Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma
Kolpene ja Mäntyvaara, Rovaniemi

Päiväys
Tekijä
Tarkastaja
Projektinumero

7.1.2020
Tiina Vaittinen
Esa kallio
YKK64489

Pohjavesialueiden
suojelusuunnitelma
Kolpeneenharju ja Mäntyvaara
7.1.2020

1/29

Sisällys
1

Johdanto ..................................................................................................................................... 3

2

Yleistä pohjavedestä ................................................................................................................... 3

3

Pohjaveden suojelua koskeva lainsäädäntö ............................................................................... 4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

4

Paikalliset pohjavesiolosuhteet .................................................................................................. 7
4.1

4.2

5

Kolpene ......................................................................................................................................... 7
4.1.1 Geologia ja hydrogeologia ............................................................................................... 7
4.1.2 Pohjaveden laatu ............................................................................................................. 9
4.1.3 Vedenottamot ja vedenottojärjestelyt ............................................................................ 9
4.1.4 Suoja-aluepäätökset......................................................................................................... 9
Mäntyvaara ................................................................................................................................. 10
4.2.1 Geologia ja hydrogeologia ............................................................................................. 10
4.2.2 Pohjaveden laatu ........................................................................................................... 11
4.2.3 Vedenottamot ja vedenottojärjestelyt .......................................................................... 11
4.2.4 Suoja-alue päätökset...................................................................................................... 11

Maankäyttö ja kaavoitus .......................................................................................................... 12
5.1
5.2

6

Pohjaveden pilaamiskielto ............................................................................................................ 4
Vesilaki .......................................................................................................................................... 4
Maaperän pilaamiskielto .............................................................................................................. 5
Maa-aineslaki ................................................................................................................................ 5
Selvilläolo- ja korvausvelvollisuus ................................................................................................. 5
Ympäristölupa ............................................................................................................................... 6
Öljysäiliöitä koskeva lainsäädäntö ................................................................................................ 6
Jätevedenkäsittely ........................................................................................................................ 6
Muut säädökset ............................................................................................................................ 7

Kolpene ....................................................................................................................................... 12
Mäntyvaara ................................................................................................................................. 13

Pohjavesialueiden riskikohteet................................................................................................. 14
6.1
6.2

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Yleistä .......................................................................................................................................... 14
Asutus.......................................................................................................................................... 14
6.2.1 Jätevedet ........................................................................................................................ 14
6.2.2 Öljysäiliöt........................................................................................................................ 15
6.2.3 Maalämpö ...................................................................................................................... 15
Liikenne ja tienpito...................................................................................................................... 15
Yritystoiminta sekä urheilupalvelut ............................................................................................ 16
Maa-ainesten otto ...................................................................................................................... 18
Muuntamot ................................................................................................................................. 19
Pilaantuneen maan riskikohteet ................................................................................................. 19
Toimenpidesuositukset ............................................................................................................... 21
6.8.1 Kolpene .......................................................................................................................... 21
6.8.2 Mäntyvaara .................................................................................................................... 22

Pohjavesialueiden
suojelusuunnitelma
Kolpeneenharju ja Mäntyvaara
7.1.2020

7

2/29

Ennakoiva pohjaveden suojelu ................................................................................................. 23
7.1
7.2
7.3

7.4

7.5

Pohjavesialueiden maankäyttö ja kaavoitus ............................................................................... 23
Toimenpidesuositukset maankäytön suunnitteluun .................................................................. 23
Pohjaveden laadun ja määrän valvonta...................................................................................... 24
7.3.1 Kolpeneen vedenottamon tarkkailu .............................................................................. 24
7.3.2 Mäntyvaaran vedenottamon tarkkailu .......................................................................... 26
7.3.3 Pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailu ........................................................................ 27
Varautuminen häiriötilanteisiin ja toimenpiteet vahinkotapauksissa ........................................ 27
7.4.1 Vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelma ...................................................................... 27
7.4.2 Öljy- ja kemikaalionnettomuudet .................................................................................. 27
Suojelusuunnitelman ylläpito ja seuranta .................................................................................. 28

LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10

Yleisohje Rovaniemen pohjavesialueilla huomioitavista suosituksista ja rajoituksista
Yleiskartta selvitysalueesta
Kolpene, pohjavesialuekartta
Mäntyvaara, pohjavesialuekartta
Maalämpö- tai öljylämmitteiset kiinteistöt Kolpeneen pohjavesialueella
Maalämpö- tai öljylämmitteiset kiinteistöt Mäntyvaaran pohjavesialueella
Jätevedenpumppaamot Kolpeneen pohjavesialueella
Pylväsmuuntamot Mäntyvaaran pohjavesialueella
Ehdotus Mäntyvaaran vedenottamon lähisuojavyöhykkeeksi
Ehdotus Kolpeneen vedenottamon uudeksi lähisuojavyöhykkeeksi

