskunnan vedenottamo (liite 3), josta
vettä otetaan Hirvasniemen alueelle n. 30 m3/d. Veden laatu Hirvasniemen vesiosuuskunnan ottamolla on suhteellisen hyvä, eikä vaadi käsittelyä ennen käyttöönottoa.
Vedenottamon tarkkailuohjelma

Hirvasniemen vedenottamon tarkkailuohjelma on vuodelta 1976. Sen mukaan vedenottamolta pumpattuja vesimääriä tulee mitata vähintään viikoittain. Pohjaveden pinnan
korkeuksia tulee seurata vedenottamon kaivosta kerran viikossa vedenottamon käyntiaikana ja kerran kuussa ennen varsinaisen kulutuksen alkamista sekä kuudesta pohjaveden
havaintoputkesta ja vedenottamon vaikutusalueen ulkopuolella sijaitsevasta vertailupisteestä (kaivo) kerran kuukaudessa. Vedenoton vaikutusta kahden yksityiskaivon vedenpintoihin tulee tarkkailla myös kerran kuussa. Linnakankaan pohjavesialueelta mitatut
pohjaveden pintojen korkeudet vuosilta 2001 – 2010 on esitetty kuvassa 16.
Pohjaveden laatua tulee tarkkailla kuudesta havaintoputkesta. Analysoitavia parametrejä
ovat rauta, NH3, sekä KmnO3. Lisäksi havaintoputkien mittausten yhteydessä tulee suorittaa jatkuvaa pohjaveden aistinvaraista laatutarkkailua veden ulkonäön, hajun ja maun
suhteen. Tarkkailuohjelma ei sisällä vedenottamon raakaveden tarkkailuvelvoitetta.
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4.2.3 Suoja-aluepäätökset
Hirvasniemen vedenottamolle ja tutkituille vedenottopaikoille on pohjaveden gradientin
ja virtaussuuntien perusteella määritetty ohjeelliset lähisuojavyöhykkeet, joita ei ole
vahvistettu (liite 3).
4.2.4 Pohjaveden laatu
Hirvasniemen vedenottamolta saatava vesi on vuosina 2008 – 2010 raakavedestä tutkittujen laatuparametrien osalta täyttänyt talousvedelle asetetut laatuvaatimukset, lukuun
ottamatta muutamia suositusarvot ylittäneitä rauta- ja mangaaniarvoja sekä kerran suositusarvon ylittänyttä värilukua. Mangaaniarvo oli suurimmillaan tilapäisesti 75 µg/l ja
rauta-arvo 420 µg/l.
4.2.5 Tutkitut vedenottopaikat
Linnakankaan pohjavesialueen keskiosiin Hirvasniemen vedenottamon lähettyville on
tutkittu vedenottopaikka vuonna 1977. Tutkimuspaikan antoisuudeksi on arvioitu noin
200 m3/d ja saatava vesi täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Aiemmin
vuonna 1963 on pohjavesialueen luoteispäähän tutkittu vedenottopaikka. Vesinäytteiden
perusteella pohjavesi on tutkimuskohteessa hapanta ja pehmeää. Veden rautapitoisuus
vaihteli koepumppausaikana 0,4 – 1,3 mg/l ylittäen jonkin verran talousvedelle asetetut
laatuvaatimukset. Myös veden ammoniumpitoisuus ylittyi hieman. Hirvasniemen vesiosuuskunnan vedenottamon lähettyvillä sijaitsee alustavasti tutkittu vedenottopaikka.
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4.2.6 Pohjavesialueeseen liittyvät hankkeet ja tutkimukset
Pohjavesialueeseen liittyen on suoritettu seuraavat tutkimukset:
• Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy, 1963. Pohjavesitutkimus, Lumijoen Vesiosuuskunta, Lumijoki.
• Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy, 1965. Limingan seudun vesihuollon yleissuunnitelma, pohjavesitutkimus.
• Oulun vesipiirin vesitoimisto, 1970. Lumijoen pohjavesitutkimus.
• Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy, 1972. Pohjavesitutkimus Vanhanmaantienkankaan ja Rantaharjun alueella Lumijoen kunnassa.
• Oulun vesipiirin vesitoimisto, 1976. Muhos ja ympäristökuntain pohjavesitutkimus, Linnakangas I, Lumijoki.
• Oulun vesipiirin vesitoimisto, 1982. Lumijoen pohjavesitutkimus, Linnakangas
jatkotutkimukset, Lumijoki.
• Oulun vesi- ja ympäristöpiiri, 1989. Lumijoen pohjavesiselvitys. Uimapaikka;
Viinavuori, Lumijoki.
• Arkkitehtuuritoimisto O. Ylipahkala Oy ja Natura Borealis Oy, 1996. Rantakylä-Hirvasniemi pohjavesialueen saneerauksen yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi.
• Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 2005. Vanhojen maanottoalueiden kunnostustarveselvitys, Lumijoki.
• Pöyry Environment Oy, 2007. Lumijoen ampumarata-alueen pilaantuneisuustutkimus.
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4.3 Kärsämänojan pohjavesialue
4.3.1 Geologia ja hydrogeologia
Kärsämänojan (11 436 051) I luokan pohjavesialueen (liite 4, kuva 15) kokonaispintaala on 3,04 km2, josta muodostumisalueen pinta-ala on 1,46 km2. Alueen antoisuudeksi
arvioidaan 900 m3/d. Sen määrällinen ja kemiallinen tila on luokiteltu hyväksi, eikä se
ole riskialue. Kärsämänojan pohjavesialue sijaitsee Siikalatvan kunnassa. Pieni osa alueen pohjoiskulmasta sijaitsee Limingan kunnan puolella.
Kärsämänojan pohjavesialue on osa luode-kaakko suuntaista, kaakossa Kestilän kautta
Tavastkengälle Pyhännälle jatkuvaa harjujaksoa. Pohjavesialue muodostuu matalapiirteisestä harjukerrostumasta, jonka aines koostuu pääasiassa hiekasta. Lisäksi esiintyy
silttisiä, moreenisia, soraisia ja lohkareisia kerroksia.
Kärsämänojan pohjavesialueen kallioperä muodostuu suurimmaksi osaksi pegmatiittigraniitista. Alueen muita kivilajeja ovat pohjavesialueen keskiosaan pohjoisesta ulottuva kiillegneissivyöhyke sekä pohjavesialueen eteläosassa tavattava kiillegneissivyöhyke. Vaalea pieniporfyyrinen graniitti ulottuu Järvitalon pohjavesialueelta myös Kärsämänojan pohjavesialueen kaakkoiskulmaan. Kärsämänojan harjualueella kulkee kallioperässä mahdollisesti ruhje, ei kuitenkaan aivan harjun ytimen kohdalla, vaan enimmäkseen sen koillissivulla. Siihen yhdistyy pohjavesialueen keskiosassa toinen kaakon
suunnalta tuleva ruhje. (Geologian tutkimuskeskus, 2009).
Akviferi on synkliininen eli vettä ympäristöstään keräävä. Alue saa jonkin verran täydennystä vesivaroihinsa ympäristöstä tulevasta valunnasta. Muodostuman vedenläpäisevyys ja hydraulinen yhtenäisyys lienevät kokonaisuutena keskinkertaiset. Luonnontilassa pohjavettä purkautuu alueen läpi virtaavaan Kärsämänojaan. Pohjaveden hyväksikäyttöä haittaa ainakin paikoitellen pohjaveden rautapitoisuus ja maaperän epähomogeenisuus. Pohjavesi on myös hapanta ja pehmeää.
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Kuva 15. Kärsämänojan pohjavesialueen maastoa alueen kaakkoisosassa vedenottamon läheisyydessä.

Kuva 16. Järvitalo III vedenottamo ja vedenkäsittelylaitos.

43

Kuva 17. Järvitalo III:n lisäkaivo Por2.

4.3.2 Vedenotto
Järvitalo III:n vedenottamo sijaitsee pohjavesialueen kaakkoisosassa harvaan asutulla
alueella (kuva 16). Vedenottamon kaivo 8/0 on otettu käyttöön kesäkuussa 2009 ja lisäkaivo Por2 (kuva 17) huhtikuussa 2010. Vedenottamolla on Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston vuonna 2008 myöntämä lupa ottaa vettä enintään 350 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna. Lupapäätöksen mukaisesti vedenottomäärä saa kaivosta 8/0 olla
enintään 200 m3/d ja kaivosta Por2 enintään 150 m3/d. Vedenottamot palvelevat ensisijaisesti Tyrnävän kunnan Temmeksen kylän ja Limingan kunnan Ala-Temmeksen sekä
Heinijärven aluetta sekä Siikalatvan kunnan Rantsilan kylää. Tyrnävän Vesihuolto
Oy:llä on varaus vedenottoon yhteensä 200 m3/d Järvitalon ja Kärsämänojan pohjavesialueilta sekä mahdollisuus rakentaa siirtovesijohto tarvittaessa. Järvitalon ottamolta ja
lisäkaivosta pumpattava vesi käsitellään ilmastuksella ja kalkkikivisuodatuksella, sekä
desinfioidaan UV-säteilytyksellä yhteisessä vedenkäsittelylaitoksessa.
Järvitalo III:lta on vuonna 2009 pumpattu vuosikeskiarvona laskettuna 4,5 m3/d. Ottamo
on tällöin kuitenkin ollut käytössä vain vajaat neljä kuukautta koko vuoden aikana. Seuraavana vuonna pumpattu vesimäärä on ollut keskimäärin 29,4 m3/d. Vuonna 2011 vettä
on otettu noin 14,7 m3/d vuosikeskiarvona laskettuna. Tosin suojelusuunnitelmaa laadittaessa käytössä olivat vain tiedot syyskuulle saakka, joten loppuvuoden pumppausmäärät muuttavat hieman tilannetta.
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Vedenottamon tarkkailuohjelma

Järvitalo III –vedenottamon tarkkailuohjelma on vuodelta 2008. Pumpattu vesimäärä
tulee mitata vuorokausittain. Pohjaveden pinnan korkeuksia tulee seurata vedenottokaivojen lisäksi yhdestätoista havaintoputkesta. Lisäksi tulee seurata Kärsämänojan vedenpinnan korkeutta. Pohjaveden pinnan korkeudet tulee mitata kahden ensimmäisen
vuoden aikana vedenottamon käyttöönotosta kuukausittain ja kolmannesta vuodesta
eteenpäin joka toinen kuukausi. Huhtikuussa 2010 kaivon 8/0 alueen pohjaveden pinnat
olivat noin tasossa + 74,5 – 75,7 m mpy (mitattu 7.4.2010) (kuva 18). Huhtikuussa 2010
kaivon Por2 alueen pohjaveden pinnat olivat noin tasossa + 76,1 – 79,2 m mpy (mitattu
8.4.2010) (kuva 19).
Pohjaveden laatua tulee tarkkailla vedenottamoiden raakavedestä sekä yhdestä havaintoputkesta kerran vuodessa. Raakavedestä tulee analysoida haju, maku, ulkonäkö, väri,
happi, pH, rauta, mangaani, sähkönjohtokyky, kovuus, sameus, alkaliniteetti, CODMn,
kloridi, CO2, nitraattityppi, ammoniumtyppi sekä koliformiset bakteerit. Viiden vuoden
välein suoritettavissa raskasmetallianalyyseissä tulee määrittää arseeni-, kadmium-,
kromi-, elohopea-, nikkeli-, lyijy- ja sinkkipitoisuus.
4.3.3 Suoja-aluepäätökset
Molemmille vedenottamon kaivoille on määritetty ohjeelliset lähisuoja-alueet, joita ei
ole vahvistettu ympäristölupavirastossa (liite 4).
4.3.4 Pohjaveden laatu
Kärsämänojan raakaveden ominaispiirteitä ovat happamuus ja korkea rautapitoisuus.
Pohjaveden laadullinen tila alueella on hyvä, eikä merkkejä haitallisista ympäristövaikutuksista ole havaittu.
4.3.5 Pohjavesialueeseen liittyvät hankkeet ja tutkimukset
Pohjavesialueeseen liittyen on suoritettu seuraavat tutkimukset:
• Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 1994. Limingan pohjavesitutkimus,
Järvitalo 8/0, Lapinniemi, Liminka.
• Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 2000. Limingan seudun pohjavesitutkimus, Järvitalo Por8, Lumijoki.
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Kuva 19. Kaivon Por2 alueen pohjaveden pinnat vuosina 2009-2010. (LP)
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Kuva 20. Viistokuva Järvitalon pohjavesialueelta. Pohjavesialue ulottuu sivusuunnassa lentokoneiden varalaskeutumiskentän vasemmalta puolelta sen oikealla puolella sijaitsevaan jokeen
saakka sekä kuvan etualalta taustalla näkyvän Järvitalonjärven keskivaiheille saakka. Varalaskeutumiskentän molemmin puolin sijaitsee maa-ainesten oton seurauksena syntyneitä pohjavesilampia.(© Limingan Vesihuolto Oy).

4.4 Järvitalon pohjavesialue
4.4.1 Geologia ja hydrogeologia
Järvitalon pohjavesialue (11 682 051) on I luokan pohjavesialue (liite 5, kuva 20). Alueen kokonaispinta-ala on 3,26 km2, josta muodostumisalueen pinta-ala on 0,97 km2.
Antoisuudeksi arvioidaan 800 m3/d. Alueen määrällinen ja kemiallinen tila on luokiteltu
hyväksi, eikä kyseessä ole riskialue. Pohjavesialue sijaitsee Siikalatvan kunnassa Rantsilan keskustan itäpuolella.
Pohjavesialue muodostuu matalasta, hiekkaisesta harjusta, joka ulottuu Järvitalonjärven
alueelle. Harjun ydinosa on näkyvissä alueen länsiosassa. Sen esiintymisestä järven
pohjalla ei ole tietoa. Kapeahko ydinosa sisältää kivistä soraa ja reunaosat pääasiassa

48
hiekkaa. Varsinkin Varesnevan alueella hiekkoja esiintyy osittain suon turvekerrosten
alla. Lajittuneen aineksen kerrospaksuudet ovat suhteellisen pieniä.
Järvitalon pohjavesialueella kallioperä muodostuu harjun ydinosan alla vaaleasta pieniporfyyrisestä graniitista, jonka molemmin puolin tavataan kiillegneissiä. Pohjavesialueen keskivaiheille eteläosassa sekä pohjoiskulmaan ulottuu pegmatiittigraniittikieleke.
Järvitalon harjumuodostuman ydinosan alla kulkee kallioperässä mahdollisesti ruhje.
Toinen ruhje lävistää pohjavesialueen luode-kaakko –suunnassa. (Geologian tutkimuskeskus, 2009).
Järvitalon pohjavesialueella harjumuodostuma on pääasiallisesti synkliininen eli vettä
ympäristöstään keräävä. Pohjavesialue saa vesivarastoihinsa täydennystä pohjoisen
suunnasta, Varesnevan alueelta, tulevasta valunnasta. Luonnontilainen pohjavesipinta
on suunnilleen vaakatasossa harjun pituussuunnassa. Pohjavesi on laadultaan pehmeää
ja hiukan hapanta. Rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat yleensä pieniä. Järvitalonjärven
pinta on peruskarttatarkastelun perusteella mitattuja pohjaveden pintoja korkeammalla
tasolla + 86,1 m mpy, joten veden gradientti suuntautuu alustavan tarkastelun perusteella Järvitalonjärvestä ainakin pohjavesialueen länsiosaan, mutta pohjaveden tarkempien
virtaussuuntien ja rantaimeytymisen selvittäminen vaatii lisätutkimuksia. Pohjavesi
purkautunee ainakin osin Järvitalonjärveen ja järvivettä imeytynee pohjaveteen ainakin
vedenottoluvan mukaisilla pumppausmäärillä. Pohjavettä purkautuu myös pohjavesialueen reunalla virtaavaan Kärsämänojaan. Suojakerrokset vedenottamoiden alueella ovat
erittäin ohuet.
Koska harju ulottuu Järvitalonjärven alueelle, on rantaimeytymisen mahdollisuus ilmeinen. Harjun ydinosan sijoittumisesta järven alle ei kuitenkaan ole tietoa, eikä vuonna
1976 suoritetulla 900 m3/d suuruisella koepumppauksella havaittu olleen merkitystä järven vedenpintaan. Rantaimeytyvän veden määrää ei ole tutkittu.
4.4.2 Vedenotto
Järvitalon vedenottamo (kuva 21) ja lisäkaivo (kuva 22) sijaitsevat pohjavesialueen keskiosassa. Vedenottamo on otettu käyttöön vuonna 1978 ja lisäkaivo Järvitalo II vuonna
1992. Vesi otetaan kuilukaivoista. Vedenottamolla on Pohjois-Suomen vesioikeuden
vuonna 1977 myöntämä lupa ottaa vettä enintään 500 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna (kuva 23). Järvitalon vedenottamon kaivo on saneerattu vuonna 2009. Vesi johdetaan käsiteltäväksi Järvitalon alueen ottamoiden yhteiselle käsittelylaitokselle, joka sijaitsee Järvitalo III:n vedenottamon yhteydessä.
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Kuva 21. Järvitalon vedenottamo.

Kuva 22. Järvitalo II:n vedenottamo.
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Kuva 23. Järvitalon ottamoilta pumpatut vesimäärät vuosina 2000 - 2009 vuosikeskiarvona laskettuna. (LP)

Vedenottamon tarkkailuohjelma

Foudilan, Järvitalon, Virkkula III, Virkkula IV sekä Rantakylä VI vedenottamoille on
laadittu yhteistarkkailuohjelma vuonna 1993. Tarkkailuohjelma on esitetty luvussa
4.1.2. Järvitalon vedenottamon ympäristön pohjavesikorkeuksia on seurattu kuukausittain 13 pohjavesiputkesta ja ottamoiden kaivoista. Huhtikuussa 2010 alueen pohjaveden
pinnat olivat noin tasossa + 84,7 – 86,3 m mpy (mitattu 7.4.2010) (kuva 24).

4.4.3 Suoja-aluepäätökset
Järvitalon vedenottamoille on määritelty ohjeelliset lähisuojavyöhykkeet, jotka on esitetty liitteessä 5.
4.4.4 Pohjaveden laatu
Vedenottamon vesi on lievästi hapanta, mutta se on ollut aiemmin muilta osin varsin
hyvää, eikä ole vaatinut alkaloinnin lisäksi muuta käsittelyä. Pohjaveden laadullinen tila
alueella on hyvä, eikä merkkejä haitallisista ympäristövaikutuksista ole havaittu.
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Kuva 24. Järvitalon vedenottamon alueen pohjaveden pinnat vuosina 1999-2009. (LP)
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4.4.5 Pohjavesialueeseen liittyvät hankkeet ja tutkimukset
Pohjavesialueeseen liittyen on suoritettu seuraavat tutkimukset:
• Oulun vesipiirin vesitoimisto, 1976. Muhoksen ja ympäristökuntien pohjavesitutkimus, Järvitalo, Rantsila.
• Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 1991. Järvitalo 6, Rantsila, Limingan
Vesihuolto Oy.
• Insinööritoimisto PSV Oy, 1991. Järvitalon vedenottamon lisäkaivon yleissuunnitelma.
• Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 2005. Vanhojen maanottoalueiden kunnostustarveselvitys, Rantsila.
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4.5 Suojelusuunnitelman ulkopuolelle jäävät pohjavesialueet
4.5.1 Latokankaan pohjavesialue
Lumijoella sijaitsevan Latokankaan alueelle on tutkittu vuoden 2011 aikana kaksi vedenottopaikkaa. Alustavan antoisuusarvion perusteella niistä on mahdollista saada noin
500 – 800 m3/d hyvälaatuista pohjavettä. Lisäksi alueelle on alustavasti tutkittu kolme
vedenottopaikkaa. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala tulee olemaan noin kaksi neliökilometriä. Alueen tarkempi rajaus ja pohjavesialueluokittelu on tarkoitus tehdä vuoden
2012 aikana.
Latokankaan alue on tällä hetkellä virkistyskäyttöalueena. Siellä on luontopolkuja, latuja ja se on metsätalouskäytössä. Latokankaalla ei ole juurikaan toiminnallisia riskejä.
Alueella sijaitsee muutama kiinteistö, mutta ne on liitetty viemäriin.
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5. RISKITOIMINNOT JA NIIDEN ARVIOINTI
5.1 Yhdyskunta
Pohjaveden laadulle vaaraa aiheuttavia, asutukseen liittyviä tavanomaisimpia riskejä
ovat öljy- ja polttoainesäiliöiden vuodot, jätevesien pääsy maahan joko rikkoutuneista
tai vuotavista viemäriputkista sekä viemäröimätön asutus.
5.1.1 Öljysäiliöt
Pohjavesi voi pilaantua huonokuntoisten maanalaisten ja maanpäällisten öljysäiliöiden
vuotojen seurauksena tai öljyn valuessa maaperään säiliöiden ylitäytön tai kuljetusauton
onnettomuuden seurauksena. Maanalaisten öljysäiliöiden vuotoja ei välttämättä heti
huomata. Pohjavesialueilla saattaa myös olla säiliöitä, joiden tarkastusaika on umpeutunut. Riskiä voivat aiheuttaa myös maanpäälliset öljysäiliöt, joissa ei ole tehty tarvittavia
suojaustoimenpiteitä ja, joita tarkastusvelvollisuus ei koske.
Rantakylän pohjavesialueella sijaitsee 17 Oulu-Koillismaan pelastustoimen säiliörekisteriin merkittyä öljysäiliötä, joista viisi on sijoitettu maan alle ja muut 12 maan päälle
joko ulos tai sisätiloihin (liitteet 6 ja 10). Suurin osa säiliöistä sijaitsee pohjavesialueen
itäpäässä Foudilan vedenottamon lähettyvillä. Pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella on yksi maanalainen ja yksi maan päälle sijoitettu säiliö. Suurin osa maanalaisista säiliöistä on teräksisiä. Yhden pohjavesialueella sijaitsevan maanalaisen metallisäiliön tarkastusaika on umpeutunut ja yksi, pohjaveden muodostumisalueella sijaitseva,
säiliö on määrätty poistettavaksi käytöstä. Aivan pohjavesialueen ulkopuolella sijaitsee
kaksi öljysäiliötä, joista maanalaisen säiliön tarkastusaika on umpeutunut. Linnakankaan, Kärsämänojan ja Järvitalon pohjavesialueilla ei ole pelastusviranomaisen säiliörekisteriin merkittyjä öljysäiliöitä. Valvontaviranomaisilla ei ole tietoa kaikista pohjavesialueiden maanpäällisistä öljysäiliöistä. Ainakin Rantakylän, Linnakankaan ja Kärsämänojan pohjavesialueilla sijaitsee maanalaisten säiliöiden lisäksi ns. farmarisäiliöitä
(liitteet 10, 11 ja 12). Usein pienet farmarisäiliöt ovat yksivaippaisia eikä niissä ole juurikaan vuodonhallintaa. Rantakylän ja Linnakankaan pohjavesialueilla pelastusviranomainen on kartoittanut öljysäiliöt suojelusuunnitelman yhteydessä kiinteistöille suunnatulla kyselyllä.
Riskinarviointi