Pohjavesialueiden
suojelusuunnitelma
Kolpeneenharju ja Mäntyvaara
7.1.2020

1

3/29

Johdanto
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on ohjeellinen työkalu pohjavesivarojen suojelun ja pohjavesialueiden maankäytön yhteensovittamisessa. Suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan
pohjavesiesiintymän antoisuuden säilyminen ja estämään pohjaveden laadun heikkeneminen. Suojelusuunnitelmassa selvitetään pohjavesialueella olevat kohteet, jotka vaarantavat pohjaveden laatua tai määrää. Jos pohjavesialueella on pohjaveden laatua ja määrää uhkaavia toimintoja, suojelusuunnitelmassa pyritään määrittämään ne toimenpiteet, joilla pohjaveteen kohdistuvia riskejä voidaan pienentää ja parantaa pohjaveden suojelun tilaa. Lisäksi suojelusuunnitelmassa kuvataan pohjavesialueen hydrogeologiset olosuhteet ja ominaispiirteet sekä pohjaveden nykytila.
Suojelusuunnitelmissa tiedot pohjavesialueista pyritään esittämään vähintään sillä tasolla, jota
EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi ja laki vesienhoidon järjestämisestä edellyttävät (1299/2004). Toimenpideohjelma on suojelusuunnitelman tärkein osa ja sen toteuttaminen edellyttää kaupungin ja
muiden asianomaisten sitoutumista toimenpiteiden suorittamiseen. Toimenpidesuositusten toteutus tapahtuu mm. kaava-, ympäristönsuojelu- ja rakentamismääräyksillä. Suojelusuunnitelmien toimenpideohjelman toteutumista varten tulisi nimetä seurantaryhmä.
Tämä suojelusuunnitelma koskee Rovaniemen kaupungin alueella sijaitsevia Kolpeneen ja Mäntyvaaran 1-luokan vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita. Selvitysalueiden sijainti on esitetty liitteen 2 yleiskartassa. Tehdyn selvitystyön perusteella on laadittu toimenpideohjelma koskien todettuja pohjavettä uhkaavia riskitoimintoja ja laadittu ohjeet uusien toimintojen sijoittamisesta pohjavesialueille. Suojelusuunnitelman laadinnan yhteydessä tarkistettiin pohjavedenottamoiden tarkkailuohjelmat. Työn yhteydessä laadittiin myös kaupungin asukkaille ja muille toimijoille suunnattu yleisohje pohjavesialueilla huomioitavista rajoituksista ja suosituksista (liite 1).
Suojelusuunnitelman on laatinut Sitowise Oy, jossa työstä ovat vastanneet hydrogeologit FM Esa
Kallio ja FM Tiina Vaittinen. Suunnitelman laatimista on ohjannut työryhmä, johon kuuluivat Ella
Joona, Erkki Lehtoniemi ja Kari Hyvönen Rovaniemen kaupungilta, Anne Lindholm ja Anu Rautiala
Lapin ELY-keskuksesta sekä Veera Pikkarainen ja Katja Pääskylä Napapiirin Energia ja Vesi Oy:stä.

2

Yleistä pohjavedestä
Pohjavedellä tarkoitetaan maa- ja kallioperään suotautuvaa ja varastoituvaa vettä. Maaperässä
oleva pohjavesivyöhyke alkaa pohjaveden pinnasta eli vedellä täysin kyllästyneen kerroksen yläpinnasta ja päättyy vettä läpäisemättömään kerrokseen. Pohjavesi liikkuu maaperässä painovoiman
vaikutuksesta. Pohjavettä on lähes kaikkialla maaperässä vaihtelevissa syvyyksissä maanpinnan topografiasta ja geologisista tekijöistä riippuen. Pohjavesi on uusiutuva luonnonvara. Pohjavettä
muodostuu, kun osa sadevedestä ja lumien sulamisvesistä imeytyy maaperään ja muodostaa vedellä kyllästyneen maakerroksen. Eniten pohjavettä muodostuu karkearakeisilla hiekka- ja soramailla, joissa 40–80 % sadannasta muodostuu pohjavedeksi. Moreenimailla pohjavedeksi muodostuu 10–30 % sadannasta. Savi- ja silttimailla pohjaveden muodostuminen on vähäistä. Alueet, joilla
pohjavettä muodostuu ja esiintyy runsaasti, on rajattu Suomessa pohjavesialueiksi.
Vedenhankinnan kannalta käyttökelpoisimmat pohjavesivarat sijaitsevat lajittuneissa sora ja hiekkakerrostumissa kuten harjuissa ja deltoissa sekä suurissa reunamuodostumissa. Tällaisissa muodostumissa pohjavesi on usein hapekasta sekä hyvälaatuista, ja pohjavettä on yleensä saatavissa
vedenhankintakäyttöön runsaasti ja suhteellisen helposti. Suomessa luonnontilainen pohjavesi on
pääsääntöisesti hyvänlaatuista, mutta pohjavesimuodostumat ovat herkkiä pilaantumiselle.
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Pohjavesialue on rajattu kahdella viivalla: pohjavesialueen raja ja sen sisällä pohjaveden muodostumisalueen raja. Pohjaveden muodostumisalueella merkittävä osa sadevedestä muodostuu pohjavedeksi. Muodostumisalueeseen voidaan sisällyttää myös sellaisia kallio- ja moreenialueita, joilta
tuleva valunta olennaisesti lisää muodostuvan pohjaveden määrää. Muodostumisalueen ympärille
on määritelty pohjavesialueen raja, jonka sisään jää koko pohjavesimuodostuma ja siihen vaikuttavat alueet. Muodostumisaluetta laajempi pohjavesirajaus on tarpeen pohjaveden suojelemiseksi,
koska hyvin vettä johtavien maakerrosten laajuutta pintamaan alla ei pystytä aina täsmällisesti arvioimaan.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee pohjavesialueet niiden vedenhankintakäyttöön
soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella kahteen luokkaan seuraavasti:
Luokka 1, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue: Pohjavesialue, jonka pohjavettä käytetään
tai tullaan käyttämään yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli 50 henkilön tarpeisiin.
Luokka 2, muu vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue: Pohjavesialue soveltuu muodostuvan
pohjaveden määrän ja muiden ominaisuuksien perusteella 1 kohdassa tarkoitettuun vedenhankintaan.
Lisäksi E-luokkaan määritetään ne pohjavesialueet, joiden pohjavedestä merkittävät pintavesi- tai
maaekosysteemit ovat suoraan riippuvaisia. Jos nämä pohjavesialueet kuuluvat luokkaan 1 tai 2,
lisätään luokkatunnukseen merkintä E (1E / 2E).
Luokitukset perustuvat lakiin vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (30.12.2014/1299) ja sen uuteen Pohjavesialueet –lukuun, joka astui voimaan vuoden 2015 alussa.
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Pohjaveden suojelua koskeva lainsäädäntö
Pohjavedensuojelu perustuu pääasiassa ympäristönsuojelulakiin (527/2014) ja -asetukseen
(713/2014) sekä vesilakiin (587/2011). Lisäksi pohjaveden suojeluun liittyviä säännöksiä on muun
muassa maa-aineslaissa, maankäyttö- ja rakennuslaissa, terveydensuojelulaissa, jäte- ja kemikaalilaissa sekä öljyvahinkojen torjuntalainsäädännössä. Pohjaveden suojelua käsitellään myös valtioneuvoston asettamissa valtakunnallisissa maankäyttötavoitteissa. Yllä mainituista säädöksistä pohjaveden suojelun kannalta oleellisimmat kohdat on esitetty tässä luvussa.

3.1

Pohjaveden pilaamiskielto
Pohjaveden pilaamiskiellosta säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvun 17 §:ssä. Siinä
määrätään, että ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan
tai käsitellä siten, että tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla pohjavesi kävisi terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin olennaisesti huonontuisi. Myöskään toisen kiinteistöllä olevaa pohjavettä ei saa tehdä terveydelle vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää, eikä tehtävä toimenpide saa vaikuttaa pohjaveden laatuun
muutoin loukaten yleistä tai toisen yksityistä etua.

3.2

Vesilaki
Vesilain (587/2011) tavoitteena on edistää, järjestää ja sovittaa yhteen vesivarojen ja vesiympäristön käyttöä niin, että se on yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää. Lain tavoitteena on ehkäistä ja vähentää veden ja vesiympäristön käytöstä aiheutuvia haittoja sekä parantaa
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vesivarojen ja vesiympäristön tilaa. Vesilain luvuissa 3 ja 4 säädetään luvanvaraisista vesitaloushankkeista, pohjaveden ottamisesta ja vedenottamoiden suoja-alueista.
Vesilain mukaan ilman aluehallintoviraston lupaa ei saa käyttää pohjavettä tai ryhtyä pohjaveden
ottamista tarkoittavaan toimeen siten, että siitä pohjaveden laadun tai määrän muuttumisen
vuoksi voi aiheutua jonkin pohjavettä ottavan laitoksen vedensaannin vaikeutuminen; tärkeän tai
muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuuden olennainen vähentyminen tai sen hyväksikäyttämismahdollisuuden muu huonontuminen taikka toisen kiinteistöllä talousveden saannin vaikeutuminen (3 luku 2 §). Suoja-alue voidaan määrätä, jos alueen käyttöä on
tarpeen rajoittaa veden laadun tai pohjavesiesiintymän antoisuuden turvaamiseksi, mutta suojaaluetta ei kuitenkaan saa määrätä laajemmaksi kuin on välttämätöntä (4 luku 11 §).

3.3

Maaperän pilaamiskielto
Maaperän pilaamiskiellosta säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvun 16 §:ssä Maaperän ja pohjaveden pilaamiskielto ovat keskenään läheisessä vuorovaikutussuhteessa. Yleensä pohjavesi pilaantuu pilaantuneen maaperän välityksellä. Maahan ei saa lain mukaan jättää tai päästää
jätettä eikä muutakaan ainetta siten, 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.
Maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettävä uudelle omistajalle tai haltijalle käytettävissä
olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa
maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Maaperän pilaantuneisuuden tutkimuksia tehdään usein
kiinteistökauppojen yhteydessä.
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista on säädetty asetuksella 214/2007.
Pilaantunut maa-alue on puhdistettava, jos kohteen haitta-aineista aiheutuu sellainen riski tai
haitta, jota ei voida hyväksyä.

3.4

Maa-aineslaki
Maa-aineslain (555/1981) tavoitteena on maa-ainesten otto ympäristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla. Lain 3 §:n mukaan maa-ainesten ottamisesta ei saa aiheutua esimerkiksi tärkeän tai
muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

3.5

Selvilläolo- ja korvausvelvollisuus
Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan toiminnanharjoittajalla on selvilläolovelvollisuus toimintansa ympäristövaikutuksista. Lain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Ympäristösuojelulain mukaan se, jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän tai pohjaveden pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan maaperän ja pohjaveden siihen tilaan, ettei siitä
voi aiheutua terveyshaittaa eikä haittaa tai vaaraa ympäristölle.
Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta määrää toiminnanharjoittajan korvaamaan toiminnastaan
aiheutuvan ympäristövahingon. Lain 1 §:n 1 momentissa määrätään korvaamaan veden, ilman tai
maaperän pilaantumisesta tietyllä alueella harjoitetun toiminnan seurauksista johtuva vahinko. Tämän lisäksi toiminnanharjoittaja on velvollinen korvaamaan kustannukset ennaltaehkäisevistä tai
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korjaavista toimenpiteistä, joita on ympäristövahingon myötä jouduttu tekemään. Korvausvelvollisuus pätee myös silloin, kun vahinkoa ei ole aiheutettu tahallisesta huolimattomuudesta.