Rantakylän pohjavesialueella sijaitsevat kiinteistökohtaiset öljysäiliöt eivät aiheuta
suurta riskiä nykyisin käytössä oleville vedenottamoille, koska alueen maaperä on savista ja pohjaveden virtaus säiliöiltä ei suuntaudu vedenottamoille. Maanalaisten ja maan
päälle sijoitettujen säiliöiden etäisyys lähimmälle käytössä olevalle ottamolle on alle
200 metristä yli kahteen kilometriin. Säiliöt sijaitsevat enimmäkseen lähellä Foudilan
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vedenottamoa, ja saattavat onnettomuuden sattuessa vaarantaa sen käyttökelpoisuuden
pohjaveden virtaussuunnan ollessa ottamolle päin. Tarkastamattomat maanalaiset öljysäiliöt aiheuttavat suuren riskin pohjavedelle sinänsä, koska riskin toteutumisen todennäköisyys on kasvanut säiliöiden ikääntyessä ja valvonnan puuttuessa. Pohjaveteen
päässeen öljyn on myös todettu pysyvän muuttumattomana vuosikymmeniä. Erilaiset
maanpäälliset öljysäiliöt aiheuttavat suuren riskin myös nykyisille vedenottamoille,
koska ne ovat tilavuudeltaan suuria, rakenteeltaan suojaamattomia, lähes kokonaan valvonnan ulkopuolella ja saattavat sijaita vedenottamoiden tosiasiallisella valumaalueella, hyvin vettä johtavalla maaperällä. Suojaamattomien öljysäiliöiden aiheuttama
riski pohjavedelle on aina suuri, vaikka säiliöiden määrä olisikin vähäinen tai sijaintiriski pieni, koska öljyn pääseminen maaperään ja pohjaveteen on päästöriskinä erittäin
suuri.
5.1.2 Viemäriverkosto ja viemäröimättömät kiinteistöt
Jätevesien pääsy pohjaveteen on yleisin asutuksesta johtuva pohjaveden likaantumista
aiheuttava tekijä, ja erilaiset häiriötilanteet voivat aiheuttaa pohjaveden pilaantumista.
Kiinteistökohtaisten pumppaamojen ja jätevesikaivojen valvomattomuus lisää riskiä.
Kiinteistöjen jäteveden pääsy pohjaveteen voi aiheuttaa veden nitraatti-, kloridi ja fosfaattipitoisuuksien kohoamista ja hygieenisen laadun heikkenemistä.
Tarkasteltavina olevista pohjavesialueista kunnallinen viemäriverkosto ulottuu Rantakylän pohjavesialueen itäosaan Rantakylä VI:n ottamon tienoille saakka ja Linnakankaan
pohjavesialueen luoteiskulmaan. Rantakylän pohjavesialueella on muovista viettoviemäriä yhteensä noin 3,3 km, josta n. 300 m sijaitsee pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella. Betonista viemäriä on vain mahdollisesti vanhempien kiinteistöjen
talon ja kaivon välisessä viemäröinnissä. Paineviemäriä pohjavesialueella on yhteensä
noin kuusi kilometriä, josta noin 2,5 km sijaitsee pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella. Alueella ei ole jätevedenpumppaamoja lukuun ottamatta kiinteistökohtaisia
pumppaamoja. Rantakylä VI vedenottamon lähettyvillä ja pohjavesilammen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Rantakylän virkistysalueen huoltorakennuksen pumppaamo.
Kiinteistöltä pumppaamolle menevä viemäriputki on varmistettu suojaputkella. Pumppaamolla ei ole ylivuotoa, eikä se ole kaukovalvonnassa.
Rantakylän pohjavesialueella viemäriverkostoon kuulumattomia kiinteistöjä on 32 kpl,
joista 18 sijaitsee pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella (liitteet 6 ja 10). Osa
kiinteistöistä sijaitsee viemäriverkoston alueella. Virkkulan vedenottamoita vastapäätä
sijaitsee viemäriverkostoon kuulumattomia kiinteistöjä vedenottamon ohjeellisella lähisuojavyöhykkeellä. Lähimmän kiinteistön etäisyys vedenottamoon on vain noin 20
metriä.
Linnakankaan pohjavesialueen luoteisosassa, pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella sijaitsevat kymmenkunta asuinkiinteistöä on viemäröity viettoviemäril-
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lä. Lumijoella viemäriverkoston putket ovat muovia, eikä Linnakankaan viemäröidylle
alueelle sijoitu jätevedenpumppaamoja. Viemäriverkoston pituus pohjavesialueella on
noin 150 m. Pohjavesialueella on kaksi viemäröimätöntä kiinteistöä, joista molemmat
sijaitsevat pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella (liitteet 7 ja 11).
Lisäksi aivan pohjavesialueen rajalla sijaitsee kaksi loma-asuntoa, joista toiselle tulee
verkostovesi ja toisella on kantovesi. Rantakylän ja Linnakankaan pohjavesialueilla on
alustavien tietojen mukaan käytössä pääsääntöisesti sakokaivot.
Kärsämänojan pohjavesialueella on muutaman kantoveden varassa olevan lomaasunnon lisäksi kaksi vakituista asuntoa pohjaveden muodostumisalueella (liitteet 8 ja
12). Kiinteistöillä on juokseva vesi ja kiinteistökohtainen jätevesien käsittely. Lomaasunnoista lähin sijaitsee noin 70 metrin etäisyydellä lähimmästä vedenottamosta ja lähin vakituinen asunto noin 1,7 kilometrin etäisyydellä vedenottamosta. Suurin osa kiinteistöistä sijoittuu pohjavesialueelle siten, ettei pohjaveden päävirtaussuunta ole kiinteistöiltä vedenottamoille päin.
Järvitalon pohjavesialueella, Järvitalonjärven pohjoisrannalla, on noin seitsemän lomaasuntoa, joissa on kantovesi ja syntyy vain harmaita vesiä (liitteet 9 ja 13). Niistä lähimmän etäisyys vedenottamoon on noin 250 metriä. Alueella on lisäksi Järvitalonjärven rannalla sijaitseva, kunnan omistama leirikeskus, jossa on umpisäiliöllä varustetut
kuivakäymälät. Pesuvedet imeytetään maahan. Leirikeskus sijaitsee noin 600 metrin
päässä vedenottamosta. Pohjavesi virtaa osalta kiinteistöistä vedenottamolle päin. Myös
Järvitalonjärven rannalle pohjavesialueesta kaakkoon sijoittuu kantoveden varassa olevia vapaa-ajan kiinteistöjä. Jätevedet voivat kulkeutua niiltä harjualueelle järven ja siitä
tapahtuvan rantaimeytymisen kautta.
Riskinarviointi

Rantakylän pohjavesialueella jätevesiverkoston aiheuttamaa riskiä pohjavedelle pienentää se, että verkosto koostuu liki täysin muovisista putkista, on keskittynyt varsinaisen
muodostumisalueen ulkopuolelle eikä sisällä runkopumppaamoja. Viemäriverkostoon
kuulumattomia kiinteistöjä on useita, ja niistä osa sijaitsee erittäin lähellä vedenottamoita tai karkean harjuytimen alueella. Viemäriverkostosta ja siihen kuulumattomista kiinteistöistä pohjavedelle aiheutuvan riskin suuruus arvioidaan Rantakylän pohjavesialueella kokonaisuudessaan kohtalaiseksi. Linnakankaan pohjavesialueella viemäriverkkoon liittynyttä taaja-asutusta on vain muodostumisalueen ulkopuolella ja viemäriverkostoon kuulumattomia kiinteistöjä erittäin vähän, joten riski arvioidaan vähäiseksi.
Kärsämänojan ja Järvitalon pohjavesialueilla jätevesien aiheuttaman riskin suuruus on
kokonaisuudessaan pienehkö, sillä kiinteistöjä on vähän ja niissä syntyy lähinnä vähäisiä määriä harmaita vesiä eikä niitäkään ympärivuotisesti.
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Kuva 25. Limingan seurakunnan hautausmaa sijaitsee pohjaveden
muodostumisalueella.

5.1.3 Hautausmaa
Hautaustoiminnasta voi aiheutua vajoveteen vaikuttavia ympäristömuutoksia. Muutoksia aiheuttavia tekijöitä ovat mm. hautausmaiden rakentaminen (ojitukset, vesijohdot ja
maantäyttö), istutukset (lannoitus ja torjunta-aineet) ja itse hautaaminen (hajoamisprosessin lopputuotteet ja mahdolliset lääkejäämät).
Rantakylän pohjavesialueella sijaitsee Limingan seurakunnan hautausmaa (liitteet 6 ja
10, kuva 25). Hautausmaa on perustettu yli sata vuotta sitten, vuonna 1895. Sen pintaala on noin 3,25 ha ja alueella on noin 4 000 hautaa. Uusia hautoja perustetaan vuosittain noin neljäkymmentä. Hautausmaalla on lisäksi käyttöönottamatonta, luonnontilaista
aluetta noin 4 ha. Alueella käytetään nurmilantaa noin 200 kg ja eko-rikkaruohojen torjunta-aineita noin 30 litraa kesässä. Lannoitteet varastoidaan kylmässä varastossa ja torjunta-aineet hankitaan keväisin käyttökaudelle. Haitallisten kemikaalien käytöstä on
luovuttu. Hautausmaan hiekka-alueen käytävät harataan mekaanisesti, jolloin kasvinsuojeluaineita ei tarvitse käyttää. Sulamisvedet johdetaan pintavesiviemärillä pois hautausmaalta. (Siira, 2008).
Riskinarviointi

Hautausmaa sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä lähimmästä vedenottamosta (Rantakylä VI). Maaperä hautausmaan kohdalla on suurimmaksi osaksi hienoa ja keskirakeista
hiekkaa suojakerroksen ollessa varsin paksu (Natura Borealis Oy ym., 1996). Pohjaveden virtaus ei normaalioloissa suuntaudu hautausmaalta vedenottamolle. Hautausmaa on
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Kuva 26. Näkymä Rantakylän virkistysalueelle idästä päin. Alueella
sijaitsee suosittu uimaranta.

toiminut alueella jo pitkään, mutta sen mahdollista vaikutusta pohjaveden laatuun ei ole
selvitetty. Uimalammen hautausmaan puoleiselle rannalle on rakennettu hiekkasuodatin
pohjaveden suotautumisen hidastamiseksi. Uusia hautoja perustetaan vuodessa vain varsin kohtuullinen määrä. Limingan seurakunta on lisäksi toiminnanharjoittajana huomioinut ympäristöarvot hyvin hautausmaan hoidossa. Hautaustoiminnan vaikutukset pohjavesille ovat tutkimusten mukaan yleensäkin vähäisiä, tosin lääkejäämät voivat aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle. Kokonaisuudessaan Rantakylän pohjavesialueella sijaitsevan hautausmaan aiheuttama riski pohjavedelle arvioidaan vähäiseksi.

5.1.4 Vapaa-ajan alueet
Rantakylän virkistysalue

Rantakylän pohjavesialueella, Rantakylä VI:n vedenottamon välittömässä läheisyydessä
sijaitsee Rantakylän virkistysalue, jossa on uimarannan lisäksi mm. kuntopolkuja, ratsastusmahdollisuus, beach-volleyn pelipaikka ja frisbee-golfrata (liitteet 6 ja 10, kuva
26). Alueen kokonaispinta-ala on noin 30 ha, ja se koostuu suurimmaksi osaksi metsäisestä ulkoilumaastosta. Uimaranta on vanhaan soranoton seurauksena syntyneeseen
pohjavesilampeen laajentamalla ja syventämällä vuonna 1998 kunnostettu, noin 1 ha:n
suuruinen EU-uimaranta, jollaiseksi Suomessa luokitellaan rannat, joilla oletetaan olevan uimakauden aikana vähintään 100 käyttäjää päivässä. Uimalammen etäisyys vedenottamoon on noin 250 metriä pohjaveden päävirtaussuunnan ollessa ottamolta uimarannalle päin. Uimaveden laatu on ollut hyvä. Lammessa on kaloja, ja sen pohja on alkanut liettyä. Lammen ja vedenottamon välille on rakennettu suodatinkerros lammen
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veden suodattumisen tehostamiseksi. Uimalammen eteläpuoleiset lammikot on kunnostettu pintavesien puhdistusjärjestelmäksi, ja niistä alin toimii koirien uimapaikkana.
Alueen ylätasanteella on pintavesien imeytyskenttä. Puhdistusjärjestelmän tavoitteena
on parantaa uimalammen ja pohjaveden laatua. Järjestelmä on poistanut vedestä huomattavasti mm. väriä, kiintoainesta, fosforia, typpeä ja rautaa.
Huoltorakennuksessa on yleisö-wc. Alueelle tuotu siirrettävä wc-yksikkö on ollut ilkivallan kohteena. Pinnoittamaton paikoitusalue on järjestetty kohtuulliselle etäisyydelle
rannasta. Lammen rantaan kulkee huoltotie, jolle ajoa ei ole estetty. Ajoneuvojen suistumisvaara huoltotieltä lampeen on olemassa ja huoltotietä voidaan käyttää myös luvattomaan ajoneuvojen pysäköintiin lammen rannalle. Virkistyskäyttöön liittyvät lieveilmiöt rajoittuvat lähinnä mopoilijoihin ja pienimuotoiseen ilkivaltaan.
Rantakylän virkistysalueella on myös talvikäyttöön tarkoitettu liikunta- ja virkistysalue,
johon sisältyy pulkkamäki. Mäkeen on läjitetty Limingan kirkonkylän keskustan saneerauksen yhteydessä saatuja savimaita. Suunnitelmissa on myös tankkauspaikka latukonetta varten.
Rantakylän virkistysalueen ja EU-uimalammen pohjavedelle aiheuttama riski on suuri,
sillä lampi sijaitsee vedenottamon välittömässä läheisyydessä. Riskin toteutumisen todennäköisyys lisääntyy kävijämäärien lisääntyessä, kun virkistyskäyttöä kehitetään.
Ajoneuvojen ajo rantaan ja muu luvaton moottoriajoneuvoliikenne osaltaan lisää riskin
suuruutta. Alue on kuitenkin suunniteltu pohjaveden suojelua ja veden laadun parantamista silmällä pitäen, eikä alueella ole esim. virkistysalueille tyypillisiä lannoitettavia
viheralueita. Alueen normaali virkistyskäyttö ei sinänsä uhkaa pohjavettä, mutta satunnaisella ilkivallanteolla tai vahinkotapauksella voi olla merkittäviä ja pitkäaikaisia vaikutuksia pohjaveteen. Riskiä voidaan pienentää asianmukaisilla liikennejärjestelyillä.
Viinavuoren uimaranta

Linnakankaan pohjavesialueella sijaitsee EU-uimarannaksi luokiteltu Viinavuoren ranta
(liitteet 7 ja 11, kuva 27). Entinen maa-ainesten ottoalue on kunnostettu uimalammeksi
noin 90-luvun puolivälissä. Tutkimusten mukaan lammen vesi on ollut uimakelpoista.
Etäisyyttä Hirvasniemen vedenottamolle on reilut kaksi kilometriä. Alueen parkkipaikkaa ei ole pinnoitettu. Huoltorakennuksessa sijaitsevat wc-tilat on liitetty viemäriverkostoon. Alueella ei ole pohjavesialuekylttejä eikä huoltorakennuksen ilmoitustaululla
minkäänlaista tietoa siitä, että uimaranta sijaitsee pohjavesialueella.
Uimalampi sijaitsee pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella pohjavesialueen luoteiskulmassa kaukana vedenottamosta, eikä sijaintinsa vuoksi aiheuta kovin suurta riskiä pohjaveden laadulle. Alue on kuitenkin rehevöitymässä. Lampi on
myös kauttaaltaan matala laiturin lähettyvillä sijaitsevaa syvännettä lukuun ottamatta.
Lammen veden laatu saattaa näistä syistä jatkossa heiketä. Myös ihmisten ajattelematon
toiminta ja vahinkotapaukset mahdollistavat lammen pohjaveden likaantumisen.
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Kuva 27. Viinavuoren uimaranta Linnakankaan pohjavesialueella.

5.1.5 Jätteet ja pohjavettä vaarantava toiminta kiinteistöillä
Linnakankaan pohjavesialueella on maastoon jätetty sinne tänne rojua, kuten betonipalkkeja sekä puulavoja. Toisten esimerkki saattaa houkutella muitakin tuomaan alueelle jätteitä ja myös pohjaveden laatua vaarantavia aineita.
Rantakylän pohjavesialueella sijaitsee vedenottamoiden välittömässä läheisyydessä
muutama kiinteistö vedenottamoiden lähisuojavyöhykkeellä. Tähän liittyy riski pohjaveden laadun vaarantumisesta kiinteistöillä tapahtuvan toiminnan seurauksena, mikäli
niillä säilytetään pohjavedelle vaarallisia aineita huolimattomasti tai harjoitetaan sellaista toimintaa, joka saattaa olla riski pohjaveden kannalta.

5.1.6 Toimenpidesuositukset
Öljysäiliöt ja maalämpöjärjestelmät

Pelastuslaitoksen tulee pitää ajantasaista rekisteriä pohjavesialueilla sijaitsevista maanalaisista öljysäiliöistä. Öljysäiliöt, joiden tarkastusaika on umpeutunut, tulee tarkastaa ja
tarvittaessa suorittaa niiden kunnon edellyttämät toimenpiteet. Oulun seudun jätehuoltomääräysten mukaan Rantakylän ja Linnakankaan pohjavesialueilla ei käytöstä poistettua öljysäiliötä saa jättää maahan. Myös muilla pohjavesialueilla tulisi kuntotarkastusta
läpäisemättömät, käytöstä poistettavat öljysäiliöt nostaa ylös maasta. Myöskään uusia
säiliöitä ei tule sijoittaa maan alle vaan sisätiloihin tai katettuun tilaan riittävän tilavaan
suoja-altaaseen. Mikäli säilytystilassa sijaitsee lattiakaivo, on se varustettava öljynerot-
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timella. Kärsämänojan ja Järvitalon pohjavesialueita koskevassa rakennusjärjestyksessä
on säädetty öljy- ja polttoainesäiliöiden sekä muiden pohjaveden puhtautta vaarantavien
aineiden säiliöiden ja varastojen sijoittamisesta maan päälle ja varustamisesta katollisella suoja-altaalla.
Maan päälle sijoitetut farmisäiliöt tulisi varustaa ylitäytön estävällä järjestelmällä ja laponestolaitteella sekä riittävän tilavalla, katoksellisella suoja-altaalla. Suoja-allasta ei
tarvita, mikäli säiliö on vuodonilmaisulla varustettu 2-vaippainen säiliö. Tankkauspaikan alustan tulisi olla tiivis. Myös maanpäällisten säiliöiden kunto olisi aika-ajoin tarkistettava ja säiliöiden sijainti tulisi olla pelastusviranomaisten tiedossa.
Pohjavesialueille ei sijoiteta sellaisia maalämpöjärjestelmiä, joissa on pohjavedelle vaarallista ainetta. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ja Kainuun ympäristökeskus,
2009). Suunniteltaessa maalämpökaivojen rakentamista pohjavesialueelle tulisi olla yhteydessä ELY-keskukseen.
Jätevedet

Asutuksen pohjavesiriskejä voidaan vähentää esimerkiksi järjestämällä viemäröinti tiheästi rakennetuille haja-asutusalueille ja johtamalla jätevedet pohjavesialueiden ulkopuolelle. Harvaan asutulla alueella kiinteistökohtainen tai muutaman kiinteistön yhteinen jätevesien käsittely on usein ainoa vaihtoehto. Uusi asutus ja siihen liittyvät toiminnot, kuten jätevedenpuhdistamot ohjataan kaavoituksen avulla pohjavesialueiden ulkopuolelle. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 2009).
Pohjavesialueille sijoittuvien viemäröimättömien kiinteistöjen jätevesijärjestelmä tulee
selvittää. Tulee varmistaa, että jätevesien käsittely pohjavesialueilla täyttää hajajätevesiasetuksen vaatimukset sen edellyttämällä tavalla niin, ettei pohjaveden pilaantumisriskiä synny. Viemäriverkoston toiminta-alueelle sijoittuvat viemäröimättömät kiinteistöt tulee liittää viemäriverkostoon. Mikäli mahdollista, tulee viemäriverkosto laajentaa
koko pohjavesialueelle niillä alueilla, joilla verkosto on. Viemäröimättömillä alueilla
voidaan harkita rakennettavaksi myös useamman kiinteistön yhteinen jätevedenpuhdistamo. Mikäli pohjavesialueille on sijoitettu umpisäiliöitä, tulee niiden käyttö saattaa
valvonnan alaiseksi.
Pohjavesialueilla olevien jätevesiviemäreiden kunnosta huolehditaan ja tarvittaessa
viemärit korjataan tai uusitaan. Jätevesien imeyttämistä maaperään tai käsittelemättömien jätevesien johtamista avo-ojiin ei sallita pohjavesialueilla. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 2009).
Kärsämänojan ja Järvitalon pohjavesialueilla jätevesien maahanimeyttäminen on Siikalatvan kunnan rakennusjärjestyksen mukaan kielletty. Rakennusjärjestyksessä on säädetty myös, että jätevedet on ensisijaisesti johdettava asianmukaiseen käsittelyyn pohjavesialueen ulkopuolelle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voidaan olemassa olevan asutuksen jätevedet käsitellä pohjaveden puhtautta vaarantamattomalla tavalla paikalla ja
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johtaa tämän jälkeen pohjavesialueen ulkopuolelle. Jätevesien kokoaminen umpisäiliöön tulee rakennusjärjestyksen mukaan kyseeseen vain erityistapauksissa. Järvitalon
pohjavesialueella sijaitsevalle leirikeskukselle tulee harkita nykyistä parempaa jätevesiratkaisua.
Jätteet ja pohjavettä vaarantava toiminta kiinteistöillä

Jätteitä ei saa sijoittaa eikä varastoida pohjavesialueella. Oulun seutua koskevien jätehuoltomääräysten mukaan Rantakylän ja Linnakankaan pohjavesialueilla on kielletty
lemmikkien, kuolleiden hevosten sekä riistankäsittelyjätteiden hautaaminen maahan.
Linnakankaan pohjavesialueella maastossa olevat jätteet ja rojut tulisi poistaa. Pohjavesialueille ei saa läjittää maa-aineksia, joiden puhtaudesta ei voida olla varmoja. Pohjavesialueiden ulkopuolelta tuotavat maa-ainekset on hyväksytettävä valvontaviranomaisella ennen sijoittamista. Savimaiden sijoittamista pohjavesialueelle tulee välttää.
Tiedottamisella ja tarkastuksilla tulee varmistaa, että vedenottamoiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen omistajat ovat tietoisia pohjaveden laatuun ja määrään vaikuttavista riskitoiminnoista ja toimivat kiinteistöillään siten, ettei pohjaveden
laatu vaarannu (liite 10).
Hautausmaa

Hautausmaan torjunta-aineiden ja lannoitteiden käyttömäärät ja lannoitettava pinta-ala
tulee minimoida, ja tarkistaa käyttö vuosittain. Torjunta-aineina saa käyttää vain Elintarviketurvallisuusviraston pohjavesialueille hyväksymiä aineita. Hautausmaan pohjavesivaikutukset tulee selvittää tarkemmin vesinäytteillä nykytilanteen määrittämiseksi.
Veden laatua tulee tarvittaessa analysoida myös hautausmaan itäpuolelta, mistä pohjaveden virtaussuunta kohdistuu tutkitulle vedenottopaikalle.
Rantakylän virkistysalue