3.6

Ympäristölupa
Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava viranomaisen myöntämä ympäristölupa. Ympäristönsuojeluasetuksessa
(713/2014) mainitaan toiminnat, joille tulee hakea ympäristölupa. Jos ympäristönsuojeluasetuksessa mainittu toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa, on sille haettava ympäristölupa myös siinä tapauksessa, että toiminta on asetuksessa mainittua vähäisempää. Ympäristönsuojelusasetuksessa (713/2014) on lueteltu, mitkä tiedot pohjavesiolosuhteista tulee esittää lupahakemuksessa.

3.7

Öljysäiliöitä koskeva lainsäädäntö
Tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevista öljysäiliöistä sekä niiden tarkastuksista on säädetty kauppaja teollisuusministeriön öljylämmityslaitteistoja koskevassa asetuksessa 1211/1995 ja kauppa- ja
teollisuusministeriön maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksia koskevissa päätöksessä
344/83.
Tärkeällä pohjavesialueella olevan maanalaisen öljysäiliön asentamisesta on ilmoitettava pelastuslaitokselle. Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa säiliön sijoitus ennen säiliön peittämistä. Pelastuslaitoksen on suositeltavaa ylläpitää säiliötarkastusraporttien tietojen perusteella
öljysäiliörekisteriä.
Tärkeillä pohjavesialueilla olevat maanalaiset öljysäiliöt on tarkastettava määräajoin. Säiliön omistajan tai haltijan tulee huolehtia siitä, että määräaikaistarkastukset suoritetaan ajallaan. Välitöntä
vaaraa aiheuttava säiliö on heti poistettava käytöstä. Jos öljylämmityslaitteisto vaurioituu siten,
että seurauksena on henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahinko on omistajan, haltijan tai käyttäjän
ilmoitettava siitä viipymättä valvontaviranomaiselle, jonka on tarvittaessa määrättävä asiantuntija
suorittamaan paikalla tutkimus.

3.8

Jätevedenkäsittely
Ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla annettu valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) astui voimaan 3.4.2017. Haja-asutusalueiden jätevesilainsäädännön tavoitteena on vähentää haja-asutuksen jätevesien haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Asetuksessa annetut velvoitteet koskevat pääsääntöisesti kaikkia viemäröintiin
liittämättömiä kiinteistöjä. Laissa ympäristönsuojelulain muuttamisesta (19/2017) on annettu tarkempia ohjeita esim. viemäriverkostojen ulkopuolisten alueiden talousjätevesien käsittelystä mm.
pohjavesialueilla, perustason puhdistusvaatimuksista ja jätevesijärjestelmien suunnitelmista.
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Muut säädökset
Pohjavedensuojelun kannalta muita tärkeitä säädöksiä ovat muun muassa:
•

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 683/2017

•

Kunnan tai kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

•

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 1022/2006 ja
sen muutokset 1308/2015 ja 1090/2016

•

Kemikaalilaki 599/2013

•

Öljyvahinkojen torjuntalaki 1673/2009

•

Asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 855/2012 ja sen muutos 462/2019

•

Terveydensuojelulaki 763/1994, sen muutos 942/2016 ja terveydensuojeluasetus
1280/1994

•

Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 931/2000.

•

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 194/2002 ja sen muutos
796/2019

•

Vesihuoltolaki 119/2001 ja sen muutos 681/2014

•

Valtioneuvoston asetus 283/2011 maalämmön hyödyntämisen luvanvaraisuudesta

4

Paikalliset pohjavesiolosuhteet

4.1

Kolpene

4.1.1

Geologia ja hydrogeologia
Kolpeneen 1-luokan vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1269802) sijaitsee Rovaniemen
keskustan kaakkoispuolella (Liite 2). Alue rajoittuu pohjoisessa Ounasvaaraan, etelässä PöykkölänPrinttivaaran alueeseen, idässä Toramojärveen ja lännessä Kemijokeen. Noin 6 kilometriä pitkä Kolpeneenharju on syntynyt kallion ruhjeeseen ja sen aines on pääosin hiekkaa ja soraa (kuva 1). Hiekkaa esiintyy ydinharjun alueella ja sen liepeillä kerroksina, joiden paksuus vaihtelee 10−30 metrin
välillä. Harjun liepeillä maaperän pintaosissa esiintyy yleisesti hienorakeisia, huonosti vettä läpäiseviä lajittuneita kerroksia hienoa hietaa, hiesua ja savea. Näillä alueilla pohjaveden virtausnopeudet
ovat huomattavasti hitaampia varsinaiseen harjualueeseen verrattuna, ja paikoin esiintyy orsivesikerroksia. Kolpeneella orsivettä on tavattu muun muassa Toramon alueen paksujen hiekkakerrostumien päällä, jossa on havaittavissa pieniä kosteikkoalueita ja soistumia selvästi varsinaista pohjavedenpintaa ylemmällä tasolla.