Rantakylän virkistysalueen jäteveden pumppaamo tulee liittää kunnan kiinteistöjen tai
Limingan vesihuollon hälytysjärjestelmään, ja sen kunto on tarkistettava säännöllisesti.
Latukoneen tankkauspaikka tulee sijoittaa ensisijaisesti pohjavesialueen ulkopuolelle,
esimerkiksi Rantakylän koululle tai tankkauspaikalle tulee rakentaa suoja-allas, jonka
sisällä tankkaus tapahtuu. Rantaan johtava huoltotie on varustettava puomilla luvattoman liikenteen ja rantaan pysäköimisen estämiseksi. Paikoitusalueen pinnoitustarve on
selvitettävä, mikäli kävijämäärät kasvavat merkittävästi. Parkkipaikan päällystäminen
on kunnan pitkän tähtäimen suunnitelmissa. Hiihtomaan mäkeen ei tule läjittää maamassoja, joiden puhtautta ei ole tarkastettu, eikä alueelle saa jatkossa läjittää savimaita.
Hiihtostadionin alue tulisi sulkea liikenteeltä, koska mäki ja latuverkosto houkuttelevat
mopoilijoita. Lampeen istutetut kalat tulee poistaa, mikäli niitä on paljon ja niiden todetaan heikentäneen pohjaveden laatua. Lammen kunnosta on huolehdittava ja ehkäistävä
sen rehevöitymistä. Virkistysalueen väärinkäytöksiin on puututtava lisäämällä tiedotusta
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ja valvontaa. Alueelle tulee pystyttää selväsanaiset kyltit pohjaveden pilaantumisvaarasta ja siihen liittyvästä aiheuttajan vastuusta, sekä eritellä selvästi, mitkä toiminnot alueella ovat kiellettyjä. Alueen ylläpitäjän yhteystiedot on merkittävä selvästi näkyville
paikoille ja ohjeistettava alueen käyttäjät ilmoittamaan ylläpitäjälle luvattomasta toiminnasta ja vahinkotapauksista.
Viinavuoren uimaranta

Viinavuoren uimalammesta tulee poistaa vesikasvillisuus sekä huolehtia jatkossakin
lammen kunnosta ja sen rehevöitymisen estämisestä. Lampea tulisi syventää veden laadun turvaamiseksi. Uimaranta-alueelle tulee asentaa pohjavesialuekyltti tai laittaa huoltorakennuksen ilmoitustaululle tiedote, jossa kerrotaan lammen sijainnista pohjavesialueella sekä pohjaveden pilaantumisvaarasta.
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5.2 Liikenne
5.2.1 Tiestö
Rantakylän pohjavesialueella on kaksi yhdystietä, Värminkoskentie (nro 18624) ja Rantakylän-Ylipääntie (nro 18623) (liitteet 6 ja 10, kuva 38), jotka kulkevat pohjavesialueen itä- ja keskiosassa, mutta eivät ulotu Rantakylä VI vedenottamoa lukuun ottamatta
ottamoiden läheisyyteen. Keskimääräinen ajoneuvoliikenne näillä teillä oli vuonna 2008
noin 100 - 350 ajon./vrk, ja keskimääräinen raskas ajoneuvoliikenne 4 - 8 ajon./vrk.
Yleisten teiden pituus pohjavesialueella on yhteensä noin kolme kilometriä, josta varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella sijaitsee noin 1 km. Tiet kuuluvat kunnossapidon III-luokkaan. Näillä teillä ei teiden talvikunnossapitoon käytetä suolaa, muutoin
kuin aivan vähäisiä määriä hiekoitushiekan seassa (n. 2 %). Alueella sijaitsee lisäksi
noin 5 km yksityisteitä, joilla on kunnan kanssa tehty hoitosopimus. Näillä teillä ei käytetä suolausta pölynsidontaan eikä liukkauden torjuntaan.
Linnakankaan pohjavesialueelle ei sijoitu merkittäviä tieyhteyksiä. Pohjavesialueen
keskiosan poikki kulkee Liminka-Lumijoki –tieltä Sallisenperälle johtava soratie noin
800 m:n etäisyydellä Hirvasniemen vedenottamosta (liitteet 7 ja 11, kuva 28). Tieosuuden pituus pohjavesialueella on noin 1,4 km. Pölynsidontasuolaus suoritetaan tielle keskimäärin kerran kesässä. Käytettävä suola on kalsiumkloridi ja sitä käytetään noin tonni
kilometrille. Talvella tietä ei suolata. Pohjaveden virtaussuunta ei ole tieltä vedenottamoille päin. Pohjavesialueen luoteiskulmaan sijoittuu asutukseen liittyvä asfaltilla päällystetty paikallistie, joka johtaa myös Viinavuoren uimarannalle. Muut pohjavesialueella risteilevät tiet ovat metsäautoteitä.

Kuva 28. Linnakankaan pohjavesialueen poikki kulkeva paikallistie.
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Kuva 29. Kärsämänojan pohjavesialueen halki kulkeva seututie.

Kärsämänojan ja Järvitalon pohjavesialueet lävistää seututie 822 (liitteet 8, 9, 12 ja 13,
kuvat 29 ja 30), jonka keskimääräinen ajoneuvoliikenne oli vuonna 2009 330 ajon./vrk.
Keskimääräinen raskas ajoneuvoliikenne samana vuonna oli 32 ajon./vrk. Tie kuuluu
kunnossapidon II-luokkaan. Tiellä ei käytetä talvisuolausta, vähäisiä suolamääriä voidaan käyttää hiekoitushiekan seassa (noin 2 %). Seututietä 822 ei käytetä pohjavedelle
vaarallisten aineiden kuljetukseen, vaan polttoainekuljetukset ja muut kuljetukset hoidetaan pääsääntöisesti eri reittejä pitkin. Tien pituus Kärsämänojan pohjavesialueella on
noin 3,3 km, josta noin 1,5 km sijaitsee pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella.
Tien etäisyys vedenottamoihin on noin 180 - 250 metriä pohjaveden päävirtaussuunnan
ollessa paikoin tieltä ottamoille päin. Järvitalon pohjavesialueella tien pituus on noin 1,9
km, josta noin 1,4 km sijaitsee pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella. Pohjaveden muodostumisalueelle sijoittuu lentokoneiden varalaskeutumiskenttä. Tien ja varalaskeutumiskentän etäisyys vedenottamoihin on 100 - 200 metriä. Pohjaveden päävirtaussuunta ei ole tieltä vedenottamoille päin. Muut alueen tiet ovat pieniä metsäteitä.
Tarkasteltavina olevilla pohjavesialueilla on vuosien 2000 – 2010 aikana tapahtunut yhteensä kuusi liikenneonnettomuutta. Niistä kaksi on sattunut seututiellä 822 (Kärsämänojan – Järvitalon pohjavesialueet) ja muut neljä Rantakylän pohjavesialueella. Suojelusuunnitelmassa käsiteltävillä pohjavesialueilla ei teille ole tehty pohjavesisuojauksia
eikä pohjaveden kloridipitoisuuksia ole seurattu.

66

Kuva 30. Järvitalon pohjavesialueen läpi kulkeva seututie 822,
sekä sille sijoittuva lentokoneiden varalaskeutumiskenttä.

Liikenteestä ja tienpidosta aiheutuvien riskien arviointi

Rantakylän ja Linnakankaan pohjavesialueilla sijaitsevan tiestön pohjavedelle aiheuttama riski on vähäinen. Kärsämänojan ja Järvitalon pohjavesialueet halkaiseva tie aiheuttaa jonkin verran riskiä pohjavedelle. Suolaus- ja liikennemäärät ovat kuitenkin pienehköjä. Järvitalon pohjavesialueella lähes koko pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen kattava varalaskeutumiskenttä aiheuttaa vakavan, joskin erittäin epätodennäköisen
riskin pohjavedelle.
5.2.2 Rautatieliikenne
Rantakylän pohjavesialueella, aivan pohjavesialueen rajalla, on noin 350 metriä sähköistettyä, yksiraiteista rautatietä (liitteet 6 ja 10, kuva 31). Rautatie on valtakunnan etelä-pohjoissuuntainen päärata, jota pitkin kuljetetaan vuosittain kymmeniä tuhansia tonneja vaarallisia aineita. Rautatie sijaitsee pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella,
noin kolmen kilometrin etäisyydellä lähimmästä käytössä olevasta vedenottamosta.
Rautatien etäisyys Foudilan vedenottamoon on kuitenkin vain noin 300 metriä. Rataosuudelle ei ole rakennettu suojausta kemikaalionnettomuuksien varalta. Aivan pohjavesialueen rajalla on Matinlaiturin tasoristeys, joka on varoitusmerkeillä varustettu puolipuomilaitos.
Radalla kulkee arkisin noin 30 henkilöjunaa vuorokaudessa. Tavarajunaliikenteen määrä viikonloput mukaan lukien on keskimäärin 16 – 17 junaa vuorokaudessa. Vaarallisia
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aineita kuljetettiin vuonna 2009 rataosuudella yhteensä noin 59 000 tonnia. Tästä räjähteitä oli 60 tn, puristettuja ym. kaasuja 34 000 tn, palavia nesteitä 4 000 tn, syttyvästi
vaikuttavia aineita 15 000 tn, myrkyllisiä aineita 1 000 tn, syövyttäviä aineita 4 000 tn
sekä muita vaarallisia aineita ja esineitä 200 tn.
Nykyisin rautateiden vesakon ja rikkakasvien torjunta suoritetaan pohjavesialueilla mekaanisesti. Pohjavesisuojausten rakentaminen vanhoille raiteille on teknistaloudellisesti
hyvin vaikeaa, ja niille sovelletaan ensisijaisesti muita riskienhallintatoimenpiteitä. (Ratahallintokeskus, 2008).
Rautatieliikenteestä aiheutuvien riskien arviointi

Rautatie ja sillä tapahtuvat vaarallisten aineiden kuljetukset aiheuttavat riskin Foudilan
vedenottamolle, mutta koko pohjavesialuetta ajatellen riski on merkityksetön, koska
rautatie ja tasoristeys sijoittuvat aivan pohjavesialueen reunalle, jossa pohjavettä suojaavat savi- ja silttikerrokset eikä pohjaveden virtaus rautatieltä suuntaudu harjualueelle.
Myös pohjavesialueen ulkopuolella tapahtuva kuljetusonnettomuus rautatiellä voi kuitenkin aiheuttaa valuman maastoon ja edelleen Liminganjokeen, joka virtaa Rantakylän
pohjavesialueen itäosan läpi.

Kuva 31. Pohjanmaan rata sivuaa Rantakylän
pohjavesialuetta.
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5.2.3 Muu liikenne
Kaikilla käsiteltävillä pohjavesialueilla esiintynee järjestäytymätöntä maastoliikennettä,
joka rikkoo humuskerrosta. Huonokuntoisen kaluston tai onnettomuustilanteen seurauksena maahan ja pohjaveteen voi päästä öljyä etenkin vanhoilla soranottoalueilla. Rantakylän pohjavesialueelle on rakennettu esteitä maastoliikenteen rajoittamiseksi. Kokonaisuudessaan muun liikenteen pohjavedelle aiheuttama riski arvioidaan kaikilla alueilla
vähäiseksi.
5.2.4 Toimenpidesuositukset
Pohjavesialueilla teiden talvisuolausta mahdollisuuksien mukaan vähennetään vaarantamatta kuitenkaan liikenneturvallisuutta. Uusien metsäteiden rakentamisesta ja vanhojen teiden peruskorjauksesta mikäli se edellyttää sivu- tai laskuojien syventämistä pohjavesialueella, on pyydettävä lausunto alueelliselta ELY-keskukselta ja jätettävä riittävä
suojakerros vanhoilla maa-ainesten ottopaikoilla (Metsähallitus, 2004). Tulee tarkistaa,
että kaikilla pohjavesialueilla on etenkin teiden varsilla riittävästi pohjavesialuekylttejä
koko pohjavesialueella ja, etteivät ne ole kasvillisuuden peitossa. Pohjavesialuemerkinnät tulee tehdä myös radan varteen. Pohjavesialueilla, joilla tiet suolataan talvella, tulisi
määrittää pohjaveden kloridipitoisuus ja tarvittaessa aloittaa sen säännöllinen seuranta.
Suolauksen käyttämistä pölynsidontaan pohjavesialueilla tulee välttää.
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5.3 Teollisuus ja yritystoiminta
Rantakylän pohjavesialueella muodostumisalueen itäosassa on massiivipuukalusteita
valmistava verstas (liitteet 6 ja 10). Alueen pohjoisreunalla muodostumisalueen ulkopuolella sijaitsevalla kiinteistöllä on aiempina vuosina ollut asfaltointikalustoa, muuta
yritystoimintaa alueilla ei sijaitse. Yritystoiminnan aiheuttama riski pohjavedelle arvioidaan Rantakylän pohjavesialueella vähäiseksi.
5.3.1 Toimenpidesuositukset
Pienimuotoisenkin toiminnan harjoittajia tulee tiedottaa pohjavedelle aiheutuvan riskin
hallitsemiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja toimintatavoista, kuten kemikaalien ja öljyn käsittelystä ja varastoinnista sekä toimenpiteistä vahinkotapauksissa. Yritystoiminnassa käytettävien, pohjaveden laadulle riskiä aiheuttavien, aineiden säilytys tulee hoitaa niin, ettei alueen pohjaveden laatu vaarannu. Kemikaalit tulee säilyttää sisätiloissa
tiiviissä säiliöissä, joilla tulee olla riittävän tilava suoja-allas. Mikäli säilytystiloissa sijaitsee lattiakaivoja, tulee niiden olla öljynerottimella varustettuja.
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5.4 Maa-ainesten otto
5.4.1 Nykyiset ottoalueet
Maa-ainesten oton seurauksena pohjaveden laatu saattaa muuttua, ja riski veden mikrobiologisen laadun heikentymiseen kasvaa, kun pohjavettä suojaava maannoskerros poistetaan. Ottamistoimintaan ja -liikenteeseen sisältyviä pohjavedelle vaaraa aiheuttavia
tekijöitä voivat olla mm. polttoaineiden käsittely ja varastointi, työkoneiden öljyvuodot
sekä kulkuteiden ja toiminta-alueiden pölynsidontasuolaus. Ottamistoiminta lisää myös
raskasta liikennettä alueella.
Rantakylän, Kärsämänojan ja Järvitalon pohjavesialueilla ei ole voimassa tai vireillä
olevia maa-ainesten ottolupia. Linnakankaan pohjavesialueella on yksi voimassa oleva,
vuonna 2002 myönnetty, maa-ainesten ottolupa, sekä ottopaikka, jonka lupa on päättynyt vuonna 2008 (liite 7). Voimassa olevan lupa-alueen etäisyys Hirvasniemen pohjavedenottamoon on noin 600 metriä pohjaveden päävirtaussuunnassa. Maa-ainesten ottolupa on myönnetty kymmeneksi vuodeksi 124 000 m3-ktr:n kokonaisottomäärälle soran
ja hiekan ottoon 5,3 ha:n suuruiselta alueelta. Pohjaveden pinnan yläpuolelle on jätettävä neljän metrin vahvuinen suojakerros. Pohjaveden pinnan korkeuden tarkkailuvelvoite
sisältyy lupaan.
Rantakylän pohjavesialueella, pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen eteläisellä
reunalla, sijaitsee maa-ainesten ottoalue, jonka kohdalla selvitetään onko kyse kotitarveotosta vai sellaisesta maa-ainesten otosta, jolle olisi tullut hakea etukäteen maaainesten ottolupa.
Meneillään oleva ottotoiminta aiheuttaa riskin pohjavedelle vain Linnakankaan pohjavesialueella. Ottamistoiminta on rajoittunut yhdelle alueelle, jonka sijainti vedenottamon suhteen on kuitenkin riskiä lisäävä. Kotitarveottopaikkojen vaikutus pohjaveteen
arvioidaan vähäiseksi.
5.4.2 Vanhat ottoalueet
Rantakylän ja Linnakankaan (kuva 32) pohjavesialueiden erityisongelmana ovat vanhat
ottoalueet, joilla ottaminen on ulotettu varsin lähelle ylintä pohjaveden pintaa, ja maaaineksia on otettu myös pohjaveden pinnan alapuolelta (liitteet 6, 7,10 ja 11). Rantakylä
VI:n vedenottamon läheisyyteen sijoittuu suuri pohjavesilampi (kuva 33), jolta pohjaveden virtaussuunta on vedenottamolle päin sekä toinen virkistysalueeksi kunnostettu
lampi (kuva 26). Rantakylän harjualueelta maa-aineksia on otettu runsaasti 1950-luvulta
lähtien. Myös Järvitalon pohjavesialueella on maa-ainesten oton seurauksena syntyneitä
pohjavesilammikoita. Vanhojen maanottoalueiden kunnostustarvetta on arvioitu Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen vuonna 2005 julkaistussa kunnostustarveselvityksessä, jonka maastoselvitykset aloitettiin vuonna 1998 (SOKKA –projekti). Kärsä-
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mänojan pohjavesialueella ei ole kunnostustarveselvityksen yhteydessä tarkastettuja
vanhoja maa-ainesten ottoalueita. Alueen maa-ainesten otto on ollut pienimuotoista.

Kuva 32. Laaja-alainen metsittyvä entinen maa-ainesten ottoalue
Linnakankaan pohjavesialueella.

Kuva 33. Matala pohjavesilampi Rantakylän pohjavesialueella lähellä Rantakylä VI vedenottamoa.
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Rantakylän pohjavesialueella selvitetyistä maa-ainesten ottoalueista viiden kunnostustarve arvioitiin suureksi (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 2005a). Näistä kaksi
suurinta on kunnostettu Rantakylän virkistysalueeksi Rantakylä-Hirvasniemi harjualueen saneerauksen yleissuunnitelmaan ja ympäristövaikutusten arviointiin pohjautuen.
Kunnostettavaksi ehdotetuista kohteista yksi sijaitsee Rantakylä VI:n ottamon vieressä
sen länsipuolella, ja yksi Virkkula IV:n ottamon eteläpuolella. Molemmat alueet sijoittuvat vedenottamoiden ohjeellisille lähisuojavyöhykkeille. Viides kunnostettavaksi ehdotettu kohde sijaitsee noin 800 metrin etäisyydellä Rantakylä VI:n ottamosta itään, joten pohjaveden päävirtaus ei suuntaudu alueelta käytössä oleville vedenottamoille.
Kunnostustarve arvioitiin kohtalaiseksi viidessä kohteessa, joista vedenottamoa lähin
sijaitsee noin 150 metrin etäisyydellä Virkkula III:n vedenottamosta sen länsipuolella
pohjaveden päävirtaussuunnassa.
Linnakankaan pohjavesialueella selvitetyistä alueista viidellä kunnostustarve arvioitiin
suureksi (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 2005b). Kunnostettavaksi ehdotetuista
kohteista yksi sijaitsee tutkitun vedenottopaikan ohjeellisella lähisuojavyöhykkeellä.
Toinen alue ja osa kolmannesta sijoittuvat Hirvasniemen vesiosuuskunnan ottamon ja
alustavasti tutkitun vedenottopaikan ohjeelliselle lähisuojavyöhykkeelle. Yhden kunnostettavaksi ehdotetun alueen etäisyys Hirvasniemen vedenottamoon on vain noin 200
metriä pohjaveden päävirtaussuunnassa. Peräti kolme kunnostustarpeeltaan kohtalaiseksi arvioitua vanhaa ottoaluetta sijaitsee ainakin osittain Hirvasniemen vedenottamon tai
sen läheisyydessä olevan tutkitun vedenottopaikan ohjeellisella lähisuojavyöhykkeellä.
Kunnostustarve arvioitiin kohtalaiseksi kaikkiaan 10 kohteessa, joista yksi pohjavesialueen luoteisosassa sijaitseva maa-ainesten ottoalue on kunnostettu Viinavuoren uimarannaksi (kuva 27). Lähes kaikissa Linnakankaan pohjavesialueella selvitetyissä kohteissa pohjaveden pinta on joko lammikossa, ottoalueen pohjalla tai lähellä sitä.
Järvitalon pohjavesialueella on kartoitettu Sokka-projektin yhteydessä kaksi maaainesten ottoaluetta, joista molemmat sijaitsevat pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella vedenottamoiden läheisyydessä (liitteet 9 ja 13, kuvat 34 ja 35). Kohteiden
kunnostustarve arvioitiin suureksi (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 2005c). Molemmat alueet ovat lammikoituneet, ja suuremman kohteen alueella sijaitsee Järvitalon
vedenottamo.
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Kuva 34. Järvitalon pohjavesialueella maa-aineksia on otettu paikoin
pohjaveden pinnan alapuolelta.

Kuva 35. Matala pohjavesilampi Järvitalon vedenottamon ympäristössä.
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5.4.3 Maa-ainesten ottamistoiminnan riskien arviointi
Rantakylän, Linnakankaan ja Järvitalon vanhat ottoalueet ovat lammikoituneita tai pohjaveden pinta on liki ottamistasossa. Pohjavesilammen vaikutus riippuu lammen sijainnista, koosta ja syvyydestä, ja voi ulottua jopa yli kilometrin etäisyydelle lammesta
(Arkkitehtuuritoimisto O. Ylipahkala Oy, 1996). Osalla vanhoista ottoalueista jälkihoitotyöt ovat tekemättä. Alueet sijoittuvat myös suurelta osin käytössä olevien tai tutkittujen vedenottopaikkojen lähisuojavyöhykkeille pohjaveden päävirtauksen suuntaisesti
karkealle harjuytimelle. Kokonaisuudessaan vanhojen maanottoalueiden aiheuttama riski pohjavedelle arvioidaan Rantakylän, Linnakankaan ja Järvitalon pohjavesialueilla
suureksi. Kärsämänojan pohjavesialueella riski on merkityksetön.

5.4.4 Maa-ainesvarat
Hiekkaa ja soraa ei voida hyödyntää säästeliäästi ja taloudellisesti ilman, että siitä aiheutuu pohjavedelle likaantumis- tai pilaantumisvaaraa vedenottamoiden lähisuojavyöhykkeillä, eikä silloin kun luonnontilaisen pohjaveden pinnan yläpuolella olevan
hiekka- ja sorakerroksen paksuus on alle viisi metriä (Ympäristöministeriö, 2009). Rantakylän ja Linnakankaan pohjavesialueiden pohjavedenpinnan yläpuoliset maaainesvarat on inventoitu vuonna 1996 (Arkkitehtuuritoimisto O. Ylipahkala Oy, 1996).
Inventoinnin perusteella maa-ainesvarat harjualueella on käytännössä katsoen kulutettu
loppuun, eikä merkittäviä ottoalueita voida avata pohjavettä vaarantamatta. Kärsämänojan ja Järvitalon pohjavesialueiden maa-ainesvaroja ei ole inventoitu, mutta harjut
ovat matalapiirteisiä ja luonnontilaisen pohjaveden pinnan yläpuolella olevan hiekka- ja
sorakerroksen paksuus on alle viisi metriä. Järvitalon pohjavesialueella sijaitsevien vedenottamoiden alueilla ja läheisyydessä pohjaveden yläpuolinen maakerros on ohut ja
pohjaveden pinnan yläpuoliset maa-ainesvarat käytetty loppuun laajalta alueelta. Myös
Kärsämänojan pohjavesialueella suojakerrosvahvuus on luontaisesti ohut. Alueilla ei ole
mahdollisuutta maa-ainesten merkittävään lisäottamiseen pohjaveden laatua vaarantamatta.

5.4.5 Pohjavesialueilla sijaitsevien avolammikoiden ja ojien veden laadun
analyysit
Rantakylän, Linnakankaan ja Järvitalon pohjavesialueilla sijaitsee soranoton seurauksena syntyneitä pohjavesilammikoita, jotka aiheuttavat merkittävän riskin pohjavedelle.
Lammikoita on lähellä vedenottamoita ja niiden ohjeellisilla lähisuojavyöhykkeillä.
Kärsämänojan pohjavesialueella vedenottamon läheisyydessä virtaa alueen yläpuoliselta
suoalueelta vettä keräävä oja. Lammikoiden ja avo-ojien sekä Järvitalon pohjavesialueella sijaitsevan ojituksen imeytyspaikan (ks. kappale 5.5.3) veden laatua tutkittiin
9.8.2010 otetuista näytteistä. Analyysien tulokset on saatavissa Limingan Vesihuolto
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Kuva 36. Rantakylän ja Linnakankaan pohjavesialueiden näytteenottopaikat. (LP)

Oy:ltä. Rantakylän pohjavesialueella havaintopaikoista heikoin veden laatu oli pellon
reunalla sijaitsevalla lammella nro 3 (kuva 36), jonka läheisyyteen myös vanha lietteen
kaatopaikka (tarkemmin kappaleessa 5.7.3) oletettavasti sijoittuu. Linnakankaan pohjavesialueella veden laatua tutkittiin pienen pellon reunalla sijaitsevan avolammikon lisäksi vedenottamon välittömässä läheisyydessä sijaitsevan pellon ojasta, jossa vesi oli
heikkolaatuista ja sisälsi runsaasti ammoniumtyppeä.
Kärsämänojan pohjavesialueella vedenlaatua tutkittiin kaivon Por2 läheisestä avo-ojasta
(liite 9). Järvitalon pohjavesialueella vedenlaatua tutkittiin neljästä avolammikosta sekä
ojituksen imeytyspaikasta. Kärsämänojan pohjavesialueella ojan vesi on voimakkaasti
happamoitunutta ja aiheuttaa riskin kaivon Por2 veden laadulle. Järvitalon pohjavesialueella sijaitsevan ojituksen imeytyspaikan vesi on myös voimakkaasti happamoitunutta ja aiheuttaa selkeän riskin vedenottamoiden veden laadulle.

5.4.6 Toimenpidesuositukset
Uusia maa-ainesten ottolupia ei tule myöntää silloin, kun luonnontilaisen pohjaveden
pinnan yläpuolella olevan hiekka- ja sorakerroksen paksuus on alle viisi metriä, eikä
tutkittujen tai olemassa olevien vedenottamoiden vahvistetuille tai ohjeellisille suojavyöhykkeille muutoin kuin vanhojen ottoalueiden kunnostukseen. Rantakylän, Linnakankaan, Kärsämänojan ja Järvitalon pohjavesialueiden vähäiset jäljellä olevat maaainesvarat tulee varata pohjavesialueiden vanhojen maanottoalueiden kunnostustarpeisiin ja vedenottamoiden suojakerrosten vahvistamiseen. Uusia maa-ainesten ottolupia ei
tule myöntää myöskään alueille, joiden ottotoiminnalla voi olla vaikutusta tulevaisuuden vedenhankintaan Tyninkankaan pohjavesialueelta. Luonnontilaisen hiekka- ja sora-
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kerroksen paksuusvaatimus (viisi metriä) ja ottamisen suojakerrosvaatimus (neljä metriä) on huomioitava myös Tyninkankaan pohjavesialueella maa-ainesten ottolupia ratkaistaessa. Kotitarveottopaikat on järjestettävä siten, ettei toiminnasta aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa, ja öljytuotteiden käsittelyä sekä koneiden huoltoa tulee välttää maa-ainesten ottoalueilla. Maanomistajia on tiedotettava maa-ainesten ottamisesta
aiheutuvasta pohjavesiriskistä.
Vanhat maanottoalueet tulee kunnostaa kiireellisyysjärjestyksessä siten, että kiireellisimpiä ovat käytössä olevien ja tutkittujen vedenottamoiden lähisuojavyöhykkeillä sijaitsevat ottoalueet ja ne alueet, joiden kunnostustarve on SOKKA –kartoituksessa arvioitu suurimmaksi. Vedenottamoiden ja tutkittujen vedenottopaikkojen ohjeellisilla lähisuojavyöhykkeillä sijaitsevat lammikot tulee täyttää. Ennen toimenpidettä tulee selvittää maa-ainesten soveltuvuus täyttöön. Mikäli lammikkoja ei täytetä, tulee niiden vedenlaatua seurata säännöllisesti. Rantakylä-Hirvasniemi harjualueen saneerauksen yleissuunnitelmassa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa on esitetty Rantakylän pohjavesialueella 110 kV:n voimalinjan alla sijaitsevan lammen kunnostamista siten, että sitä
hyödynnettäisiin lisäveden muodostamiseen. Lisäveden ottamiseen alueelta ei nykyisin
ole tarvetta Kärsämänojan alueen vedenottamoiden valmistuttua, ja myös lietteen vanha
varastointipaikka sijoittunee lähelle lammikkoa, joten ensisijaisena kunnostusvaihtoehtona lammikolle on sen täyttäminen. Harjualueen yleissuunnitelman yhteydessä on
myös kartoitettu kunnostettavat vanhat maanottoalueet, joiden laajennuksesta saatavat
maat käytettäisiin ensisijaisesti vanhojen alueiden kunnostamiseen ja muotoiluun. Maaainesten kunnostusottaminen ei nykykäsityksen mukaan ole mahdollista, koska materiaalia on vähän jäljellä ja ottamistaso ulotettu alas. Vanhojen maanottoalueiden kunnostaminen on otettava tarkemman suunnittelun kohteeksi ja käynnistettävä. Kunnostamisen rahoitus, realistinen toteutusaikataulu ja projektin vastuutaho on selvitettävä.
Rantakylä VI:n lähettyvillä sijaitsevan pohjavesilammen hankkiminen vesilaitoksen
omistukseen tulee selvittää. Lammen ja ottamon välistä suotautumiskerrosta tulee vahvistaa, ja seurata lammen vedenlaatua säännöllisesti vedenoton näkökulmasta. Mikäli
lammessa on kaloja, tulee ne poistaa, mikäli niitä on paljon ja niiden todetaan heikentäneen pohjaveden laatua. Lammelle tulisi tehdä kunnostustarpeen arviointi, kunnostuksen suunnittelu ja tarvittaessa kunnostus.
Linnakankaan pohjavesialueella suovesien pääsy vanhaan maa-ainesten ottokuoppaan
on estettävä kunnostamalla alue. Yleisen siisteyden parantamiseksi soranottoon liittyvät
romut tulee poistaa vanhoilta maa-ainesten ottoalueilta.
Järvitalon pohjavesialueella vedenottamon lähimmät lammikot tulee täyttää ja rakentaa
kaivoille suojakerrokset. Maa-ainesten soveltuvuus täyttöön tulee selvittää ennen toimenpidettä. Mikäli lammikoiden täyttäminen ei ole mahdollista, tulee vedenottamoaluetta ympäröivät lammikot aidata ja suojata ilkivallalta, sekä seurata niiden vedenlaatua
säännöllisesti vedenoton näkökulmasta.
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Kuva 37. Rantakylän pohjavesialueen itäosaan sijoittuu paljon
peltoalueita. Kuvassa myös Värminkoskentie.

5.5 Maa- ja metsätalous
Maatalouden pohjavedelle aiheuttamia riskejä ovat lietelannan ja erityisesti typpilannoitteiden käyttö. Yleisin maataloudesta aiheutuva haitta pohjavedelle on nitraattipitoisuuden nousu. Myös viljelyssä käytettäviä torjunta-aineita saattaa päästä pohjaveteen.
Muita maatalouteen liittyviä riskitekijöitä ovat polttoaineen säilytys farmarisäiliöissä
sekä muiden kemikaalien säilytys.

5.5.1 Eläinsuojat ja peltoviljely
Maatalous ja siihen liittyvät viljelysmaat (kuva 37) sijoittuvat Rantakylän pohjavesialueen itä- ja pohjoisosaan pääasiassa pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolelle (liitteet 6 ja 10). Rantakylän pohjavesialueella sijaitsee kaksi ympäristöluvan
omaavaa eläinsuojaa (kuva 38), joiden eläinpaikkamäärät vastaavat yli 30 lypsylehmää.
Tilat sijaitsevat pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella alueen itäpäässä pohjaveden virtaussuunnassa Foudilan vedenottamon yläpuolella. Tilojen ympäristöluvat on myönnetty vuosina 2001 ja 2007. Pohjavesialueella sijaitseville eläinsuojille on annettu ympäristöluvissa mm. määräyksiä eläinsuojan pohjarakenteiden, lietekuilujen ja lannan varastointitilojen vesitiiviydestä sekä wc-vesien käsittelystä valtioneuvoston asetuksen (VnA 542/2003) mukaisesti. Ympäristöluvan mukaan lietteen,
virtsan ja puristenesteen levittäminen pohjaveden muodostumisalueelle ja reunavyöhykkeelle on kielletty. Laiduntaminen tulee toteuttaa siten, että pintavesien ja poh-
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javesien pilaantumisvaara on mahdollisimman vähäinen. Kasvinsuojeluaineita käytettäessä tulee varmistaa niiden soveltuvuus käytettäväksi pohjavesialueella. Polttoainesäiliö
on sijoitettava suoja-altaaseen. Uudet säiliöt tulee varustaa ylitäytön estävällä järjestelmällä sekä laponestolaitteella ja ne tulee sijoittaa suoja-altaaseen tai niiden tulee olla 2vaippaisia. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa oltava valmis selvityttämään toimintansa pohjavesivaikutukset ja pyydettäessä käynnistettävä pohjavesitarkkailu. Pohjavesialueella tai sen välittömässä läheisyydessä olevat eläinsuojat tarkastetaan Oulun
seudun ympäristötoimen valvontasuunnitelman mukaisesti kolmen vuoden välein.
Rantakylän pohjavesialueella sijaitsee lisäksi 12 viljelytilaa. Peltopinta-alaa alueella on
yhteensä noin 220 ha, josta noin 40 ha on pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella (Maanmittauslaitos, 2000).
Linnakankaan pohjavesialueella sijaitsee yksi viljelytila (liitteet 7 ja 11). Lisäksi Linnakankaan pohjavesialueella on yhden ympäristölupavelvollisen eläinsuojan peltoa, joka
rajautuu Hirvasniemen vedenottamoalueeseen. Ympäristöluvassa on kielletty lannan
levittäminen pohjavesialueelle. Peltopinta-alaa Linnakankaan pohjavesialueella on yhteensä noin 55 ha, josta noin 5 ha on pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella
(Maanmittauslaitos, 2000). Tiedot eivät välttämättä ole täysin ajantasaisia, joten niitä
voidaan pitää suuntaa antavina. Kärsämänojan ja Järvitalon pohjavesialueilla ei harjoiteta maataloutta.

Kuva 38. Karjaa Rantakylän pohjavesialueella.
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Kuva 39. Rantakylän pohjavesialueella sijaitsee myös hevostalleja.

Rantakylän pohjavesialueelle sijoittuu viisi hevostallia (liitteet 6 ja 10, kuva 39), joiden
eläinmäärä vaihtelee yhdestä noin kuuteen hevoseen. Kaksi talleista sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella; toinen Virkkula III vedenottamon läheisyydessä ja toinen
pohjavesialueen itäosassa. Muodostumisalueen ulkopuolelle sijoittuvista talleista kaksi
sijaitsee pohjavesialueen itäosassa ja yksi pohjavesialueen rajalla alueen keskiosassa.
Vuoden 2011 keväästä lähtien Limingan ja Lumijoen alueella uuden hevostallin saa sijoittaa pohjavesialueelle vain, mikäli sille myönnetään ympäristölupa.
5.5.2 Maatalouden riskien arviointi
Maatalouden aiheuttama pohjavesiriski riippuu huomattavasti alueen hydrogeologisista
olosuhteista. Maatalouden osuus Rantakylän pohjavesialueen pinta-alasta on varsin
huomattava - yli neljäsosa (noin 28 %) koko pohjavesialueen pinta-alasta, ja myös pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella on runsaasti maataloutta, yli kymmenes
muodostumisalueen pinta-alasta. Osa pelloista sijaitsee erittäin lähellä vedenottamoita
karkealla harjuytimellä. Ympäristölupavelvolliset suurehkot eläinsuojat sijaitsevat kuitenkin muodostumisalueen ulkopuolella. Virkkulan vedenottamoiden läheisiltä pelloilta
mahdollisesti maaperään ja pohjaveteen pääsevät lika-aineet voivat kulkeutua suoraan
vedenottamoille pohjaveden päävirtauksessa. Virkkula III:n vedenottamoalue rajautuu
peltoalueeseen, jonka reunalla olevaan avolammikkoon pellon kuivatusvesiä johdetaan.
Lammikko sijaitsee vedenottamon ohjeellisella lähisuojavyöhykkeellä noin 100 metrin
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etäisyydellä vedenottamosta karkean harjuytimen alueella, ja pohjaveden päävirtaussuunta lammikolta on vedenottamon suuntaan. Vedenottamon ammoniumpitoisuudessa
on ollut havaittavissa nousua pellon rakentamisen jälkeen. Rantakylän pohjavesialueella
pohjavedessä on todettu myös torjunta-aineita, joiden voidaan olettaa olevan jäämiä
maataloudesta. Torjunta-ainekuormitus ei kuitenkaan enää jatku, ja vedenottamoiden
raakaveden ammoniumpitoisuus on alle ympäristönlaatunormin. Maatalouden pohjavedelle aiheuttama riski Rantakylän pohjavesialueella arvioidaan kohtalaiseksi.
Linnakankaan pohjavesialueella maatalouden pohjavedelle aiheuttama riski on Rantakylän aluetta vähäisempi, sillä peltoviljelyn osuus on noin 13 % koko alueen pinta-alasta,
mutta vain 2 % muodostumisalueen pinta-alasta, eikä alueelle sijoitu karjataloutta. Hirvasniemen vedenottamon alue rajautuu peltoon, mutta pohjavesialueella olevasta peltolohkosta on tehty erityistukisopimus. Pohjavesialueella on vain yksi viljelytila. Maataloudesta pohjavedelle aiheutuva riski Linnakankaan pohjavesialueella on vähäinen.
5.5.3 Metsätalous
Rantakylän pohjavesialueesta 537 ha on metsätalouskäytössä, mistä 24 ha on metsälain
nojalla suojeltua ja virkistys- ja urheilukäytössä on 52 ha (Maaranto, 2010). Metsien ja
soiden kuivatusojia on 1960-1970 -luvuilla vedetty harjualueen poikki, osin luonnonojien kautta. Myös pohjavesialueella on aiemmin tehty ojituksia Jauholaarinkankaan ympäristön pienillä soilla, Tahkokankaan soilla ja Torikanrämeellä. Torikanjärvi on yläpuolisten metsäojitusten ja laskuojan kaivun johdosta kasvanut liki umpeen. Järvestä ja
suolta pidättävän kerroksen reunan yli valuva pintavesi suotautuu lähes suoraan harjun
sorakerrostumiin (liite 10). (Arkkitehtuuritoimisto O. Ylipahkala Oy, 1996).
Linnakankaan pohjavesialueesta 360 ha on metsätalouskäytössä, mistä 29 ha on metsälain nojalla suojeltua ja virkistys- ja urheilukäytössä on 9 ha (Maaranto, 2010). Myös
Linnakankaalla metsien ja soiden kuivatusojia on aiemmin vedetty harjualueen poikki,
osin luonnonojien kautta. Pohjavesialueen ulkopuolella Hirvasojan valuma-alueella tehdyt runsaat ojitukset ovat heikentäneet sen vedenlaatua (liite 11). (Arkkitehtuuritoimisto
O. Ylipahkala Oy, 1996).
Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus on toteuttanut harjualueen yleissuunnitelman pohjalta
Rantakylän ja Linnakankaan pohjavesialueilla Lakeuden pohjavesiprojekti –
metsäluonnonhoitohankkeen vuosina 2002 - 2005 vanhojen metsäojitushaittojen korjaamiseksi (Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus, 2006). Hanke kohdistui pääasiassa Rantakylän pohjavesialueelle. Linnakankaan pohjavesialueella on edelleen tarvetta pinta- ja
ojitusvesien käsittelyyn.
Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksella on Järvitalon pohjavesialueella ja sen pohjoispuolella meneillään luonnonhoitohankkeena toteutettava vesiensuojeluhanke metsäojitusten kunnostamiseksi. Hanke ei kuitenkaan rahoituksesta johtuen koske valtion tai
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metsäyhtiöiden omistamia metsiä, joita pohjavesialueen yläpuolella on. Järvitalonjärven
ja tien välisellä alueella on havaittu ojituksen imeytyspaikkoja (liite 9).
5.5.4 Metsätalouden riskien arviointi
Pohjavesialueilla sijaitsevissa metsätalouskohteissa ei käytetä lannoitteita tai torjuntaaineita. Maanmuokkaus tapahtuu kevyellä menetelmällä kuten äestyksellä tai laikutuksella. Vedenottamoiden lähellä maata ei muokata ollenkaan. Ojituksia ei enää tehdä, elleivät maanomistajat tee niitä omatoimisesti. Pohjavesialueiden eteläpuoliset ojavedet
johdetaan Rantakylän ja Linnakankaan pohjavesialueille vain rakennettujen pintavalutuskenttien kautta. (Maaranto, 2010). Metsätyökoneet voivat aiheuttaa jonkin verran
riskiä pohjavedelle öljyvuodon sattuessa. Metsänhakkuut saattavat aiheuttaa lievää pohjaveden pinnan ja nitraattipitoisuuden nousua sadanta- ja haihduntaolosuhteiden muuttuessa. Ojien kaivaminen kivennäismaahan saakka lisää kiintoaineksen huuhtoutumista.
(Ylönen ja Tyrväinen, 2008). Käsiteltävillä pohjavesialueilla hakkuut ovat pääosin jo
toteutettuja, eikä metsänhakkuilla ole merkittävää vaikutusta pohjavesiolosuhteisiin.
Uudistushakkuiden yhteydessä tapahtuvalla maanmuokkauksella saattaa olla 5-10 vuoden aikaisia vaikutuksia pohjaveden laadulle. (Miettunen, 2010). Pohjaveden suojelu on
huomioitu hyvin metsänhoidossa ja vanhoja metsäojitushaittoja on korjattu Rantakylän
ja Linnakankaan pohjavesialueilla. Kokonaisuutena arvioiden metsätalouden nykymuodossaan pohjavedelle aiheuttama riski arvioidaan vähäiseksi lukuun ottamatta vedenottamoiden läheisiä ojia ja ojituksen imeytyspaikkaa Järvitalon pohjavesialueella.
5.5.5 Toimenpidesuositukset
Lietelantaa, virtsaa tai kuivalantaa ei tulisi levittää pohjavesialueilla sijaitseville pelloille. Nitraattiasetuksessa kielletään lantapatterin sijoittaminen pohjavesialueelle sekä
eläinsuojan ja kotieläinten jaloittelualueiden perustaminen niin, että niistä voi aiheutua
pohjaveden pilaantumisvaaraa. Vakiintuneen käytännön mukaan eläinsuojien rakenteet
ja suojaukset perustuvat parhaaseen olemassa olevaan tekniikkaan. Myöskään pesuvesiä, käsiteltyjä jätevesiä, käsiteltyjä puhdistamo- ja sakokaivolietteitä, puristenestettä tai
muutakaan nestemäistä orgaanista lannoitetta ei tulisi levittää I ja II luokan pohjavesialueille. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ja Kainuun ympäristökeskus, 2009).
Karjanlannan sijoittamisessa ja levittämisessä noudatetaan annettuja asetuksia ja suosituksia. Muita kuin orgaanisia lannoitteita voidaan käyttää pohjavesialueilla kasvin ravinnetarpeen edellyttämiä määriä. Tällöin ravinteiden määrää on syytä kuitenkin rajoittaa tavanomaisesta ja samalla muutoinkin varmistua, ettei pohjaveteen kohdistu haitallista ravinnekuormitusta. Suurella osalla pelloille tarkoitetuista torjunta-aineista on niiden käyttöä pohjavesialueilla rajoittava pohjavesilauseke. Tämän lausekkeen ehdottomia määräyksiä on noudatettava. Pohjavesialueilla sijaitsevilla ympäristötuetuilla sopimuspelloilla voidaan tarvittaessa rajoittaa myös pohjavesialueilla sallittujen torjunta-
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aineiden käyttöä. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ja Kainuun ympäristökeskus,
2009).
Maatalouden pohjavesien suojelua voidaan edistää perustamalla maatalouden erityisympäristötukien (esim. suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito, pohjavesialueiden
peltoviljely) mukaisia alueita, joilla vähennetään lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttöä. Erityistuista voidaan tehdä viisi- tai kymmenvuotisia sopimuksia. Erityisympäristötukien käyttöä edistetään neuvonnalla ja yleissuunnittelulla. Pohjavesivaikutusten arvioimiseksi tarvitaan seurantaa. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ja Kainuun ympäristökeskus, 2009). Erityisympäristötukia tulisi käyttää erityisesti Rantakylän pohjavesialueella.
Ympäristöministeriön kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöministeriö,
2010) mukaan uusia karjasuojia tai lantavarastoja ei tulisi perustaa vedenhankintaa varten tärkeille tai vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille.
Rantakylän pohjavesialueelle sijoittuvien, ympäristöluvattomien hevostallien lantajärjestelyt ja lantaloiden kunto tulee tarkistaa.
Metsälaki (1093/1996) edellyttää kestävää metsien hoitoa ja ympäristöasioiden huomioonottamista metsätaloudessa. Kestävän metsätalouden rahoituslainsäädännön mahdollistaman tuen saaminen edellyttää muun muassa ympäristönäkökohtien huomioonottamista. Lähes kaikki vesienhoitoalueen metsäalan toimijat ja metsänomistajat ovat sitoutuneet PEFC-metsäsertifiointijärjestelmään, jossa sitoudutaan noudattamaan yhteisesti
sovittuja kestävän metsätalouden kriteerejä. Vesiensuojelu metsätaloudessa perustuu
metsätalouden ympäristöohjelman periaatteisiin ja metsänhoitosuosituksiin. Lainsäädännöstä sovelletaan pohjaveden pilaamis- ja muuttamiskieltoja. Lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytöstä ei saa aiheutua pohjaveden pilaantumisriskiä eivätkä metsätalouden toimenpiteet saa aiheuttaa pohjaveden haitallista purkautumista. Vedenhankinnalle tärkeillä ja siihen soveltuvilla pohjavesialueilla vältetään puuston kasvuun tähtääviä lannoituksia ja vain tiettyjen torjunta-aineiden käyttö on sallittua. Pohjavesialueiden
arimmilla osilla esimerkiksi vedenottamoiden ja talouskaivojen läheisyydessä on suositeltavaa pidättäytyä myös pohjavesialueilla sallittujen torjunta-aineiden käytöstä. Vanhojen ojitusalueiden kunnostuksia samoin kuin kulotusta ja raskasta maanmuokkausta
pyritään välttämään näillä pohjavesialueilla. Tarvittaessa kivennäismaan pintaa paljastavaa kevyttä laikutusta voidaan käyttää. Pohjavesialueilla ei suositella myöskään kantojen keruuta ja työkoneiden öljyvahinkojentorjuntaan kiinnitetään erityistä huomiota.
Metsätalouden aiheuttamat pohjavesihaitat liittyvät useimmiten alueiden kuivatuksiin ja
kuivatusvesien poisjohtamiseen. Haittoja poistetaan esimerkiksi muuttamalla vesien
johtamista tai estämällä huonolaatuisten pintavesien imeytyminen pohjaveteen ojien tiivistämisellä, tukkimisella ja jossain tapauksissa putkittamisella. Huonolaatuisten runsaasti humusta sisältävien vesien imeytymisen estäminen pohjaveteen on asiantuntijaarvion mukaan tärkeää Rantakylän ja Linnakankaan pohjavesialueilla. (PohjoisPohjanmaan ympäristökeskus ja Kainuun ympäristökeskus, 2009).
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Metsäkoneiden huolto pohjavesialueilla on kielletty. Muokkauskoneissa tulee olla öljyntorjuntamatto tai imeytysturvetta öljyvahinkoja varten. Vahingon sattuessa työ on
keskeytettävä välittömästi ja varmistettava, ettei öljyä pääse maaperään eikä pohjaveteen. Työntekijöille ja urakoitsijoille on annettava ennen metsässä suoritettavia toimenpiteitä riittävä koulutus ja ohjeistus. (Metsäteho Oy, 2000).
Harjun ytimen ylittävien ojien pohjat tulee suojata ainakin ohjeellisten lähisuojavyöhykkeiden alueella, mikäli niiden suojaamisen tarpeettomuutta ei lisätutkimuksilla
osoiteta. Tulee varmentaa, ettei Torikanjärven laskuojassa virtaava humuspitoinen vesi
pääse suotautumaan pohjaveteen. Rantakylän pohjavesialueen läpi virtaava Virkkulanoja sekä Kärsämänojan pohjavesialueella (liite 12) kaivon Por2 lähellä virtaava oja
tulee suojata vedenottamoiden ohjeellisilla lähisuojavyöhykkeillä siten, ettei ojavesi
pääse suotautumaan pumpattavaan pohjaveteen. Jälkimmäisen ojan veden laatua tulee
seurata säännöllisesti vedenoton näkökulmasta. Myös Linnakankaan pohjavesialueen
läpi virtaava Hirvasoja tulee suojata karkeimman harjuytimen kohdalla.
Järvitalon pohjavesialueen pohjoispuoleiset valtion ja metsäyhtiöiden omistamat metsät
tulee ottaa osaksi alueella toteutettavaa vesiensuojeluhanketta, ja johtaa myös niiden
alueiden vedet poikkiojalla puhdistusjärjestelmiin. Järvitalon pohjavesialueella sijaitsevat ojituksen imeytyspaikat on tukittava ja vedet johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle (liite 13).
Uudisojituksia ei tule suorittaa pohjavesialueella. Kunnostusojitusten yhteydessä tulee
selvittää riittävästi toimenpiteen haitattomuus ja pohjavesialueelle suunnitelluista kunnostusojituksista tulee pyytää lausunto ELY-keskukselta ennen ojituksen suorittamista.
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5.6 Muuntamot
5.6.1 Öljyjäähdytteiset muuntamot
Muuntamoiden muuntajaöljy aiheuttaa riskin pohjavedelle, mikäli muuntajalla ei ole
suoja-allasta. Muuntajaöljy voi päästä maahan ja pohjaveteen salamaniskun seurauksena
tai tavanomaisena öljyvuotona, joka voi olla pitkäaikaista tai johtua äkillisestä vioittumisesta. Pitkäaikaisen vuodon syynä on useimmiten rakennevika tai rakenteiden vanhentuminen. Pitkäaikaisessa vuodossa maaperään pääsee vain pieni osa muuntamon öljystä, koska muuntamo vioittuu eristeöljyn vähetessä ja vika havaitaan. 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.
Kaikki tarkasteltaville pohjavesialueille sijoittuvat muuntamot ovat suojarakenteettomia
pylväsmuuntamoita. Rantakylän pohjavesialueella sijaitsee 10 mineraaliöljyä sisältävää
jakelumuuntamoa (liitteet 6 ja 10). Muuntamoista yksi, 185 kg:n suuruinen, sijaitsee
Foudilan vedenottamon suoja-alueella. Puolet muuntamoista sijaitsee pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella tai muodostumisalueen rajalla. Pohjavesialueella sijaitsevien muuntamoiden sisältämä öljymäärä on yhteensä 1304 kg.
Linnakankaan pohjavesialueella sijaitsee yksi 100 kg mineraaliöljyä sisältävä jakelumuuntamo, jonka etäisyys vedenottamoon on noin 400 metriä (liitteet 7 ja 11, kuva 40).
Kärsämänojan pohjavesialueella sijaitsee kolme jakelumuuntamoa, joista yhdessä on
mineraaliöljyä ja kahdessa esterinestettä yhteensä 345 kg (liitteet 8 ja 12). Lähimmän
muuntamon etäisyys vedenottamoon on noin 200 metriä. Muuntamoista kaksi sijaitsee
pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella. Järvitalon pohjavesialueella on kaksi
esterinestettä (yht. 215 kg) sisältävää jakelumuuntamoa, jotka molemmat sijaitsevat
pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella (liitteet 9 ja 13).
5.6.2 Muuntamoiden aiheuttamien pohjavesiriskien arviointi
Linnakankaan, Kärsämänojan ja Järvitalon pohjavesialueilla muuntamoiden määrä on
varsin vähäinen ja muuntamot ovat kooltaan pieniä, joten muuntamoiden aiheuttama
pohjavesiriski on vähäinen. Rantakylän pohjavesialueella muuntamoita on enemmän,
mutta myös siellä kaikki muuntamot ovat kooltaan alle 200 kg:n suuruisia. Muuntamot
aiheuttavat jonkin verran riskiä pohjavedelle.