Pohjavesialueiden
suojelusuunnitelma
Kolpeneenharju ja Mäntyvaara
7.1.2020

8/29

Kuva 1. Kolpeneen pohjavesialueen (rajattu sinisellä) maaperä ja topografia sekä arvioidut pohjaveden virtaussuunnat (siniset nuolet). Pohjakartta © MML 2019, maaperätiedot © GTK 2019.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 4,5 km2, josta pohjaveden muodostumisalueeseen kuuluu
0,92 km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä noin 5000 m3/d. Kolpeneen pohjavesialueella sijaitsee vuonna 1959 valmistunut vedenottamo (Liite 3). Pohjaveden muodostumisalueella ja
sen läheisyydessä pohjaveden päävirtaussuunta on länteen kohti Kemijokea. Pohjavesialueen pohjoisosissa Ounasrinteellä pohjaveden virtaussuunta on paikoin etelälounaaseen (Kuva 1).
Pohjavesialueen rajausta on muutettu alueelle tehdyn rakenneselvityksen pohjalta (Rovaniemen
Kolpeneenharjun rakenneselvitys, GTK 2015). Pohjavesialueen eteläosaa kavennettiin merkittävästi, sillä rakenneselvityksen perusteella pohjavesialueen eteläpuolisen alueen maalajina on tiivis
moreeni ja alueen yhteys pohjaveden varsinaiseen muodostumisalueeseen on epätodennäköinen.
Myös pohjavesialueen pohjoisosaa on kavennettu hieman.
Kolpeneen pohjavesialueen kallionpinnan topografia on suhteellisen vaihteleva, sillä harjualue sijoittuu ruhjelaaksoon. Pohjaveden muodostumisalueella pohjavedenpinnan korkeus vaihtelee
nousten idän suuntaan noin tasolle +80 m mpy. Huomattavaa on, että harjumuodostuman pohjoispuolen pohjavesipinta on 1−2 metriä eteläpuolta korkeammalla, eron ollessa pienimmillään harjun
kapeimmissa kohdissa Matkajängän kohdalla ja toisaalta vedenottamon itäpuolella.
Pohjavesivyöhykkeen paksuus on rakenneselvityksen perusteella suurimmillaan Kolpeneen vedenottamon läheisyydessä. Näillä alueilla pohjavedellä kyllästyneen maakerroksen paksuus on paikoin
yli 45 metriä. Muutoin varsinaisella muodostumisalueella pohjavesivyöhykkeen paksuus vaihtelee
yleisesti 10−20 metrin välillä.
Pohjaveden muodostumisalueella pohjavedenpinnan yläpuolisen maapeitteen paksuus vaihtelee
paljon. Maapeitettä ei paikoin ole lainkaan suoalueilla, kun taas harjuselänteen lakiosissa maapeitteen paksuus on vähän yli 10 metriä. Paksuimmillaan (12−13 metriä) pohjavedenpinnan yläpuolinen
maakerros on muodostumisalueen itäosassa ampumaradan läheisyydessä sekä harjuselänteen kohoumalla Salmijärven itäpään kohdalla. Vedenottamon alueella kerrospaksuus vaihtelee 3−8 metrin välillä.
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Pohjaveden laatu
Kolpeneen pohjavesialueen pohjavedenlaatu on pääpiirteissään hyvä ja vedenottamon raakavesi
täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Käytettävissä olevien vedenlaatutietojen perusteella alueen pohjavesi on lievästi hapanta tai lähellä neutraalia. Kolpeneen vedenottamon raakavedessä pH-arvo vaihteli välillä 6,1-7 vuonna 2017. Muutamissa pohjavesialueella olevassa havaintoputkessa on tosin todettu suuria rauta- ja mangaanipitoisuuksia (P1 ja P3, Liite 3).
Lisäksi GTK:n alueella tekemien tutkimusten yhteydessä (Kolpeneenharjun rakenneselvitys, GTK
2015) pohjavedenottamon itäpuolella sijaitsevassa havaintoputkessa P3 (Liite 3) todettiin korkeita
öljyhiilivetypitoisuuksia lokakuussa 2014 (summapitoisuus C10-C40 oli 579 µg/l). Suurin osa hiilivedyistä oli raskaita jakeita. Helmikuussa ja toukokuussa 2015 otettujen uusintanäytteiden öljyhiilivetypitoisuudet olivat kuitenkin selvästi alhaisemmat (C10-C40 130−190 µg/l). Pitoisuudet ylittivät kuitenkin VNa:n 341/2009 mukaisen pohjaveden ympäristönlaatunormin (C10-C40 50 µg/l). Vuonna
2016 samasta havaintoputkesta otettujen kahden näytteen öljyhiilivetypitoisuudet eivät ylittäneet
laboratorion määritysrajaa (Ympäristöhallinnon HERTTA-tietojärjestelmä).
Putken P3 itäpuolella olevassa putkessa P4 todettiin puolestaan vuosina 2016−2017 kohonneita
öljyhiilivetypitoisuuksia (C10-C40 oli 90−120 µg/l). Uudempia analyysituloksia ei ole käytettävissä. Öljyhiilivetyjen lähde ei ole tiedossa. Muista alueen havaintoputkista otetuissa näytteissä ei ole todettu öljyhiilivetyjä, mutta analyysituloksia on käytettävissä vähän ja tuoreimmat ovat vuodelta
2016. Tiedossa olevien pohjaveden havaintoputkien sijainnit on esitetty liitteessä 3.
Pohjavesialue on Ympäristöhallinnon POVET-tietojärjestelmän mukaan määritetty kemialliseksi riskialueeksi. Alue kuuluu Kemijoen vesienhoitoalueeseen.

4.1.3

Vedenottamot ja vedenottojärjestelyt
Pohjavesialueella sijaitsee Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n Kolpeneen vedenottamo. Ottamo sijoittuu harjumuodostuman keskivaiheille, tarkempi sijainti on esitetty liitteessä 3. Vedenottamolla on
Pohjois-Suomen vesioikeuden 3.12.1964 myöntämä ottolupa 64/64/II. Vedenottomäärä ottamolla
on vaihdellut vuosina 2015−2018 melko paljon, vaihdellen välillä 42 000–216 000 m3 (taulukko 1).
Taulukko 1. Kolpeneen vedenottamon vuosittainen vedenottomäärä 2015−2018.

Vedenotto m3/vuosi

2015

2016

2017

2018

216 130

42 181

68 189

90 953

Kolpeneen vedenottamolla on yhteensä viisi kaivoa, joista kaksi on tällä hetkellä vedenottokäytössä. Ottamon raakavesi vaatii käsittelyä vedenoton pitkittyessä korkeiden rauta- ja mangaanipitoisuuksien takia. Ottamolla ei ole ilmennyt ongelmia pohjaveden riittävyyden suhteen.
Kolpeneen vedenottamoalueella on ollut aikaisemmin pohjaveden jälleenimeytystoimintaa. Toiminta on päättynyt vuosia sitten, mutta imeytysaltaat ovat edelleen olemassa ottamon kiinteistöllä.

4.1.4

Suoja-aluepäätökset
Kolpeneen vedenottamolla on voimassa oleva Pohjois-Suomen vesioikeuden 6.4.1982 myöntämä
suoja-aluepäätös 3/82/III. Päätöksen mukaiset suoja-aluerajaukset on esitetty liitteen 10 kartassa.
Suoja-aluerajauksia ei ole merkitty Ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tai pohjavesialuekarttaan.
Vedenottamon lähi- ja kaukosuojavyöhykkeiden rajausta esitetään päivitettäväksi, sillä päätöksen
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jälkeen pohjavesialueen rajausta on merkittävästi muutettu ja yksi Kolpeneen vedenottamon kaivoista jää nykyisen lähisuojavyöhykkeen ulkopuolelle. Esitys uudesta lähisuojavyöhykkeen rajauksesta on esitetty liitteessä 10. Kaukosuojavyöhykkeen uudeksi rajaukseksi esitetään nykyistä pohjavesialueen rajaa.

4.2

Mäntyvaara

4.2.1

Geologia ja hydrogeologia
Mäntyvaaran (1269801) 1-luokan vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue sijoittuu luodekaakkosuuntaiseen harjumuodostumaan. Pohjavesialuetta rajaavat kallio ja tiivis, silttinen kerros.
Pohjavesialueesta suurin osa sijoittuu allasmaiseen muodostumaan, joten ainoastaan sen yläosasta
purkautuu vettä eteläpuoliselle suolle. Muodostuman aines on kohtalaisen hyvin lajittunutta hiekkaa ja soraa, ja kerrospaksuudet vaihtelevat noin 5−15 metrin välillä. Alueella on tehty voimakkaita
maansiirtotöitä, ja maakerrosten paksuus on pakoin huomattavasti luonnontilaista pienempi. Pohjaveden päävirtaussuunta on kaakkoon (Kuva 2).

Kuva 2. Mäntyvaaran pohjavesialueen (rajattu sinisellä) maaperä ja topografia sekä pohjaveden
arvioidut virtaussuunnat (siniset nuolet). Pohjakartta © MML 2019, maaperätiedot © GTK 2019.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,87 km2, josta muodostumisaluetta on 0,54 km2. Alueella
arvioidaan muodostuvan pohjavettä noin 600 m3/d. Alueella itäosassa on Mäntyvaaran vedenottamo (Liite 4). Mäntyvaaran pohjavesialueen vanha vedenottamo poistui käytöstä joulukuussa
2004 raakaveden korkean rautapitoisuuden vuoksi. Vanha vedenottamo sijoittui raviradan luoteispuolelle.
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Lapin ELY-keskus toteutti Mäntyvaaran pohjavesialueella pohjavesialueen rajaukseen ja luokitukseen liittyvän selvityksen vuonna 2016 (Dnro LAPELY 3478/2015). Selvityksen perusteella Mäntyvaaran pohjavesialueen aikaisemmat osa-alueet A ja B yhdistettiin, sillä niillä todettiin olevan hydrogeologinen yhteys. Uuden rajauksen mukainen Mäntyvaaran pohjavesialue luokiteltiin vedenhankintaa varten tärkeäksi 1-luokan pohjavesialueeksi (aikaisemmin osa-alue A kuului I-luokkaan ja
osa-alue B II-luokkaan).

4.2.2

Pohjaveden laatu
Käytettävissä olevien vedenlaatutietojen perusteella alueen pohjavesi on lievästi hapanta. Mäntyvaaran vedenottamon raakaveden pH-arvo vaihteli välillä 6,1−6,4 vuonna 2017. Pohjavesi on ollut
pääsääntöisesti hyvälaatuista. Vedenottamon raakavedestä otetuissa näytteissä on satunnaisesti
todettu bakteereja (heterotrofinen kokonaispesäkeluku on vaihdellut välillä 3—270 pmy/ml
vuonna 2017).
Alueen pohjaveden havaintoputkista ei ole käytettävissä tuoreita analyysituloksia. Vuonna 2002 raviradan alueella sijaitsevista havaintoputkista UP1 ja UP3 todettiin hyvin korkeita rauta- ja mangaanipitoisuuksia. Tiedossa olevat pohjaveden havaintoputket alueella on esitetty liitteessä 4.