85

Kuva 40. Pylväsmuuntamo Linnakankaan
pohjavesialueella.

5.6.3 Toimenpidesuositukset
Pohjavesialueilla sijaitsevat suoja-altaattomat pylväsmuuntamot tulee korvata suojaaltaalla varustetuilla puistomuuntamoilla ja muuntamoissa käytettävien jäähdytysnesteiden tulisi olla mahdollisimman vähäistä riskiä aiheuttavia. Muuntamoiden ylijännitesuojausta tulee tarvittaessa tehostaa. Verkostosuunnittelussa tulee saneerauksien yhteydessä mahdollisuuksien mukaan siirtää muuntamot vähemmän riskialttiille alueille,
kuten pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen tai ainakin vedenottamoiden lähisuojavyöhykkeiden ulkopuolelle, pois pohjaveden virtaussuunnasta ja hienorakeiselle
maaperälle. Uusia suoja-altaattomia muuntamoita ei saa sijoittaa pohjavesialueelle.
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5.7 Pilaantuneet ja mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet
Pilaantunut maaperä aiheuttaa riskin pohjavedelle, mikäli haitta-aineet, kuten esimerkiksi raskasmetallit pääsevät liikkumaan suotovesien välityksellä pohjaveteen. Riski on
sitä suurempi, mitä haitallisemmasta ja vesiliukoisemmasta aineesta on kysymys. Riskin
suuruuteen vaikuttaa merkittävästi myös kohteen sijainti vedenottamon ja pohjaveden
virtaussuuntien suhteen. (Remes ja Valta, 2007).
5.7.1 Hirvasniemen ampumarata
Ampumarata-alueilla luodeista ja hauleista sekä muista ampumatoiminnassa käytetyistä
tarvikkeista joutuu maaperään lyijyä ja muita haitallisia aineita ja ne voivat päätyä myös
pohjaveteen. Suuret pitoisuudet voivat aiheuttaa maaperän ja pohjaveden pilaantumista.
Lyijy voi kulkeutua maaperästä myös sieniin sekä marjoihin ja sitä kautta ihmisiin. Ampumaratoja koskevissa selvityksissä maaperän pilaantuneisuuden on todettu olevan suurinta haulikkoammuntaradoilla, joilla haulit leviävät laajalle alueelle. Kivääri- ja pistooliammunnassa luodit kasaantuvat maalitaulujen taustapenkkaan.
Rantakylän ja Linnakankaan pohjavesialueiden rajalla, pääosin Linnakankaalla, sijaitsee
ampumarata (liitteet 7 ja 11, kuva 41), jolla on harjoitettu ammuntatoimintaa 1960luvun alusta lähtien, lähes 50 vuoden ajan. Ampumaradan ympäristölupahakemus on
evätty ja asian käsittely on edennyt Vaasan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi toiminnanharjoittajan lupapäätöksestä tekemän valituksen (Vaasan hallinto-oikeuden päätös Nro
11/0376/1, 29.12.2011).
Alueen käyttö on painottunut loppukeväästä alkusyksylle. Ampumaradalla on hirvi-,
kivääri-, pistooli- ja haulikkoradat. Haulikkoradan ampumasektori sijaitsee pääosin pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella, mutta muut radat sijaitsevat keskellä tehokasta muodostumisaluetta. Eniten lyijyä kertyy maastoon haulikkoammunnasta, noin 385 kg vuosittain. Muilla radoilla lyijyä syntyy yhteensä noin 125 kg vuosittain.
(Pöyry Environment Oy, 2007).
Ampumarata-alueen etäisyys lähimpään Linnakankaan puolella sijaitsevaan vedenottamoon on noin 1,2 km, ja lähimpään Rantakylän puolella sijaitsevaan vedenottamoon
noin 1,8 km. Ampumarata-alue sijaitsee tutkituille vedenottopaikoille määritetyllä ohjeellisella suojavyöhykkeellä, ja etäisyys lähimpään potentiaaliseen vedenottamoon on
vain noin 300 metriä (liite 2). Pohjaveden virtaus harjun ydinosassa suuntautuu tutkimusten perusteella itään, kohti potentiaalisia vedenottamoita (Pöyry Environment Oy,
2007).
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Kuva 41. Näkymä Hirvasniemen ampumaradalta.

Ampumaradalle on tehty pilaantuneisuustutkimus keväällä 2007. Tutkimuksen perusteella haulikkoradan maaperän pintakerros on voimakkaasti ja pintakerroksen alapuolinen maa-aines osittain pilaantunut noin neljän hehtaarin alueella. Myös muiden ratojen
suojavalleissa havaittiin korkeita pitoisuuksia, mutta pilaantuneisuus rajoittuu vallien
pintakerrokseen. Korkein mitattu lyijypitoisuus oli haulikkoradan pintakerroksessa
32 500 mg/kg ja myös pintakerroksen alapuolelta mitattiin 11 900 mg/kg. Ongelmajäteraja-arvo lyijylle on 2 500 mg/kg ja maaperän haitallisten aineiden ylempi ohjearvo 750
mg/kg. Kenttämittauksissa havaittiin myös antimonin, elohopean, kadmiumin, koboltin,
kuparin ja arseenin ylemmän ohje-arvon ylittäviä pitoisuuksia maaperässä. Tutkimuksen
perusteella lyijy ei kuitenkaan ole kulkeutunut liukenemalla pohjaveteen, ja kaikissa
neljässä otetussa pohjavesinäytteessä lyijypitoisuus oli alle analyysitarkkuusrajan (<2
µg/l). Savikiekoista peräisin olevien PAH-yhdisteiden pitoisuuksia tutkimuksessa ei
analysoitu. (Pöyry Environment Oy, 2007).
5.7.2 Ampumatoiminnan aiheuttamien riskien arviointi
Ampumaratatoiminta aiheuttaa merkittävän riskin pohjavedelle, koska maaperä on pilaantunut myös pintakerroksen alapuolelta, jonne pohjaveden pinta ulottuu ohuiden suojakerrosten vuoksi. Riski on suuri potentiaalisille vedenottamoille, koska ampumarata
sijaitsee niiden suojavyöhykkeellä ja pohjaveden päävirtaus suuntautuu niitä kohti.
Vaikka vuonna 2007 suoritetussa tutkimuksessa ei havaittukaan lyijyä pohjavesinäytteissä, on liukenemisen mahdollisuus olemassa. Vesinäytteistä ei myöskään ole tutkittu
muita raskasmetalleja, eikä niiden esiintymisestä alueen pohjavedessä ole tietoa. Muihin
raskasmetalleihin verrattuna lyijyn on todettu olevan vähiten mobiili, eli sen liikkuvuus
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ja liukoisuus maaperässä on vähäistä. Lyijyn liukoisuus voi lisääntyä maaperän happamoituessa tai lyijyn kompleksoituessa liukoisiin orgaanisiin ja epäorgaanisiin yhdisteisiin (Pöyry Environment Oy, 2007). Päästöriskinä lyijy on myös ihmisille myrkyllinen,
ja ampumaradan aiheuttama uhka pohjavedelle on siksikin suuri.
5.7.3 Lietteen varastointi pohjavesialueella
Rantakylän pohjavesialueelle on varastoitu sakokaivolietettä n. kolmen aarin kokoiseen
sorakuoppaan (liite 10). Lietemäärät ovat luultavasti olleet vähäisiä. Varastointipaikan
tarkasta sijainnista ei ole tietoa, mutta se on mahdollisesti sijainnut aivan tutkitun vedenottopaikan nro 29 läheisyydessä. Toiminta on päättynyt vuonna 1988. Alueen pilaantuneisuutta ei ole tutkittu.
5.7.4 Toimenpidesuositukset
Ampumatoiminnan jatkuminen pohjavesialueella vaatii ympäristöluvan tai toiminta tulee siirtää pohjavesialueen ulkopuolelle. Ampumarata-alue tulee kunnostaa tarvittavilta
osin.
Rantakylän pohjavesialueelle sijoittuneen lietteen varastointipaikan maaperän pilaantuneisuus tulee selvittää ja alue kunnostaa tarvittaessa.
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5.8 Muut tarpeelliset toimenpiteet
Rantakylä VI vedenottamoalue (Rantakylän pohjavesialue), Järvitalo III ottamon lisäkaivon Por2 ottamoalue (Kärsämänojan pohjavesialue) sekä Järvitalon ottamon vedenottamoalue (Järvitalon pohjavesialue) tulee aidata ja varustaa asianmukaisilla tauluilla lupaehtojen mukaisesti.
Pohjavesialueilla sijaitsevat lukitsemattomat pohjaveden havaintoputket tulee varustaa
lukollisella hatulla ja pitää lukittuina ilkivallan estämiseksi. Numeroimattomat havaintoputket tulee numeroida selvästi pohjaveden korkeuden ja laadun seurannan oikeellisuuden varmistamiseksi.
Kaikille vedenottamoille johtaa autolla ajettavat puomittamattomat tiet, jotka olisi tarpeen mukaan syytä puomittaa asiattoman liikenteen ehkäisemiseksi.
Rantakylän ja Järvitalon pohjavesialueille sijoittuvien vedenottamoiden vuodelta 1993
peräisin olevat tarkkailuohjelmat tulee kokonaisuudessaan päivittää ja Rantakylä VI:n
vedenottamon läheisyydessä sijaitseva, tukkeutunut pohjaveden pinnan korkeuden tarkkailuputki P20 on uusittava. Myös Linnakankaan pohjavesialueella sijaitsevan Hirvasniemen vedenottamon tarkkailuohjelma on syytä päivittää ja siihen tulee sisällyttää vedenottamon raakaveden laaduntarkkailuvelvoite.
Foudilan vedenottamo on varsin antoisa ja siksikin vedenhankinnalle tärkeä, vaikka vedenlaatu onkin luontaisesti heikkoa. Vedenottamon uudelleen käyttöönoton mahdollisuutta ei saa ihmistoiminnalla vaarantaa ja ottamon suojelu tulee siksi toteuttaa samoin
periaattein kuin käytössä olevienkin.
Rantakylällä torjunta-aineiden pitoisuutta seurataan SYKE:n hallinnoiman MaaMet –
hankkeen yhteydessä. Laajempaan seurantaan ei tällä hetkellä ole tarvetta, koska kuormitus ei enää jatku, eikä pitoisuuksiin ole mahdollista vaikuttaa pohjaveden suojelun
toimenpiteillä. Nitraattipitoisuuksien mittaustarve vedenottamoiden raakaveden käyttötarkkailussa tulee arvioida, koska alue on maatalousvaltaista, ja viljelysmaita on myös
aivan vedenottamoalueiden läheisyydessä.
Järvitalolla raakaveden laadun seurantaa tulee tehostaa ja jaksottaista kemiallisen laadun
seurantaa toteuttaa verkostoveden lisäksi raakavedestä. Pohjaveden laadun tutkimuksia
tulee suorittaa myös pohjavesialueen itäosasta. Rantaveden suotautumissuunta Järvitalonjärven suhteen nykyisellä ja vedenottoluvan mukaisella pumppausmäärällä tulee selvittää.
Kärsämänojan pohjavesialueella vedenottamoiden raakaveden laadun valvonta tulee
toteuttaa Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston vedenottoluvassa esittämällä tavalla.
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Pohjaveden laatua tulee tutkia myös pohjavesialueen luoteisosasta esim. talousvesikaivosta saatavista näytteistä.
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6. ENNAKOIVA POHJAVESIEN SUOJELU
6.1 Pohjavesialueiden maankäyttö- ja kaavatilanne
6.1.1 Voimassa ja vireillä olevat kaavat
Kaavoitus on tärkeimpiä pohjaveden suojelun keinoja. Sen avulla pohjaveden laatua ja
määrää vaarantavat toiminnot voidaan ohjata pohjavesialueen ulkopuolelle ja pohjavesialueelle sijoittuville toiminnoille asettaa rajoituksia kaavamääräyksin.
Limingassa, Lumijoella ja Siikalatvalla on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, jonka Ympäristöministeriö on vahvistanut 17.2.2005, ja joka on tullut lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 25.8.2006. Limingassa ja Lumijoella on voimassa valtioneuvostossa 8.3.2007 vahvistettu ja lainvoimaiseksi 5.6.2007 tullut Oulun seudun yleiskaavan 2020 muutos ja laajennus. Liminganlahden rantaosayleiskaava on hyväksytty Lumijoen kunnanvaltuustossa 16.8.1999 ja vahvistettu
vanhan rakennuslain mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa 2.6.2000.
Kaava kumoaa Oulun seudun yhteisen yleiskaavan alueellaan.
Rantakylän pohjavesialueen muodostumisalue on kaavoitettu lähes kokonaan virkistysalueeksi, jonka maankäytössä tulee kiinnittää erityistä huomiota virkistyskäytön kehittämiseen ja ympäristöarvojen säilymiseen. Rantakylän pohjavesialueen itäosa on asemakaavoitettu, mutta asemakaava-alue ei ulotu pohjaveden muodostumisalueelle. Kirkonkylän asemakaava-alue on pääasiassa merkitty asuinalueeksi, eikä pohjavesialueelle
sijoitu teollisuusalueita. Limingassa on vireillä Liminganlahden osayleiskaava, joka
kattaa Rantakylän pohjavesialueen Limingan kunnan puolella ja vahvistuttuaan kumoaa
Oulun seudun yleiskaavan. Rantakylä – Virkkula –harjualueen yleissuunnitelman pohjalta tehty osayleiskaavaluonnos on tarkin maankäyttösuunnitelma, joka alueelta on tehty, ja se on tarkoitus saada valtuuston hyväksyttäväksi lähivuosien aikana. Kaavaluonnokseen merkitty ohjeellinen moottorikelkkareitti kulkee osittain tutkittujen vedenottopaikkojen ohjeellisen lähisuojavyöhykkeen päällä.
Linnakankaan pohjavesialueella pieni osa aivan läntisimmästä kärjestä on asemakaavoitettu kirkonkylän asemakaavalla. Alueelle sijoittuu pientalovaltaista asuntoaluetta, virkistysalue ja uimaranta. Asemakaava-alue ei ulotu pohjaveden muodostumisalueelle,
eikä pohjavesialueelle sijoitu teollisuusalueita. Lumijoen kirkonkylän osayleiskaava
2030, muutos ja laajennus on hyväksytty kunnanvaltuustossa 25.8.2010. Kaava kumoaa alueellaan Oulun seudun yleiskaavan. Kaavamuutoksessa pohjavesialueelle sijoittuu
lähinnä maa- ja metsätaloutta sekä virkistysalueita. Asuntoalueiden määrä on vähäinen,
ja kaavaan on merkitty kaksi uutta/muuttuvaa pientalovaltaista asuntoaluetta.
Siikalatvalla ei ole koko kunnan kattavaa yleiskaavaa, eikä Järvitalon tai Kärsämänojan
pohjavesialueilla ole voimassa tai vireillä olevaa osayleiskaavaa. Järvitalonjärven ran-
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ta-asemakaavan muutos ja laajennus on tullut voimaan 6.8.2009. Muutos koskee
pohjavesialueella Järvitalonjärven pohjoisrantaa seututien 822 reunaan saakka ja se on
kaavaluonnoksessa merkitty pääasiassa maa- ja metsätalousalueeksi, loma-asuntojen
korttelialueeksi sekä loma- ja matkailualueeksi. Laajennukseen on merkitty myös uimaranta.
Seuraavassa on koottuna Limingan ja Lumijoen kuntien alueille sijoittuviin kaavoihin
sisältyviä, pohjavesialueita ja jätehuoltoa koskevia kaavamääräyksiä:
Oulun seudun yleiskaava 2020, muutos ja laajennus
• Tärkeälle tai vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle ei saa sijoittaa laitoksia, rakenteita tai toimintoja, jotka saattavat vaikuttaa haitallisesti pohjaveden
laatuun. Pohjaveden määrään tai korkeustasoon vaikuttavaa rakentamista tai
muuta toimintaa saattaa rajoittaa pohjaveden muuttamiskielto. Tarvittaessa asiasta on pyydettävä alueellisen ELY-keskuksen lausunto.
• Maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle sijoitettavat rakennukset on sijoitettava
siten, ettei niistä aiheudu maisema- eikä ympäristöhaittaa. Suunnittelusuosituksena todetaan, että asuinrakennukset on pyrittävä sijoittamaan olevien yhdyskuntateknisten verkostojen piiriin.
• Maaseutumaisen asumisen alueen osalta (Liminka, Rantakylän pohjavesialue)
todetaan, että alueen vesihuolto on järjestettävä siten, ettei jätevesien käsittelystä
aiheudu ympäristöhaittaa.
Lumijoen kirkonkylän osayleiskaava 2030, muutos ja laajennus
• Pohjavesialueelle ei saa sijoittaa sellaisia laitoksia tai rakenteita, jotka saattavat
aiheuttaa pohjaveden likaantumista ja muuttumista. Jätevesiä ei saa päästää pohjavesiin eikä vesistöön. Kaikki jätevedet on johdettava tiiviin viemärin kautta
puhdistamolle tai puhdistettavaksi ensisijaisesti pohjavesialueen ulkopuolelle.
Sellaisista pohjavesialueelle kohdistuvista rakentamis- ja maankäyttötoimenpiteistä, jotka saattavat vaarantaa pohjaveden laatua tai määrää, on varattava alueelliselle ympäristöviranomaiselle ja alueella toimiville vesihuoltoyhtiöille tilaisuus lausunnon antamiselle.
• Kaikki uudet rakennuspaikat tulee liittää yleiseen viemäriin. Olevat kiinteistöt
tulee liittää yleiseen viemäriin välittömästi, kun viemäri ulotetaan 300 metrin
etisyydelle rakennuksesta, huomioiden vesihuoltolaissa esitetyt poikkeukset.
Muu jätevesien käsittely on hoidettava haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevan asetuksen mukaisesti.
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6.1.2 Maankäyttö
Rantakylän pohjavesialueen maankäyttöä hallitsee metsätalous noin 65 % osuudella koko pohjavesialueen pinta-alasta, mutta myös maatalouden osuus on merkittävä, noin 28
%.
Myös Linnakankaan pohjavesialueen maankäyttöä hallitsee metsätalous (82 % koko
alueen pinta-alasta). Peltoviljelyn osuus on noin 13 % ja maa-ainesten oton osuus noin 4
% koko alueen pinta-alasta. Asutusta on vähän.
Järvitalon pohjavesialueella metsätalouden osuus on 83 % kokonaispinta-alasta vesistön
osuuden ollessa noin 8 %. Pohjaveden muodostumisalueella maa-ainesten oton osuus on
huomattava, noin 12 %. Alueella on lisäksi loma-asutusta, jonka osuus koko pinta-alasta
on noin 2 %. Kärsämänojan pohjavesialue on niin ikään metsätalousvaltaista aluetta jopa 92 % osuudella alueen pinta-alasta.
Alueiden maankäytön pinta-alat toiminnoittain käyvät ilmi kuvasta 42. Tiedot on koottu
vuonna 2000 valmistuneesta SLICES –aineistosta, joka on muodostettu silloisista paikkatietoaineistoista (Maanmittauslaitos, 2000). Tiedot voivat siten olla osittain vanhentuneita, mutta niitä voidaan edelleen pitää hyvin suuntaa-antavina.

6.2 Toimenpidesuositukset maankäytön suunnitteluun
Vedenhankintakäytössä oleville ja siihen soveltuville Rantakylän, Linnakankaan, Kärsämänojan ja Järvitalon pohjavesialueille ei tule sijoittaa maankäyttöä, josta voi aiheutua vaaraa pohjavedelle. Myöskään Tyninkankaan pohjavesialueelle ja Lumijoella sijaitsevalle Latokankaan alueelle ei saa sijoittaa pohjavedelle merkittävää riskiä aiheuttavia kohteita. Kaavoituksessa riskitoiminnoille on osoitettava riittävästi paikkoja pohjavesialueiden ulkopuolella. Pohjavesialueiden rajat tulee merkitä jokaiseen kaavaasteeseen. Mikäli alueen pohjavesiolosuhteita ei tunneta riittävän hyvin pohjaveden suojelun takaamiseksi, tulee pohjavesiolosuhteet selvittää maankäytön suunnittelun yhteydessä. (Remes ja Valta, 2007).
Moottorikelkkareitti tulee mahdollisuuksien mukaan sijoittaa pohjavesialueen tai ainakin vedenottamoiden ohjeellisten lähisuojavyöhykkeiden ulkopuolelle.
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Kuva 42. Pohjavesialueiden maankäyttö. (LP)
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6.3 Pohjavesialueen maankäyttöä koskevat rajoitukset ja
suositukset
Seuraavissa maankäytön yksityiskohtaisissa rajoituksissa ja suosituksissa on noudatettu
pääasiassa Pohjois-Savossa laadittua pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaa (Remes ja
Valta, 2007) ja ne perustuvat olemassa olevaan lainsäädäntöön. Rajoitusten ja ohjeiden
tarkoituksena on ohjata pohjavesialueille tulevaisuudessa mahdollisesti sijoittuvaa toimintaa. Pohjavedelle vaaraa aiheuttavat toiminnot tulee lähtökohtaisesti sijoittaa pohjavesialueiden ulkopuolelle ellei yhdyskuntarakenne tai muu painava syy estä sijoittamista pohjavesialueen ulkopuolelle. Toimintojen sijoittamisessa on huomioitava koko pohjavesialue riippumatta vedenottamoiden suoja-aluerajauksista.

6.3.1 Asutus
Uusi asutus tulee mahdollisuuksien mukaan ohjata pohjavesialueen ulkopuolelle.
Maankäyttöä suunniteltaessa uusia asuntoalueita sijoitetaan pohjavesialueille vain poikkeustapauksissa samalla varmistaen, ettei pohjavesi vaarannu (Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskus ja Kainuun ympäristökeskus, 2009).
Rakentamisen pohjavesihaittoja vähennetään asiantuntevalla suunnittelulla ja riittävillä
maaperä- ja pohjavesiselvityksillä, joiden perusteella ohjataan varsinaista rakentamista
ja siihen liittyvän toiminnan vaatimia pohjavesisuojauksia. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ja Kainuun ympäristökeskus, 2009).
Öljysäiliöt tulee sijoittaa maan päälle sisätiloihin tai katettuun tilaan ja varustaa tilavilla
suoja-altailla sekä ylitäytönestolaitteilla. Mikäli säiliö sijaitsee sisätiloissa ja samassa
tilassa on lattiakaivo, tulee kaivo varustaa öljynerottimella. Säiliöt tulee tarkastaa säännöllisesti. Pohjavesialueille ei saa asentaa uusia suojaamattomia, eikä maanalaisia öljysäiliöitä.
Perustelu: Ympäristönsuojelulaki (YSL) 7 ja 8 §.
Runko- ja siirtoviemärit sekä jätevedenpumppaamot tulisi sijoittaa ensisijaisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle. Viemäriverkosto on laajennettava tai rakennettava koko pohjavesialueelle, mikäli mahdollista. Kaikille jätevedenpumppaamoille on rakennettava
ylivuotosäiliöt ja hälytysjärjestelmät. Kaikki pohjavesialueilla mahdollisesti sijaitsevat
betoniputket tulee saneerata. Mikäli viemäriverkoston laajentaminen ei ole mahdollista,
voidaan myös harkita kyläkohtaisten pienpuhdistamoiden rakentamista pohjavesialueelle. Jätevedet on johdettava yleiseen viemäriverkkoon. Jos viemäriverkkoon ei ole mahdollista liittyä, kiinteistöjen tulee tehdä hyvät suunnitelmat jätevesien käsittelystä ja laatia jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet jätevesiasetuksen mukaisesti. Kiinteistöillä, joilla on oma jätevedenpuhdistusjärjestelmä, voidaan jätevedet joko johtaa tiiviis-
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sä viemärissä pohjavesialueen ulkopuolelle käsiteltäväksi (esimerkiksi pienpuhdistamo)
tai jätevedet käsitellään paikan päällä tiiviissä kiinteistökohtaisessa pienpuhdistamossa.
Puhdistetut jätevedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle tiiviissä viemärissä. Erityistapauksissa jätevedet voidaan johtaa täyttymishälyttimellä varustettuun umpisäiliöön, jonka tyhjentämisestä kiinteistöllä on sopimus jätteenkuljetukseen hyväksytyn yrityksen kanssa. Täyttymishälyttimen kunto tulee tarkastaa vähintään kerran vuodessa ja
säiliön tiiviys vähintään viiden vuoden välein. Erityisesti on huomattava, että puhdistettujakaan jätevesiä ei tule pohjavesialueella imeyttää maaperään. Vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä jätevedet tulisi johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle.
Perustelu: Vesihuoltolaki 119/2001 5,10 § ja YSL 7 ja 8 § sekä Valtioneuvoston asetus
talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 209/2011.
Pohjavesialueille ei perusteta uusia kaatopaikkoja tai hautausmaita eikä sijoiteta pohjaveden laadulle riskiä aiheuttavaa vapaa-ajan toimintaa kuten moottoriratoja, ampumaratoja tai golfkenttiä. Hautausmaiden laajennuksia voidaan joissakin tapauksissa toteuttaa
esimerkiksi pohjavesialueen tiiviillä reuna-alueella, jos samalla voidaan varmistaa, että
toiminta ei vaaranna pohjavettä. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ja Kainuun ympäristökeskus, 2009).
Tiedottamisella tulee varmistaa, että paikalliset asukkaat tiedostavat asuvansa ja toimivansa pohjavesialueella. Tulee myös kertoa, mitkä toiminnot pohjavesialueilla eivät ole
sallittuja tai voivat vaarantaa pohjaveden laatua.
6.3.2 Liikenne
Uusien vilkkaasti liikennöityjen teiden sijoittamista pohjavesialueille tulee välttää. Uusien tiehankkeiden yhteydessä tulee pohjavesialueilla arvioida pohjavesisuojausten tarve
ja toteuttaa ne tarvittaessa. Pohjavesialueet tulee merkitä hyvin teiden varteen. Levähdysalueille tulee laittaa merkinnät pohjavesialueista. Lisäksi alueilla tulee kieltää pohjavedelle vaarallisten aineiden lyhytaikainenkin varastointi ja käsittely. Pelastuslaitoksella
tulee olla tiedot pohjavesialueiden suojauksista. Pohjavesialueet tulee merkitä maastoon
rata-alueella, jotta ne voidaan ottaa radanpidossa ja liikenteessä huomioon.
Perustelu: YSL 7 ja 8 §.
6.3.3 Yritystoiminta
Pohjavesialueille ei tule sijoittaa sellaista yritystoimintaa, jonka yhteydessä varastoidaan
tai käsitellään pohjaveden pilaantumisvaaraa aiheuttavia aineita tai, joka muutoin voi
muuttaa haitallisesti pohjavesiolosuhteita. Pohjavesialueille sijoitettavalle toiminnalle
on pääsääntöisesti haettava ympäristölupa. Onnettomuustilanteiden vähentämiseksi teollisuuskiinteistöille tulee järjestää selkeät ajoväylät siten, että polttoöljy- ja muiden kemikaalikuljetusten sekä muun liikenteen törmäysmahdollisuudet poistuvat. Alueet, joilla
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kuljetetaan, siirretään tai käsitellään kemikaaleja, tulee päällystää. Pintavedet tulee johtaa sadevesiviemäröinnin kautta pohjavesialueen ulkopuolelle. Kiinteistöjen öljynerotuskaivoissa tulee olla hälytysjärjestelmät, joita tulee huoltaa ohjeiden mukaan. Kemikaali-, öljy- ja ongelmajätteet tulee varastoida allastetuissa, tiivispohjaisissa ja katetuissa tiloissa. Myös sisätiloissa varastoitaville kemikaaleille tulee olla suoja-altaat, jos niiden läheisyydessä on avonaisia lattiakaivoja. Pohjavesialueille ei tule sijoittaa kemikaaleja säilyttäviä tai käsitteleviä laitoksia myöskään tulevaisuudessa, vaikka ne käyttäisivät parasta käyttökelpoista tekniikkaa, mikäli muita erityisen painavia sijoittumista tukevia syitä ei ole. Sijoittamisessa on huomioitava Turvatekniikan keskuksen ohje pohjavesien suojelusta kemikaaleja käsittelevässä laitoksessa.
Perustelu: YSL 7 ja 8 §, Jätelaki (JL) 6 §, Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 59/1999 sekä kunnalliset
jätehuoltomääräykset.
6.3.4 Maa-ainesten otto
Pohjaveden ottamoiden lähisuoja-alueilla, tai niitä vastaavissa oloissa, ei tule sallia uutta maa-ainesten ottoa eikä murskaustoimintaa. Jos maa-aineksia on jo otettu, tulee suojakerrospaksuuden olla vähintään 6 m. Muulla pohjavesialueella suojakerroksen paksuus tulee olla vähintään 4 m. Ottamisalueille vaaditaan vaativan tason ottamissuunnitelma ja jälkihoito. Polttoaineiden ja –öljyjen varastointi sekä ajoneuvojen tankkaus ja
huolto tulee aina pyrkiä sijoittamaan ottoalueen ulkopuolelle. Alueella tulee olla aina
varattuna öljyn torjuntaan tarkoitettua imeytysainetta. Murskauslaitteiston tulisi ensisijaisesti toimia sähköllä. Ottoalueelle on asennettava riittävä määrä pohjavesiputkia, joista pohjaveden pinnan tasoa on tarkkailtava vähintään kaksi kertaa vuodessa ja laatua
tarvittaessa. Ottoluvissa on oltava tarvittavat määräykset öljytuotteiden käsittelyä koskien, jotta pohjaveden pilaantumisvaaraa ei synny. Maastossa on lisäksi varmistettava tarpeellisten suojamaakerrosten sekä riittävien jälkihoitotoimenpiteiden ja maisemointien
toteutuminen. Muualta tuotuja tarkastamattomia ja valvontaviranomaisen hyväksymättömiä jäte-, ylijäämä- tai muita maita ei saa varastoida alueelle tai käyttää alueen jälkihoidossa.
Perustelu: Maa-aineslaki 3 §.
6.3.5 Muuntamot
Pohjavesialueille ei tule rakentaa uusia suojaamattomia muuntamoita. Ensisijaisesti rakennettavien muuntamoiden tulee olla puisto- tai kiinteistömuuntamoita. Verkostosuunnittelussa tulee huomioida pohjavesialueet ja pohjavedenottamot siten, että muuntamot
sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan hienorakeiselle maaperälle ja pohjavesialueen tai
ainakin pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle. Muuntamoissa tulee käyttää pohjavedelle mahdollisimman vähän haitallisia jäähdytysnesteitä.
Perustelu: YSL 7 ja 8 §.
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6.3.6 Maa- ja metsätalous
Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöministeriö, 2010) mukaan vedenhankintaa varten tärkeille tai vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille ei lainkaan tulisi perustaa uusia karjasuojia tai lantavarastoja. Uusien karjasuojien ja lietesäiliöiden rakentamiseen pohjavesialueelle on haettava ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Pohjavesialueelle rakennettavat karjasuojat, lantalat ja tuorerehuvarastot tulee rakentaa tiiviiksi voimassa olevan lainsäädännön sekä rakentamismääräysten ja ohjeiden mukaisesti. Lantaa ei saa varastoida patterissa pohjavesialueella. Pohjavesialueilla sijaitsevien peltojen lannoitus tulee suorittaa nitraattiasetuksen mukaisesti.
Perustelu: YSL 7, 8 ja 28 §, Ympäristönsuojeluasetus (YSA) 1 §, Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 931/2000.

6.3.7 Suojelusuunnitelman ulkopuolelle jäävät pohjavesialueet
Järvitalon pohjavesialueen itäpuolella sijaitsevalle Tyninkankaan III-luokan pohjavesialueelle ei saa sijoittaa pohjavedelle vaaraa aiheuttavia toimintoja, koska alue saattaa
olla potentiaalinen pohjaveden otolle tulevaisuudessa. Sama koskee myös pohjavesialueeksi luokittelematonta Latokankaan aluetta, jolla on suoritettu pohjavesitutkimuksia ja,
joka tullaan lähiaikoina rajaamaan pohjavesialueeksi. Suojelusuunnitelman ulkopuolelle
jäävien Tyninkankaan sekä Isokankaan (III luokan pohjavesialue) soveltuvuus vedenhankintaan sekä niiden pohjavesialueluokitus tulee tarkistaa.
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6.4 Pohjaveden laadun ja määrän valvonta
Limingan vesihuollon vedenottamoiden yhteistarkkailuohjelma on laadittu vuonna
1993, ja se tulee päivittää. Vesilaitosten käyttötarkkailussa tulee tutkia raakavedestä
säännöllisesti sellaisia kemikaaleja, joita pohjavesialueen toiminnoista voi päästä veteen. Vedenottamoiden käyttötarkkailussa on lisättävä näytteenottokertoja ainakin niiden muuttujien osalta, joista havaitaan viitteitä, vaikka havainnot olisivat alle virallisten
määritysrajojen. Vedenlaatua tulee tarkkailla niiden kohteiden läheisyydessä, joista havaittuja aineita epäillään kulkeutuvan pohjaveteen. Pohjaveden laatua on tarkkailtava
säännöllisesti myös muiden merkittävimmiksi arvioitujen riskikohteiden läheisyydessä.
Laadun seurannan kemiallisia määrityksiä tulee kohdentaa raakaveden laatuun. Mahdollisissa uusissa ympäristöluvissa ja maa-ainesten ottoluvissa tulee edellyttää pohjaveden
laadun tarkkailua ainakin kohteen todennäköisimmän pohjavettä vaarantavan muuttujan
osalta, mikäli muut edellytykset luvan myöntämiselle täyttyvät. Pohjaveden tarkkailun
tulokset tulee koota hallitusti, jotta pohjaveden määrän ja laadun kehitystä voidaan arvioida pitemmällä aikavälillä. Tarkkailutulokset tulee antaa tiedoksi myös ympäristönsuojeluviranomaisille.
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6.5 Varautuminen kriisitilanteisiin ja toimenpiteet vahinkotapauksissa
6.5.1 Vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelma ja pelastuslaitoksen öljyntorjuntasuunnitelma
Limingan Vesihuolto Oy:llä on vuonna 2007 laadittu valmius- ja varautumissuunnitelma, jossa on käsitelty vesilaitoksen toimintaa normaali- ja poikkeusoloissa. Lumijoen
Vesi Oy:llä ei ole valmius- ja varautumissuunnitelmaa. Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella on vahvistettu öljyntorjuntasuunnitelma vuosille 2007 - 2011. Öljyvahinkojen
torjuntasuunnitelmassa on oltava tiedot öljyvahinkojen torjunnan eri viranomaisista ja
heidän tehtävistään, selvitys torjuntavalmiuden tasosta ja torjunnan järjestämisestä sekä
tiedot öljyvahinkojen torjuntakalustosta. Öljyvahinkojen torjunnassa kalusto- ja suojaustasot on määritelty paloasemittain. Kalusto on torjuntatilanteessa nopeasti käyttöönotettavissa.

6.5.2 Tulipalojen sammutukseen käytettävät kemikaalit
Pohjavesialueilla ei tule käyttää pohjavedelle vaarallisia kemikaaleja tulipalojen sammuttamiseen.
6.5.3 Toimenpidesuositukset
Erityistilanteiden toimenpiteitä on harjoiteltava säännöllisesti, ja vesilaitoksen henkilökunnalle ja mahdollisille täydennyshenkilöille on tarjottava riittävä koulutus. Henkilökunnan riittävyys suuronnettomuustilanteessa tulee selvittää ja määritellä täydennyshenkilöt. Myös kriisiviestintää viranomaisten välillä tulee harjoitella. Valmius- ja
erityissuunnitelmien sisällön sekä kriisiviestintäohjeiden on oltava kaikkien asiaan liittyvien tiedossa ja saatavilla. Valmiussuunnitelmaan on liitettävä tämän suunnitelman
yhteydessä kartoitettujen pohjavedelle riskiä aiheuttavien kohteiden sijaintikartta.
Suunnitelmat ja viestinnän yhteystiedot on päivitettävä säännöllisesti. Lumijoen Vesi
Oy:n tulee laatia valmiussuunnitelma.
Vesilaitoksen, ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisen sekä pelastuslaitoksen tulee varmistaa, että kaikki pohjavesialueen toiminnanharjoittajat ovat tietoisia
mahdollisesti aiheuttamastaan vaarasta veden hankinnalle. Viranomaisten tulee laatia
erillinen suunnitelma siitä, miten toiminnanharjoittajia valvotaan, miten keskinäinen
tiedonkulku varmistetaan, ja millä tavoin ja kuinka usein toimintaa onnettomuustilanteessa harjoitellaan sekä varmistaa yhteystietojen ajantasaisuus.
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6.6 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman toimeenpanon
seuranta
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma tulee hyväksyttää Limingan, Lumijoen ja Siikalatvan kunnanvaltuustoissa. Suunnitelman hyväksymisen yhteydessä kuntien tulee nimetä edustajansa seurantaryhmään, joka perustetaan toimenpideohjelman toteutumisen
seuraamiseksi ja ylläpitämiseksi. Ryhmässä tulisi olla edustaja Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksesta, alueella toimivilta vesihuoltolaitoksilta sekä ympäristövalvonnasta,
kunnista ja pelastuslaitokselta. Seurantakokouksien järjestämistä varten tulee nimetä
vastuuhenkilö esim. kunnasta. Kokoontuminen voidaan järjestää noin kerran vuodessa
ja lisäksi tarvittaessa. Suojelusuunnitelma tulisi myös päivittää esim. viiden vuoden välein. Päivittäminen on tärkeää, koska toiminnot pohjavesialueilla voivat muuttua ja tieto
lisääntyä uusien tutkimusten myötä. Myös lainsäädännössä voi tapahtua muutoksia.
Korjatusta suunnitelmasta pyydetään lausunto alueellisesta ELY-keskuksesta ja kunnallisilta ympäristönsuojeluviranomaisilta.
Tämän työn yhteydessä ja myöhemmin kerättävät tiedot riskikohteista tulee viedä osaksi kuntien, vesilaitosten ja pelastustoimen paikkatietojärjestelmiä. Pohjaveden laatu- ja
pinnankorkeustiedot tulee koota ja tallentaa hallitusti myös muista kohteista, kuin vedenottamoilta ja velvoitetarkkailuputkista (esim. maa-ainesten ottolupiin ja ympäristölupiin liittyvä tarkkailu ja erilliset tutkimukset). Tiedon ylläpitämiseksi tulee nimetä
vastuuhenkilö.
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Lampi 2

Toimiala
Vedenotto

Toimenpiteen
kohde
Vedenottamoa
ympäröivä
aitaus

Pohjaveden
havaintoputket

Pohjaveden
tarkkailuohjelma

Yhdyskunta

Öljysäiliöt

Toimintakuvaus

Riski

Toimenpidesuositukset

Aikataulu

Suorittaja

Valvoja

Vedenottamoa ympäröivällä aidalla on
tarkoitus estää ihmisten
asiaton kulku ja eläinten
pääsy vedenottamoalueelle.
Pohjaveden pinnan
korkeuden ja veden
laadun seuranta.

Ihmisten ilkivalta, eläinten
jätöksistä aiheutuva epähygienia.

-Rantakylä VI ottamoalue
aidattava ja varustettava asianmukaisilla tauluilla lupaehtojen
mukaisesti.

Vuosien 2012
- 2013 aikana

Limingan Vesihuolto
Oy

ELY-keskus

Lukitsemattomien putkien
tukkeutuminen ilkivallan
seurauksena.

-Pohjaveden havaintoputkien
numerointi ja varustaminen
lukollisella hatulla
-Rantakylä VI vedenottamon
läheisyydessä sijaitsevan tukkeutuneen pohjaveden pinnan
tarkkailuputken (P20) uusiminen

Mahdollisimman pian

Limingan Vesihuolto
Oy

ELY-keskus

Otettavan pohjaveden
(raakaveden) määrän,
laadun ja alueen pohjaveden pinnan korkeuksien tarkkailu.

Pohjaveden laadun mahdollista heikkenemistä ei huomata
riittävän nopeasti, ellei raakaveden laatua seurata säännöllisesti.

-Virkkula III, Virkkula IV ja
Rantakylä VI vedenottamoiden
tarkkailuohjelman päivittäminen
-Raakaveden nitraattipitoisuuden mittaustarpeen arviointi
(maatalous => nitraattipitoisuuden kasvu)
-MaaMet –hankkeen jälkeen
vesilaitoksen jatkettava raakavedessä mahdollisesti esiintyvien, aiemmin harjoitetusta maataloudesta ja radanpidosta
peräisin olevien torjuntaaineiden seurantaa, mikäli
aineista yhä viitteitä
-Öljysäiliöitä koskevan ajantasaisen rekisterin ylläpito,
tarkastamattomien säiliöiden
tarkistus
-Uusien pohjavesialueelle sijoitettavien polttoaine- ja muiden
kemikaalisäiliöiden sijoittaminen maan päälle sisätiloihin tai
katettuun tilaan riittävän tilavaan suoja-altaaseen
-Käytöstä poistettu öljysäiliö
nostettava ylös maasta pohja-

Mahdollisimman pian

Limingan Vesihuolto
Oy

ELY-keskus

Jatkuva,
kunnes ei
viitteitä

SYKE, MaaMet –
hanke/Limingan Vesihuolto Oy

ELY-keskus

Jatkuva

Kiinteistön omistaja

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Pohjavesialueella viisi
maanalaista öljysäiliötä,
joista osa muovisia ja
osa teräksisiä. Lisäksi
maanpäällä sijaitsevia
farmarisäiliöitä. Öljysäiliöt keskittyneet
lähinnä Foudilan vedenottamon ympäristöön.