4.2.3

Vedenottamot ja vedenottojärjestelyt
Pohjavesialueella sijaitsee Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n Mäntyvaaran vedenottamo. Vedenottamo sijaitsee pohjavesialueen itäosassa, sijainti on esitetty tarkemmin liitteen 4 kartalla. Vedenottamolla on Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston (nykyisin aluehallintavirasto) 28.6.2000 myöntämä ottolupa PSYLV/43/00/1. Luvan mukaisesti ottamolta voidaan ottaa vettä 400 m3/d. Viime
vuosina vuosittainen pohjavedenotto on ollut noin 83 000–87 000 m3 (taulukko 2).
Taulukko 2. Mäntyvaaran vedenottamon vuosittainen vedenottomäärä 2015−2018.

Vedenotto m3/vuosi

2015

2016

2017

2018

83 361

85 943

84 636

87 244

Raakavesi käsitellään alkaloimalla pH:n nostamiseksi ja hiilidioksidin sitomiseksi. Alkalointikemikaalina käytetään kalkkikiveä. Ennen kulutukseen johtamista pohjavesi UV-desinfioidaan. Vedenkäsittelylaitokset ovat kaukovalvonnassa, automaation säätäessä käsittelyprosessia. Ottamolle ei
ole ilmennyt ongelmia veden riittävyyden suhteen.

4.2.4

Suoja-alue päätökset
Pohjavesialueelle ei ole annettu suoja-aluepäätöstä. Alueelle esitetään määritettäväksi vedenottamon lähisuojavyöhyke, jolle ei osoiteta uutta rakentamista. Ehdotus Mäntyvaaran vedenottamon
lähisuojavyöhykkeeksi on tämän suunnitelman liitteenä 9. Ehdotus perustuu olemassa oleviin tietoihin pohjavesialueen hydrogeologisista olosuhteista, erityisesti pohjaveden virtaussuunnista ja
maaperän rakenteista. Esityksessä on pyritty huomioimaan myös kiinteistöjaotus.

Pohjavesialueiden
suojelusuunnitelma
Kolpeneenharju ja Mäntyvaara
7.1.2020

5

Maankäyttö ja kaavoitus

5.1

Kolpene

12/29

Kolpeneen pohjavesialue on suurelta osin virkistysaluetta, jolle sijoittuu muun muassa kuntopolkuja, urheilukenttiä ja Toramon ampumarata. Alueella on myös paljon pientalovaltaisia asuinalueita, joilla on paljon erityyppistä ja -ikäistä asuntokantaa. Alueelle sijoittuu Kolpeneen vedenottamoalue sekä maanläjitysalue Salmijärven rannalla.
Suunnittelualue kuuluu Ympäristöministeriössä 2.11.2001 vahvistettuun Rovaniemen maakuntakaavaan. Alue on kaavassa osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Lisäksi Kolpeneen vedenottamo on osoitettu yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET). Suunnittelualue ei kuulu vuonna 2009
hyväksyttyyn Rovaniemen vaihemaakuntakaavaan.
Suunnittelualue on oikeusvaikutteisen Rovaniemen yleiskaavan 2015 (hyväksytty 7.10.2002, Kuva
3) mukaisesti pääosin virkistysaluetta (V), pientalovaltaista asuinaluetta (AP) sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU). Vedenottamon alue on määritetty pohjavedenottamon lähisuoja-alueeksi (ET/PV).

Kuva 3. Yleiskaavaote kaavakartasta.
Pohjavesialueen länsiosa on asemakaavoitettua aluetta (Kuva 4). Asemakaavan muutos koskien
korttelin 729 osaa tonttia 4 sekä viereistä viher- ja katualuetta on saanut lainvoiman. Kaavamuutoksessa nykyiselle Kolpeneen keskuslaitoksen korttelialueen koilliskulmalle muodostetaan täydennysrakentamisen alue, jonne osoitetaan julkisten lähipalvelurakennusten tontti päiväkotia varten
(YL), asuinpientalojen korttelialueet (30 tonttia/AO) ja urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU).
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Kuva 4. Asemakaavaote (Rovaniemen kaupungin karttapalvelu 29.4.2019).
Kolpeneen pohjavesialueen eteläpuolella olevalle Pöykkölän-Ounasrinteen alueelle on laadittu kaavarunkoselvitys (Sito Oy 18.9.2015) liittyen kaupunkialueen maankäytön laajenemiseen. Kaavarunkotarkastelussa selvitettiin Ounasrinteen ja Pöykkölän alueiden yhdistämisen sekä maankäytön laajenemisen edellyttämiä liikenneratkaisuja. Kaavarungon aluerajaus ulottuu pohjavesialueen kaakkoiskulmaan.

5.2

Mäntyvaara
Mäntyvaaran pohjavesialue on pääsoin virkistysaluetta, jolle sijoittuu Mäntyvaaran ravirata sekä
moottoriurheilurata. Alueella on tehty voimakkaita maanleikkauksia ja -siirtoja raviradan läheisyydessä. Alueen itäosaan sijoittuu myös Mäntyvaaran vedenottamoalue. Aivan alueen itäosassa on
Länsikankaan asuinalueen pientalovaltaista asutusta.
Suunnittelualue kuuluu ympäristöministeriössä 2.11.2001 vahvistettuun Rovaniemen maakuntakaavaan. Alue on kaavassa osoitettu virkistysalueeksi (V). Lisäksi Mäntyvaaran vedenottamo on
osoitettu yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET). Suunnittelualue ei kuulu vuonna 2009 hyväksyttyyn Rovaniemen vaihemaakuntakaavaan.
Suunnittelualue sijoittuu oikeusvaikutteisen Rovaniemen yleiskaava 2015 (hyväksytty 7.10.2002,
Kuva 5) mukaisesti urheilu- ja virkistyspalvelujen alueille (VU), virkistysalueelle (V) sekä moottoriurheilualueelle (EM).