Öljyä voi joutua pohjaveteen
säiliöiden vuotojen, ylitäyttöjen, putkistovaurioiden tai
kuljetusauton onnettomuuden
seurauksena. Varsinkin maan
alle sijoitetut säiliöt ovat riski
pohjaveden kannalta, koska
niiden vuotoja ei välttämättä
havaita riittävän aikaisessa
vaiheessa.
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TOIMENPIDEOHJELMA

LIITE 10: RANTAKYLÄN POHJAVESIALUEELLE SIJOITTUVAT MAHDOLLISET RISKIKOHTEET JA –TOIMINNOT SEKÄ
TOIMENPIDEOHJELMA

Viemäriverkosto

Pohjavesialueella noin 9
km viemäriverkostoa,
pääosin pohjaveden
muodostumisalueen
ulkopuolella. Verkosto
koostuu lähes täysin
muovisista putkista,
runkopumppaamoja ei
ole.

Jätevettä voi päästä pohjaveteen mm. viemäriputkien
vuotaessa tai rikkoutuessa
seurauksena pohjaveden
nitraattipitoisuuden kohoaminen tai mikrobiologinen
saastuminen.

Jätevesien
käsittely

Pohjavesialueella 32 kpl
viemäriverkostoon
kuulumattomia kiinteistöjä, joilla kiinteistökohtainen jätevesien
käsittely. Niistä 18
pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella,
osa sijaitsee lähellä
vedenottamoita.

Jätevesien imeytyminen
pohjaveteen vanhoista sakokaivoista tai huoltamattomista
jätevesijärjestelmistä.

vesialueella (Oulun seudun
jätehuoltomääräykset)
-Farmisäiliöt tulisi varustaa
ylitäytön estävällä järjestelmällä, laponestolaitteella sekä
riittävän tilavalla, katoksellisella suoja-altaalla
-Farmisäiliöiden kunto tulisi
välillä tarkistaa ja säiliöiden
sijainti tulisi olla pelastusviranomaisten tiedossa
-Viemäriverkoston kuntoon
kiinnitettävä erityistä huomiota
-Pohjavesialueella sijaitsevien
viemärien ensisijainen huomioiminen betonisten putkien
saneerauksessa
-Mahdolllisten uusien jäteveden
runkopumppaamojen varustaminen ylivuotoaltaalla
-Viemäriverkoston laajentamismahdollisuuden selvittäminen

-Jätevesijärjestelmien kunnon
tarkistus, järjestelmän päivittäminen ja säännöllinen huolto,
jätevesien johtaminen ensisijaisesti yleiseen viemäriin tai
käsiteltäväksi pohjavesialueen
ulkopuolella, maahan imeyttämisen kieltäminen, umpisäiliöiden välttäminen, selkeiden
ohjeiden antaminen toteutustavasta kiinteistön omistajille.
-Erityishuomio uusienkin järjestelmien hoitoon ja kunnossapitoon

Jatkuva/
Laajennusmahdolisuuden selvittäminen vuoden
2012 aikana

Limingan Vesihuolto
Oy

ELY-keskus

Jatkuva/Kunnon
tarkistaminen
ja ohjeistus
vuosina 2012
- 2013/
Järjestelmän
päivittäminen
vuoteen 2016
mennessä.

Kiinteistön omistaja

Oulun seudun ympäristötoimi

Jätteet ja pohjavettä vaarantava
toiminta kiinteistöillä

Vedenottamoiden välittömässä läheisyydessä
sijaitsee muutama kiinteistö.

Pohjaveden laatu voi vaarantua kiinteistöillä tapahtuvan
toiminnan tai niillä huolimattomasti säilytettävien kemikaalien ym. aineiden vaikutuksesta.

Hautausmaa

Pohjaveden muodostumisalueella, n. 500 m
etäisyydellä vedenottamosta, sijaitsee 3,25
ha:n kokoinen hautausmaa. Toiminta aloitettu
v. 1895. Pohjaveden
virtaussuunta ei ottamolle päin. Pohjavesivaikutuksia ei ole tutkittu.

Hautaustoiminnasta (rakentaminen, istutukset ja itse
hautaaminen) voi aiheutua
muutoksia vajoveteen.

Vapaa-ajan
alueet; Rantakylän virkistysalue

Vedenottamon välittömässä läheisyydessä on
n. 30 ha:n suuruinen,
pääosin metsämaastosta
koostuva virkistysalue
ja EU-uimaranta pohjavesilammessa. Entinen
maa-ainesten ottoalue
on kunnostettu virkistysalueeksi.

Lammessa pohjavesi suoraan
alttiina likaantumiselle. Ranta
lisää alueelle suuntautuvaa
liikennettä ja lammen intensiivinen käyttö voi heikentää
pohjaveden laatua. Ajoneuvojen ajo rantaan ja muu luvaton moottoriajoneuvoliikenne
lisää riskiä.

-Tiedottamisella ja tarkastuksilla varmistettava, että kiinteistöjen omistajat ovat tietoisia
pohjaveden laatuun ja määrään
vaikuttavista riskitoiminnoista
ja toimivat kiinteistöillään siten,
ettei pohjaveden laatu vaarannu.
-Hautausmaan torjunta-aineiden
ja lannoitteiden käyttömäärän ja
lannoitettavan pinta-alan minimoiminen ja käytön tarkistaminen vuosittain
-Torjunta-aineina saa käyttää
vain Eviran pohjavesialueille
hyväksymiä aineita
-Hautausmaan pohjavesivaikutusten tarkempi selvitys
-Veden laadun analysointi
tarvittaessa hautausmaan itäpuolelta
Jäteveden pumppaamon kunnon
tarkistaminen ja liittäminen
hälytysjärjestelmään, huoltotien
puomittaminen, hiihtostadionin
sulkeminen liikenteeltä, lammen kunnosta huolehtiminen,
kalojen poisto, tiedotuksen ja
valvonnan tehostaminen. Paikoitusalueen pinnoittaminen,
mikäli kävijämäärät merkittävästi kasvavat. Latukoneen
tankkauspaikka suositellaan
sijoitettavaksi pohjavesialueen
ulkopuolelle.

Jatkuva

Oulun seudun ympäristötoimi

Jatkuva

Toiminnan harjoittaja

Oulun seudun ympäristötoimi

Toimenpiteiden käynnistäminen v.
2012/Liikennejärjestelyt
kiireellisiä
tehtäviä

Alueen ylläpitäjä, Limingan kunta

Oulun seudun ympäristötoimi, Limingan kunta
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Liikenne ja
tienpito

Tiestö

Pohjavesialueella kaksi
yhdystietä; Värminkoskentie (nro 18624) ja
Rantakylän-Ylipääntie
(nro 18623). Näiden
teiden pituus pohjavesialueella n. 3 km, tienhoitoluokka III, vain
vähäinen määrä suolaa
hiekoitushiekan seassa,
ei pohjavesisuojauksia.
KVL 100 – 350
ajon./vrk, raskaan liikenteen osuus 4 – 8
ajon./vrk. Lisäksi n. 5
km yksityisteitä, joita ei
suolata. Pohjavesialueella jonkin verran
öljynjakeluliikennettä.

Pohjaveden kloridipitoisuudet
saattavat nousta suolan käytön myötä. Liikenneonnettomuuksien seurauksena polttoaineita ja pohjavedelle vaarallisia kemikaaleja saattaa
päästä maaperään ja pohjaveteen.

-Kloridipitoisuuden määritys ja
seurannan aloittaminen tarvittaessa

Vuoden 2012
aikana

ELY-keskus

ELY-keskus

Rautatie

Pohjavesialueen rajalla
kulkee n. 350 metriä
valtakunnan eteläpohjoissuuntaisesta
pääradasta. Etäisyys
Foudilan vedenottamolle n. 300 m. Vaarallisten aineiden kuljetusmäärä 59 000 tonnia. Ei
pohjavesisuojauksia.
Tasoristeys pohjavesialueen rajalla.
Pohjavesialueen merkitseminen maastoon
kylteillä.

Pohjaveden laatua vaarantavien aineiden joutuminen pohjaveteen onnettomuuksien tai
säiliöiden vuotojen seurauksena.

-Pohjavesialuemerkinnät radan
varteen
-Vesakon mekaaninen torjunta

Jatkuva

Radan ylläpitäjä

ELY-keskus

Tietämättömyyden vuoksi
pohjaveden laatu voi vaarantua ihmisten toiminnan seurauksena.
Yritystoiminnassa käytettävien pohjaveden laatua vaarantavien aineiden joutuminen
pohjaveteen.

-Tarkistettava, että koko pohjavesialueella riittävästi pohjavesialuekylttejä, lisäys tarvittaessa
-Yritystoiminnassa käytettävien, pohjaveden laadulle riskiä
aiheuttavien aineiden säilytys
tulee hoitaa niin, ettei alueen
pohjaveden laatu vaarannu
-Kemikaalien säilytys sisätiloissa tiiviissä, suoja-altaalla varustetuissa säiliöissä

Mahdollisimman pian

Limingan Vesihuolto
Oy

ELY-keskus

Jatkuva

Toiminnanharjoittaja

Oulun seudun ympäristötoimi

Pohjavesialuekyltit

Teollisuus ja
yritystoiminta

Huonekaluverstas

Pohjaveden muodostumisalueella sijaitsee
massiivipuukalusteita
valmistava verstas.

Maa-ainesten
otto

Maa- ja
metsätalous

Vanhat ottoalueet

Aiemman maa-ainesten
oton seurauksena kaivu
ulotettu lähelle pohjaveden pintaa ja sen alle.
Lammikoita myös
vedenottamoiden ohjeellisilla lähisuojavyöhykkeillä.

Lammikoissa pohjavesi suojaavan maakerroksen puuttuessa suoraan alttiina likaantumiselle.

Rantakylä VI:n
läheisyydessä
sijaitseva pohjavesilampi

Alle 100 m:n etäisyydellä vedenottamosta
sijaitsee kookas pohjavesilampi. Pohjaveden
virtaussuunta ottamolle
päin.

Vedenottamolle voi suotautua
heikkolaatuista tai ihmisen
toiminnan seurauksena pilaantunutta pohjavettä.

Maatalous

Pohjavesialueella tai
sen rajalla sijaitsee
kaksi ympäristöluvallista karjatilaa, 12 viljelytilaa sekä viisi pientä
hevostallia. Ne sijoittuvat pohjavesialueen
keski- ja itäosaan, pääasiassa pohjaveden
varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolelle.
Peltopinta-alaa yhteensä
n. 220 ha, josta n. 40 ha
pohjaveden muodostu-

Lannoitteita, torjunta-aineita
sekä karjan lannasta peräisin
olevia lika-aineita voi joutua
pohjaveteen.

-Vanhojen ottoalueiden kunnostustarpeen täydentävä selvitys ja
kunnostus tarvittaessa
-Ensisijaisina kunnostuskohteina ne alueet, jotka sijaitsevat
vedenottamoiden tai tutkittujen
vedenottopaikkojen lähisuojavyöhykkeellä ja, joiden kunnostustarve SOKKA-kartoituksessa
arvioitu suurimmaksi
-Maa-ainesten soveltuvuus
täyttöön selvitettävä ennen
toimenpidettä
-Kotitarveottopaikkojen järjestäminen siten, ettei toiminnasta
aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa
-Pohjavesialueelle ei saa läjittää
maa-aineksia, joiden puhtaudesta ei voida olla varmoja
-Lammen hankkiminen vesilaitoksen omistukseen, lammikon
täyttäminen tai suojaaminen
muutoin ilkivallalta (maaainesten soveltuvuus täyttöön
selvitettävä ennen toimenpidettä), suotautumiskerroksen vahvistaminen, lammen veden
laadun säännöllinen seuraaminen, mahdollisten kalojen poisto lammesta.
-Kuiva- ja lietelantaa, virtsaa,
pesuvesiä, käsiteltyjä jätevesiä,
käsiteltyjä puhdistamo- ja sakokaivolietteitä, puristenestettä tai
muutakaan nestemäistä orgaanista lannoitetta ei tulisi
levittää I ja II luokan pohjavesialueilla sijaitseville pelloille
-Torjunta-aineiden käyttöä
pohjavesialueilla rajoittavia
ohjeita noudatettava
-Lantapatteria ei tule sijoittaa
pohjavesialueelle
-Nitraattidirektiivin noudatta-

Vuonna 2013

Maanomistaja, Limingan Vesihuolto Oy,
Limingan kunta

Oulun seudun ympäristötoimi,ELY-keskus

Laadun seurannan ja
suojaustoimenpiteiden
käynnistäminen vuonna
2012

Limingan Vesihuolto
Oy

ELY-keskus

Jatkuva

Toiminnanharjoittaja

Oulun seudun ympäristötoimi,
Limingan kunta,
ELY-keskus

Jatkuva
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misalueella.

Metsätalous

Pohjavesialueesta n.
460 ha on metsätalouskäytössä. Metsien ja
soiden kuivatusojia on
aiemmin vedetty harjualueen poikki, osin
luonnonojien kautta.
Alueella toteutettu
luonnonhoitohanke
vanhojen metsäojitushaittojen korjaamiseksi.
Soiden ojitusalueelta
humuspitoista pintavettä
keräävä Virkkulanoja
virtaa pohjavesialueen
halki.

minen
-Uusia karjasuojia tai lantavarastoja ei tulisi perustaa I tai II
luokan pohjavesialueille
-Hevostallin perustamiselle
vaaditaan ympäristölupa
-Ympäristöluvattomien hevostallien lantajärjestelyjen ja
lantaloiden kunnon tarkistaminen

Ojitusten seurauksena pohjaveden haitallinen purkautuminen, humuspitoisen veden
virtaus pohjavesialueelle.
Metsätyökoneiden öljyvuodot, metsänhakkuista
johtuva lievä pohjaveden
pinnan ja nitraattipitoisuuden
nousu sadanta- ja haihduntaolosuhteiden muuttuessa.

-Virkkulanojan suojaaminen
vedenottamon ohjeellisella
lähisuojavyöhykkeellä
-Torikanjärven laskuojan kunnostaminen
-Puhdistusjärjestelmien toimintakunnosta huolehtiminen
-Ei uudisojituksia pohjavesialueella
-Mahdollisten kunnostusojitusten yhteydessä varmistettava
riittävästi haitattomuus
-Pohjavesialueelle suunnitelluista kunnostusojituksista tulee
pyytää lausunto ELYkeskukselta ennen ojituksen
suorittamista
-Huonolaatuisten pintavesien
imeytymisen estäminen pohjaveteen ojien tiivistämisellä,
tukkimisella tai putkittamisella
-Avohakkuiden välttäminen,
kevyiden maanmuokkausmenetelmien käyttäminen (vedenottamoiden suojavyöhykkeillä ei

Oulun seudun ympäristötoimi

Vuosien 2012
– 2013 aikana

Toiminnanharjoittaja,
Limingan kunta

Jatkuva
Toiminnanharjoittaja

ELY-keskus, Oulun
seudun ympäristötoimi

Muuntamot

Öljyjäähdytteiset muuntamot

PIMA-alueet

Sakokaivolietteen varastointipaikka

Pohjavesialueella 10
suojaamatonta pylväsmuuntamoa, joista
puolet pohjaveden
varsinaisella muodostumisalueella. Yksi 185
kg öljyä sisältävä muuntamo Foudilan vedenottamon suoja-alueella.
Muuntamoiden sisältämä öljymäärä yhteensä
1304 kg.
Sakokaivolietettä varastoitu kolmen aarin
kokoiseen sorakuoppaan, toiminta päättynyt
v. 1988, lietemäärät
luultavasti vähäisiä.
Paikan tarkasta sijainnista ei tietoa, mahdollisesti tutkitun vedenottopaikan nro 29 läheisyydessä. Alueen pilaantuneisuutta ei ole
tutkittu. Etäisyys käytössä olevalle vedenottamolle alle 1 km,
pohjaveden virtaussuunta ei ottamolle päin.

Muuntamon sisältämä öljy
voi päästä maaperään salamaniskun aiheuttaman ylijännitteen seurauksena. Myös
pitkäaikaiset vuodot mahdollisia.

Lietteen suotautuminen pohjaveteen seurauksena pohjaveden nitraattipitoisuuden
kohoaminen tai mikrobiologinen saastuminen.

lainkaan), kunnostusojitusten
välttäminen, koulutuksen ja
tiedotuksen lisääminen, metsäkoneiden huollon kieltäminen
pohjavesialueella, öljyntorjuntamaton tai imeytysturpeen
säilyttäminen metsäkoneessa,
selkeiden toimintaohjeiden
antaminen työntekijöille vahinkotapausten varalle
-Pylväsmuuntamoiden korvaaminen suoja-altaalla varustetuilla puistomuuntamoilla
-Pohjavesialueet huomioitava
verkostosuunnittelussa

Kiireellisyysjärjestyksessä
vedenottamoiden suhteen

Toiminnanharjoittaja

ELY-keskus

-Alueen maaperän pilaantuneisuuden selvittäminen
-Kunnostus tarvittaessa

Tutkimus
vuosien 2012
- 2013 aikana

Maanomistaja, toiminnanharjoittaja

ELY-keskus
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Toimiala
Vedenotto

Yhdyskunta

Toimenpiteen
kohde
Pohjaveden
havaintoputket

Toimintakuvaus

Riski

Toimenpidesuositukset

Aikataulu

Suorittaja

Valvoja

Pohjaveden pinnan
korkeuden ja veden
laadun seuranta.

Lukitsemattomien putkien
tukkeutuminen ilkivallan
seurauksena.

-Pohjaveden havaintoputkien
numerointi ja varustaminen
lukollisella hatulla
-Mahdollisesti lukitsemattomien
maa-ainesten ottajien tarkkailuputkien lukitseminen

Mahdollisimman pian

Lumijoen Vesi Oy

ELY-keskus

Toiminnanharjoittaja

Pohjaveden
tarkkailuohjelma

Otettavan pohjaveden
(raakaveden) määrän,
laadun ja alueen pohjaveden pinnan korkeuksien tarkkailu.

Pohjaveden laadun mahdollista heikkenemistä ei huomata
riittävän nopeasti, ellei raakaveden laatua seurata säännöllisesti.

-Hirvasniemen vedenottamon
tarkkailuohjelman päivittäminen
-Tarkkailuohjelmaan sisällytettävä myös raakaveden laadun
tarkkailuvelvoite

Mahdollisimman pian

Lumijoen Vesi Oy

ELY-keskus

Vesilaitoksen
valmiussuunnitelma

Lumijoen Vesi Oy:llä ei
ole laadittuna valmiussuunnitelmaa erityistilanteiden varalle.

Pohjaveden laadun vaarantuminen erityistilanteissa ja
poikkeusoloissa, ellei tilanteisiin ole varauduttu etukäteen.

-Valmiussuunnitelman laatiminen

Mahdollisimman pian

Lumijoen Vesi Oy

ELY-keskus

Öljysäiliöt

Alueella farmarisäiliöitä.

Öljyä voi joutua pohjaveteen
säiliöiden vuotojen, ylitäyttöjen tai kuljetusauton onnettomuuden seurauksena.

Jatkuva

Kiinteistön omistaja

Oulu-Koillismaan
pelastuslaitos

Viemäriverkosto

Pohjavesialueen luoteisosassa n. 150 m
muovista viettoviemäriverkostoa.

Jätevettä voi päästä pohjaveteen mm. viemäriputkien
vuotaessa tai rikkoutuessa
seurauksena pohjaveden
nitraattipitoisuuden kohoaminen tai mikrobiologinen
saastuminen

-Farmisäiliöt tulisi varustaa
ylitäytön estävällä järjestelmällä, laponestolaitteella sekä
riittävän tilavalla, katoksellisella suoja-altaalla
-Säiliöiden kunto tulisi välillä
tarkistaa ja säiliöiden sijainti
tulisi olla pelastusviranomaisten
tiedossa
-Viemäriverkoston kuntoon
kiinnitettävä erityistä huomiota
-Mahdollisten uusien jäteveden
runkopumppaamojen varustaminen ylivuotoaltaalla

Jatkuva

Lumijoen Vesi Oy
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Liikenne ja
tienpito

Jätevesien
käsittely

Alueella muutama
asuinrakennus ja lomaasunto, joilla kiinteistökohtainen jätevesien
käsittely.

Jätevesien imeytyminen
pohjaveteen vanhoista sakokaivoista tai huoltamattomista
jätevesijärjestelmistä.

-Kiinteistöillä oltava asianmukainen jätevesijärjestelmä

Vuoteen 2016
mennessä

Kiinteistön omistaja

Oulun seudun ympäristötoimi

Vapaa-ajan
alueet; Viinavuoren uimaranta

Entisestä maa-ainesten
ottoalueesta kunnostettu
EU-uimaranta. Etäisyys
vedenottamolle yli
kaksi kilometriä. Pohjaveden virtaussuunta ei
ottamolle päin.

Lammessa pohjavesi suoraan
alttiina likaantumiselle.

-Vesikasvilllisuuden poisto,
rehevöitymisen estäminen ja
lammen kunnosta huolehtiminen
-Tarvittaessa lammen syventäminen
-Pohjavesialuekyltin asentaminen tai ilmoitustaululle tiedote
uimarannan sijainnista pohjavesialueella

Vuosien 2012
- 2013 aikana/jatkuva

Alueen ylläpitäjä

ELY-keskus

Mahdollisimman pian

Lumijoen Vesi Oy

Jätteiden luvaton sijoitus

Pohjavesialueella siellä
täällä rojua vähäisessä
määrin, mm. betonipalkkeja, välpän osia,
ym. romua.

Alueen yleinen epäsiisteys.
Toisten esimerkki voi houkutella muitakin tuomaan alueelle jätteitä ja myös pohjaveden laatua vaarantavia aineita.

-Romujen poisto alueelta

Vuoden 2012
aikana

Toiminnan harjoittaja,
maanomistaja

Oulun seudun ympäristötoimi

Tiestö

Pohjavesialueen keskiosan poikki kulkee
Liminka-Lumijoki –
tieltä Sallisenperälle
johtava soratie. Tieosuuden pituus pohjavesialueella n. 1,4 km.
Ei pohjavesisuojauksia.
Pölynsidontasuolaus
kesäisin. Muut alueen
tiet metsäautoteitä.

Pölynsidonnan vaikutuksesta
pohjaveden kloridipitoisuudet
saattavat nousta, liikenneonnettomuuksien seurauksena
polttoaineita ja pohjavedelle
vaarallisia kemikaaleja saattaa
päästä maaperään ja pohjaveteen. Etäisyys soratieltä Hirvasniemen vedenottamolle
alle 1 km. Virtaussuunta ei
vedenottamolle päin. Etäisyys
Hirvasniemen vesiosuuskunnan vedenottamolle n. 40 m.

-Suolauksen käyttämistä pölynsidontaan pohjavesialueella
tulee välttää

Jatkuva

Tien ylläpitäjä

Lumijoen kunta

Pohjavesialuekyltit

Pohjavesialueen merkitseminen maastoon
kylteillä.

Tietämättömyyden vuoksi
pohjaveden laatu voi vaarantua ihmisten toiminnan seurauksena.

-Tarkistettava, että koko pohjavesialueella riittävästi pohjavesialuekylttejä, lisäys tarvittaessa

Mahdollisimman pian

Lumijoen Vesi Oy

ELY-keskus

Maa-ainesten
otto

Vanhat ottoalueet

Aiemman maa-ainesten
oton seurauksena kaivu
ulotettu lähelle pohjaveden pintaa ja sen alle.

Lammikoissa pohjavesi suojaavan maakerroksen puuttuessa suoraan alttiina likaantumiselle.

-Vanhojen ottoalueiden kunnostustarpeen täydentävä selvitys ja
kunnostus tarvittaessa
-Ensisijaisina kunnostuskohteina ne alueet, jotka sijaitsevat
vedenottamoiden tai tutkittujen
vedenottopaikkojen lähisuojavyöhykkeellä ja, joiden kunnostustarve SOKKA-kartoituksessa
arvioitu suurimmaksi
-Maa-ainesten soveltuvuus
täyttöön selvitettävä ennen
toimenpidettä
-Suovesien pääsyn estäminen
entiselle maa-ainesten ottoalueelle
-Soranotonaikaisten tavaroiden
poisto entisiltä ottoalueilta
-Kotitarveottopaikkojen järjestäminen siten, ettei toiminnasta
aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa
-Pohjavesialueelle ei saa läjittää
maa-aineksia, joiden puhtaudesta ei voida olla varmoja

Vuonna 2013

Maanomistaja, Lumijoen Vesi Oy,
Lumijoen kunta

Oulun seudun ympäristötoimi, ELYkeskus

Jatkuva
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Maa- ja
metsätalous

Maatalous

Pohjavesialueella sijaitsee yksi viljelytila sekä
ympäristöluvallisen
eläinsuojan peltoa.

Lannoitteita, torjunta-aineita
sekä karjan lannasta peräisin
olevia lika-aineita voi joutua
pohjaveteen.

-Kuiva- ja lietelantaa, virtsaa,
pesuvesiä, käsiteltyjä jätevesiä,
käsiteltyjä puhdistamo- ja sakokaivolietteitä, puristenestettä tai
muutakaan nestemäistä orgaanista lannoitetta ei tulisi
levittää I ja II luokan pohjavesialueilla sijaitseville pelloille
-Torjunta-aineiden käyttöä
pohjavesialueilla rajoittavia
ohjeita noudatettava
-Lantapatteria ei tule sijoittaa
pohjavesialueelle
-Nitraattidirektiivin noudattaminen
-Uusia karjasuojia tai lantavarastoja ei tulisi perustaa I tai II
luokan pohjavesialueille
-Hevostallin perustamiselle
vaaditaan ympäristölupa

Jatkuva

Toiminnanharjoittaja

Oulun seudun ympäristötoimi, Lumijoen
kunta, ELY-keskus

Metsätalous

Soiden ojitusalueelta
vettä keräävä Hirvasoja
virtaa pohjavesialueen
halki. Pohjavesialueesta
360 ha metsätalouskäytössä.

Ojitusten seurauksena pohjaveden haitallinen purkautuminen, humuspitoisen veden
virtaus pohjavesialueelle.
Metsätyökoneiden öljyvuodot, metsänhakkuista
johtuva lievä pohjaveden
pinnan ja nitraattipitoisuuden
nousu sadanta- ja haihduntaolosuhteiden muuttuessa.

Muuntamot

Öljyjäähdytteiset muuntamot

Muuntamon sisältämä öljy
voi päästä maaperään salamaniskun aiheuttaman ylijännitteen seurauksena. Myös
pitkäaikaiset vuodot mahdollisia.

PIMA-alueet

Hirvasniemen
ampumarata

Pohjavesialueella yksi
pylväsmuuntamo, jonka
sisältämä öljymäärä 100
kg. Etäisyys vedenottamoon n. 400 m. Pohjaveden päävirtaussuunta
ei ottamolle päin.
Alueella hirvi-, kivääri-,
pistooli- ja haulikkoradat. Toimintaa harjoitettu 1960-luvun alusta
lähtien. Rata-alue sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella, etäisyys vedenottamolle n.

Ampumatoiminnan seurauksena alueen maaperään saattaa
olla kertynyt lyijyä ja muita
haitallisia aineita, jotka voivat
joutua myös pohjaveteen.

-Hirvasojan suojaaminen karkeimman harjuytimen kohdalla
-Ei uudisojituksia pohjavesialueella
-Mahdollisten kunnostusojitusten yhteydessä varmistettava
riittävästi haitattomuus.
-Pohjavesialueelle suunnitelluista kunnostusojituksista tulee
pyytää lausunto ELYkeskukselta ennen ojituksen
suorittamista
-Huonolaatuisten pintavesien
imeytymisen estäminen pohjaveteen ojien tiivistämisellä,
tukkimisellla tai putkittamisella
-Avohakkuiden välttäminen,
kevyiden maanmuokkausmenetelmien käyttäminen (vedenottamoiden suojavyöhykkeillä ei
lainkaan), kunnostusojitusten
välttäminen, koulutuksen ja
tiedotuksen lisääminen, metsäkoneiden huollon kieltäminen
pohjavesialueella, öljyntorjuntamaton tai imeytysturpeen
säilyttäminen metsäkoneessa,
selkeiden toimintaohjeiden
antaminen työntekijöille vahinkotapausten varalle
-Pylväsmuuntamoiden korvaaminen suoja-altaalla varustetuilla puistomuuntamoilla
-Pohjavesialueet huomioitava
verkostosuunnittelussa

Vuosien 2012
– 2013 aikana
Jatkuva

Toiminnanharjoittaja,
Lumijoen kunta
Toiminnanharjoittaja

ELY-keskus, Oulun
seudun ympäristötoimi

Viimeistään
saneerauksen
yhteydessä

Toiminnanharjoittaja

ELY-keskus

-Ampumatoiminnan jatkuminen
pohjavesialueella vaatii ympäristöluvan tai toiminta tulee
siirtää pohjavesialueen ulkopuolelle
-Ampumarata-alue tulee kunnostaa tarvittavilta osin

Mahdollisimman pian

Maanomistaja, Lumijoen kunta

ELY-keskus
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1,2 km. Pohjaveden
päävirtaussuunta ottamolle päin. Ampumarata sijoittuu myös tutkittujen vedenottopaikkojen ohjeelliselle lähisuojavyöhykkeelle.
Hydraulinen yhteys
todennäköisesti myös
Rantakylän pohjavesialueelle.

Toimiala
Vedenotto

Toimenpiteen
kohde
Vedenottamoa
ympäröivä
aitaus

Pohjaveden
havaintoputket

Yhdyskunta

Liikenne ja
tienpito

Toimintakuvaus

Riski

Toimenpidesuositukset

Aikataulu

Suorittaja

Valvoja

Vedenottamoa ympäröivällä aidalla on
tarkoitus estää ihmisten
asiaton kulku ja eläinten
pääsy vedenottamoalueelle.
Pohjaveden pinnan
korkeuden ja veden
laadun seuranta.

Ihmisten ilkivalta, eläinten
jätöksistä aiheutuva epähygienia.

-Järvitalo III ottamon ja lisäkaivon Por2 ottamoalueet aidattava ja varustettava asianmukaisilla tauluilla lupaehtojen mukaisesti.

Vuosien 2012
- 2013 aikana

Limingan Vesihuolto
Oy

ELY-keskus

Lukitsemattomien putkien
tukkeutuminen ilkivallan
seurauksena.

-Pohjaveden havaintoputkien
numerointi ja varustaminen
lukollisella hatulla

Mahdollisimman pian

Limingan Vesihuolto
Oy

ELY-keskus

-Farmisäiliöt tulisi varustaa
ylitäytön estävällä järjestelmällä, laponestolaitteella sekä
riittävän tilavalla, katoksellisella suoja-altaalla
-Säiliöiden kunto tulisi välillä
tarkistaa ja säiliöiden sijainti
tulisi olla pelastusviranomaisten
tiedossa
-Jätevedet on käsiteltävä vesihuoltolain, talousjätevesiasetuksen ja Siikalatvan rakennusjärjestyksen edellyttämällä tavalla
-Pohjavesialueella on jätevesien
maahan imeytys kielletty (Siikalatvan kunnan rakennusjärjestys)
-Jätevesijärjestelmien kunnon
tarkistus, järjestelmän päivittäminen ja säännöllinen huolto,
jätevesien johtaminen ensisijaisesti käsiteltäväksi pohjavesialueen ulkopuolella, umpisäiliöiden välttäminen, selkeiden
ohjeiden antaminen toteutustavasta kiinteistönomistajille.
-Erityishuomio uusienkin järjestelmien hoitoon ja kunnossapitoon

Jatkuva

Kiinteistön omistaja

Jokilaaksojen pelastuslaitos

Jatkuva/Kunnon
tarkistaminen
ja ohjeistus
vuosina 2012
- 2013/Järjestelmän päivittäminen vuoteen 2016
mennessä

Kiinteistön omistaja

Ympäristöpalvelut
Helmi

-Kloridipitoisuuden selvittäminen ja seurannan aloittaminen

Vuoden 2012
aikana

ELY-keskus

ELY-keskus

Öljysäiliöt

Alueella farmarisäiliöitä.

Öljyä voi joutua pohjaveteen
säiliöiden vuotojen ja ylitäyttöjen seurauksena.

Jätevesien
käsittely

Pohjaveden muodostumisalueella muutama
kesä-asunto (vain harmaita vesiä) ja pari
vakituista asuntoa, joilla
kiinteistökohtainen
jätevesien käsittely.
Etäisyys lähimmältä
kiinteistöltä vedenottamolle n. 70 m.

Jätevesien imeytyminen
pohjaveteen, seurauksena
mm. pohjaveden nitraattipitoisuuden kohoaminen ja
mikrobiologinen saastuminen.

Tiestö

Pohjavesialueen lävistää
pituussuunnassa seutu-

Tien suolaus pohjavesialueella niin vähäistä, että tuskin
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Pohjavesialuekyltit

Maa-ainesten
otto

Maa-ainesten
kotitarveottopaikat

tie 822 n. 3,3 km:n
matkalla, josta pohjaveden muodostumisalueella 1,5 km. Tienhoitoluokka II, ei talvisuolausta, vähäisiä suolamääriä hiekoitushiekan
seassa. Ei pohjavesisuojauksia. Ei
vaarallisten aineiden
kuljetuksia. KVL 330
ajon./vrk, rask. liikenne
32 ajon./vrk. Etäisyys
vedenottamoihin n. 180
– 250 m. Alueella lisäksi paikallistie.

vaikutusta pohjaveden laatuun. Liikenneonnettomuuksien seurauksena polttoaineita
saattaa päästä maaperään ja
pohjaveteen.

tarvittaessa
-Pohjavedelle turvallisten kemikaalien käyttö suolauksessa,
mikäli suolausmäärät kasvavat

Pohjavesialueen merkitseminen maastoon
kylteillä.

Tietämättömyyden vuoksi
pohjaveden laatu voi vaarantua ihmisten toiminnan seurauksena.

Jatkuva

Tien ylläpitäjä

-Tarkistettava, että koko pohjavesialueella riittävästi pohjavesialuekylttejä, lisäys tarvittaessa

Mahdollisimman pian

Limingan Vesihuolto
Oy

ELY-keskus

-Kotitarveottopaikkojen järjestäminen siten, ettei toiminnasta
aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa
-Pohjavesialueelle ei saa läjittää
maa-aineksia, joiden puhtaudesta ei voida olla varmoja

Jatkuva

Toiminnanharjoittaja

Ympäristöpalvelut
Helmi, ELY-keskus

Metsätalous

Muuntamot

Metsätalous

Öljyjäähdytteiset muuntamot

Soiden ojitusalueelta
vettä keräävä oja virtaa
kaivon Por2 lähisuojavyöhykkeellä päättyen
pohjavesialueelle.
Pohjavesialueesta n.
280 ha on metsätalouskäytössä. Alueella on
aiemmin toteutettu
metsäojitus ainakin
yhdessä kohteessa.

Ojitusten seurauksena pohjaveden haitallinen purkautuminen, humuspitoisen veden
virtaus pohjavesialueelle.
Metsätyökoneiden öljyvuodot, metsänhakkuista
johtuva lievä pohjaveden
pinnan ja nitraattipitoisuuden
nousu sadanta- ja haihduntaolosuhteiden muuttuessa.

Pohjavesialueella kolme
suojaamatonta pylväsmuuntamoa, joista kaksi
sijaitsee pohjaveden
muodostumisalueella.
Muuntamoiden sisältämä öljymäärä yht. 345
kg. Lähimmän muuntamon etäisyys vedenottamoihin n. 200 - 500
m. Pohjaveden virtaussuunta likimain etääm-

Muuntamon sisältämä öljy
voi päästä maaperään salamaniskun aiheuttaman ylijännitteen seurauksena. Myös
pitkäaikaiset vuodot mahdollisia.

-Kaivon Por2 lähellä virtaavan
ojan suojaaminen vedenottamon
ohjeellisella lähisuojavyöhykkeellä, ojaveden laadun seuranta
-Ei uudisojituksia pohjavesialueella
-Mahdollisten kunnostusojitusten yhteydessä varmistettava
riittävästi haitattomuus
-Pohjavesialueelle suunnitelluista kunnostusojituksista tulee
pyytää lausunto ELYkeskukselta ennen ojituksen
suorittamista
-Huonolaatuisten pintavesien
imeytymisen estäminen pohjaveteen ojien tiivistämisellä,
tukkimisellla tai putkittamisella
-Avohakkuiden välttäminen,
kevyiden maanmuokkausmenetelmien käyttäminen (vedenottamoiden suojavyöhykkeillä ei
lainkaan), kunnostusojitusten
välttäminen, koulutuksen ja
tiedotuksen lisääminen, metsäkoneiden huollon kieltäminen
pohjavesialueella, öljyntorjuntamaton tai imeytysturpeen
säilyttäminen metsäkoneessa,
selkeiden toimintaohjeiden
antaminen työntekijöille vahinkotapausten varalle
-Pylväsmuuntamoiden korvaaminen suoja-altaalla varustetuilla puistomuuntamoilla
-Pohjavesialueet huomioitava
verkostosuunnittelussa

Mahdollisimman pian

Toiminnanharjoittaja,
Siikalatvan kunta

Jatkuva

Toiminnanharjoittaja

Kiireellisyysjärjestyksessä
vedenottamoiden suhteen

Toiminnanharjoittaja

ELY-keskus, Ympäristöpalvelut Helmi

ELY-keskus
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mällä sijaitsevalle ottamolle päin.

Toimiala

Toimintakuvaus

Riski

Toimenpidesuositukset

Aikataulu

Suorittaja

Valvoja

Vedenottamoa ympäröivällä aidalla on
tarkoitus estää ihmisten
asiaton kulku ja eläinten
pääsy vedenottamoalueelle.
Pohjaveden pinnan
korkeuden ja veden
laadun seuranta.

Ihmisten ilkivalta, eläinten
jätöksistä aiheutuva epähygienia.

-Järvitalon vedenottamoalue
aidattava ja varustettava asianmukaisilla tauluilla lupaehtojen
mukaisesti.

Vuosien 2012
- 2013 aikana

Limingan Vesihuolto
Oy

ELY-keskus

Lukitsemattomien putkien
tukkeutuminen ilkivallan
seurauksena.

-Pohjaveden havaintoputkien
numerointi ja varustaminen
lukollisella hatulla

Mahdollisimman pian

Limingan Vesihuolto
Oy

ELY-keskus

Pohjaveden
tarkkailuohjelma

Otettavan pohjaveden
(raakaveden) määrän,
laadun ja alueen pohjaveden pinnan korkeuksien tarkkailu.

Pohjaveden laadun mahdollista heikkenemistä ei huomata
riittävän nopeasti, ellei raakaveden laatua seurata säännöllisesti.

Mahdollisimman pian

Limingan Vesihuolto
Oy

ELY-keskus

Yhdyskunta

Jätevesien
käsittely

Pohjavesialueella 7
kesä-asuntoa (vain
harmaita vesiä). Etäisyys lähimmältä kiinteistöltä vedenottamolle
n. 250 m. Alueella
lisäksi Siikalatvan
kunnan omistama leirikeskus, jossa umpisäiliöllä varustetut kuivakäymälät.

Jätevesien imeytyminen
pohjaveteen, seurauksena
mm. pohjaveden nitraattipitoisuuden kohoaminen ja
mikrobiologinen saastuminen.

-Järvitalon ja Järvitalo II vedenottamon tarkkailuohjelman
päivittäminen
-Pohjaveden laadun tutkiminen
myös pohjavesialueen itäosasta
-Rantaveden suotautumissuunnan selvittäminen Järvitalonjärven suhteen nykyisellä ja vedenottoluvan mukaisella pumppausmäärällä, rantaimeytyvän
veden määrän selvittäminen
-Järvitalonjärven veden laadun
seuranta
-Jätevedet on käsiteltävä vesihuoltolain, talousjätevesiasetuksen ja Siikalatvan rakennusjärjestyksen edellyttämällä tavalla
-Pohjavesialueella on jätevesien
maahan imeytys kielletty (Siikalatvan kunnan rakennusjärjestys)
-Leirikeskuksen jätevesiratkaisun parantaminen

Vuoteen 2016
mennessä

Kiinteistön omistaja

Ympäristöpalvelut
Helmi

Liikenne ja
tienpito

Tiestö

Pohjavesialueen lävistää
pituussuunnassa seututie 822 n. 1,9 km:n
matkalla, josta n. 1,4
km pohjaveden muodostumisalueella. Tienhoitoluokka II, ei talvi-

Tien suolaus pohjavesialueella niin vähäistä, että tuskin
vaikutusta pohjaveden laatuun. Liikenneonnettomuuksien seurauksena polttoaineita
saattaa päästä maaperään ja
pohjaveteen.

-Kloridipitoisuuden selvittäminen ja seurannan aloittaminen
tarvittaessa
-Pohjavedelle turvallisten kemikaalien käyttö suolauksessa,
mikäli suolausmäärät kasvavat

Vuosien 2012
- 2013 aikana

ELY-keskus

ELY-keskus

Jatkuva

Tien ylläpitäjä

Vedenotto

Toimenpiteen
kohde
Vedenottamoa
ympäröivä
aitaus

Pohjaveden
havaintoputket
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suolausta, vähäisiä
suolamääriä hiekoitushiekan seassa. Ei pohjavesisuojauksia. Ei
vaarallisten aineiden
kuljetuksia. KVL 330
ajon./vrk, rask. liikenne
32 ajon./vrk. Etäisyys
vedenottamoihin n. 100
– 200 m. Lisäksi pieniä
metsä-/mökkiteitä.

Maa-ainesten
otto

Lentokoneiden
varalaskeutumis
kenttä

Pohjaveden muodostumisalueella sijaitsee n.
2,5 km pituinen lentokoneiden varalaskeutumiskenttä, joka suurimmaksi osaksi pohjavesialueella. Etäisyys
vedenottamoihin n. 100
– 200 m.

Pohjavesialuekyltit

Pohjavesialueen merkitseminen maastoon
kylteillä.

Vanhat ottoalueet

Aiemman maa-ainesten
oton seurauksena kaivu
ulotettu lähelle pohjaveden pintaa ja sen alle.
Lammikot sijaitsevat
vedenottamon läheisyydessä. Alueiden yhteispinta-ala yli 10 ha.

Hätälaskun seuraukset pohjavesialueelle voivat olla erittäin merkittäviä ja uhata koko
pohjavesiesiintymän käyttökelpoisuutta. Koneiden kerosiinin tai rahtialusten sisältämien muiden kemikaalien
pääsy pohjaveteen. Riskin
toteutumisen todennäköisyys
erittäin pieni.
Tietämättömyyden vuoksi
pohjaveden laatu voi vaarantua ihmisten toiminnan seurauksena.
Lammikoissa pohjavesi
suojaavan maakerroksen
puuttuessa suoraan alttiina
likaantumiselle.

-Pohjavesisuojausten rakentaminen otettava ainakin pitkän
ajan tavoitteeksi

-Tarkistettava, että koko pohjavesialueella riittävästi pohjavesialuekylttejä, lisäys tarvittaessa
-Vanhojen ottoalueiden kunnostustarpeen täydentävä selvitys ja
kunnostus tarvittaessa
-Ensisijaisina kunnostuskohteina ne alueet, joiden kunnostustarve SOKKA-kartoituksessa
arvioitu suurimmaksi
-Maa-ainesten soveltuvuus
täyttöön selvitettävä ennen
toimenpidettä
-Kotitarveottopaikkojen järjestäminen siten, ettei toiminnasta
aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa
-Pohjavesialueelle ei saa läjittää
maa-aineksia, joiden puhtaudesta ei voida olla varmoja

Kentän ylläpitäjä

ELY-keskus

Mahdollisimman pian

Limingan Vesihuolto
Oy

ELY-keskus

Vuonna 2013

Maanomistaja, Limingan Vesihuolto Oy,
Siikalatvan kunta

Ympäristöpalvelut
Helmi, ELY-keskus

Jatkuva

Metsätalous

Muuntamot

Metsätalous

Öljyjäähdytteiset muuntamot

Pohjavesialueella ojituksen imeytyspaikkoja.
Pohjavesialueesta n.
270 ha metsätalouskäytössä.

Pohjaveden muodostumisalueella kaksi suojaamatonta pylväsmuuntamoa, joiden

Ojitusten seurauksena pohjaveden haitallinen purkautuminen, humuspitoisen veden
virtaus pohjavesialueelle.
Metsätyökoneiden öljyvuodot, metsänhakkuista
johtuva lievä pohjaveden
pinnan ja nitraattipitoisuuden
nousu sadanta- ja haihduntaolosuhteiden muuttuessa.

Muuntamon sisältämä öljy
voi päästä maaperään salamaniskun aiheuttaman ylijännitteen seurauksena. Myös

-Pohjavesialueella sijaitsevien
ojituksen imeytyspaikkojen
tukkiminen ja vesien johtaminen pohjavesialueen ulkopuolelle
-Pohjavesialueen pohjoispuoleiset valtion ja metsäyhtiöiden
omistamat metsät tulee ottaa
osaksi alueella toteutettavaa
vesiensuojeluhanketta, ja johtaa
myös näiden alueiden vedet
poikkiojalla puhdistusjärjestelmiin
-Ei uudisojituksia pohjavesialueella
-Mahdollisten kunnostusojitusten yhteydessä varmistettava
riittävästi haitattomuus
-Pohjavesialueelle suunnitelluista kunnostusojituksista tulee
pyytää lausunto ELYkeskukselta ennen ojituksen
suorittamista
-Huonolaatuisten pintavesien
imeytymisen estäminen pohjaveteen ojien tiivistämisellä,
tukkimisellla tai putkittamisella
-Avohakkuiden välttäminen,
kevyiden maanmuokkausmenetelmien käyttäminen (vedenottamoiden suojavyöhykkeillä ei
lainkaan), kunnostusojitusten
välttäminen, koulutuksen ja
tiedotuksen lisääminen, metsäkoneiden huollon kieltäminen
pohjavesialueella, öljyntorjuntamaton tai imeytysturpeen
säilyttäminen metsäkoneessa,
selkeiden toimintaohjeiden
antaminen työntekijöille vahinkotapausten varalle
-Pylväsmuuntamoiden korvaaminen suoja-altaalla varustetuilla puistomuuntamoilla
-Pohjavesialueet huomioitava

Vuosien 2012
– 2013 aikana

Toiminnan harjoittaja,
Siikalatvan kunta

ELY-keskus, Ympäristöpalvelut Helmi

Jatkuva

Toiminnanharjoittaja

ELY-keskus

Kiireellisyysjärjestyksessä
vedenottamoiden suh-

Toiminnanharjoittaja

ELY-keskus
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sisältämä öljymäärä
yhteensä 215 kg. Lähin
muuntamo noin 300
metrin etäisyydellä
vedenottamosta. Pohjaveden virtaussuunta
likimain ottamolle päin.

pitkäaikaiset vuodot mahdollisia.

verkostosuunnittelussa

teen