Kuva 5. Ote yleiskaavakartasta.
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Pohjavesialue ei ole asemakaavoitettua aluetta, lukuun ottamatta itäosan asuinaluetta, jolla on voimassa Länsikankaan alueen laajennuksen asemakaava (hyväksytty kaupunginvaltuustossa
13.6.2016).
Pohjavesialueen pohjoisosa kuuluu pieneltä osin vireillä olevaan asemakaava-alueeseen (Isoaavantien ja Mäntyvaarantien välinen asemakaavaton alue). Kaavoituksen tavoitteena on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen sekä kaupungin tonttivarannon lisääminen ja aluetta ollaan kaavoittamassa
pääosin virkistys- ja asuinkäyttöön. Myös julkista palvelurakentamista harkitaan uuden asemakaava-alueen osalle. Kaavaluonnos on tämän selvityksen kirjoitushetkellä valmisteluvaiheessa.

6

Pohjavesialueiden riskikohteet

6.1

Yleistä
Pohjavesialueille sijoittuvilla toiminnoilla voi olla haitallisia vaikutuksia pohjaveden laatuun tai määrään. Alueella harjoitettavan toiminnan seurauksena pohjaveden laatu voi heiketä vähitellen tai
äkillisesti esimerkiksi onnettomuuden yhteydessä. Pohjaveden laatuun vaikuttavia riskitekijöitä
ovat esimerkiksi liikenne ja tienpito sekä jäteveden käsittely. Pohjaveden määrään vaikuttavia riskitekijöitä ovat puolestaan esimerkiksi pohjavedenpinnan alainen maa-ainesten otto, ojitus tai voimakas rakentaminen.
Pohjaveden suojelun kannalta ensisijainen tavoite on riskitekijöiden poistaminen tai siirtäminen
pois pohjavesialueelta. Jos riskitekijöiden siirtäminen ei ole mahdollista, tulee riskiä pyrkiä pienentämään. Riskien pienentämiseen voidaan vaikuttaa mm. luvituksella, valvonnalla ja tiedottamisella.
Riskejä voidaan pienentää myös suojarakenteilla ja parantamalla vahinkojen torjuntavalmiutta.
Myös kaavoitus ja rakentamisen suunnittelu ovat avainasemassa uusien pohjavesiriskien välttämisessä. Ennakoivaa pohjavedensuojelua on käsitelty tarkemmin luvussa 7.
Ympäristölainsäädännön mukaisesti pohjavesivahingon aiheuttaja korvaa vahingon. Pohjavesiin
kohdistuvat vaikutukset ovat usein pitkäaikaisia ja pohjaveden kunnostaminen hyvin haastavaa.
Siksi ennakoiva pohjavedensuojelu ja riskienhallinta ovat avainasemassa.

6.2

Asutus

6.2.1

Jätevedet
Omakoti- ja pientaloasutukseen liittyviä pohjavesiriskien aiheuttajia ovat tyypillisesti jätevesien käsittely ja johtaminen sekä lämmitysjärjestelmät (öljysäiliöt ja maalämpökaivot). Haja-asutuksen
kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely muodostaa riskin pohjavedelle, mikäli jätevedenkäsittelyjärjestelmän mitoitus tai puhdistusteho ei ole riittävä. Myös vuotava tai puutteellisesti huollettu järjestelmä on riski pohjaveden laadulle. Jätevesien pääsy maaperään ja sen kautta pohjaveteen voi
aiheuttaa mm. pohjaveden hygieenisen laadun heikkenemistä sekä ravinnepitoisuuksien kohoamista.
Kolpeneen pohjavesialueen asutus on kattavasti kunnallisen vesihuollon piirissä. Kolpeneen pohjavesialueelle sijoittuu kolme jätevedenpumppaamoa, yksi näistä sijaitsee Kolpeneen vedenottamon
välittömässä läheisyydessä. Lisäksi pohjavesialueen pohjoispuolella, 140 metrin päässä pohjavesialueen rajauksesta sijaitsee jätevedenpumppaamo. Kaikki alueen jätevedenpumppaamot ovat kaukovalvonnassa ja niissä on automaattinen hälytysjärjestelmä häiriöiden ja ylivuotojen varalta. Jätevedenpumppaamoiden sijainti on esitetty liitteen 7 kartalla.
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Mäntyvaarassa kaikki kiinteistöt ovat liittyneet kaupungin jätevesiverkostoon. Pohjavesialueelle ei
sijoitu jätevedenpumppaamoita.

6.2.2

Öljysäiliöt
Öljylämmityksen pohjavesiriskit liittyvät öljysäiliöiden mahdollisiin vuotoihin sekä ylitäyttöihin. Rovaniemen kaupungin tietojärjestelmän mukaan Kolpeneen pohjavesialueella 17 kiinteistön lämmitysmuotona on öljylämmitys. Lisäksi Kolpeneen pohjavesialueella on ELY-keskuksen MATTI-rekisterin mukaan lämpökeskus (käsitelty tarkemmin luvussa 6.7). Tiedossa olevien öljylämmityskohteiden
sijainnit Kolpeneen pohjavesialueella on esitetty liitteessä 5.
Mäntyvaaran pohjavesialueella ei ole olemassa olevien tietojen mukaan öljylämmitystä käyttäviä
kiinteistöjä eikä maanalaisia öljysäiliöitä.

6.2.3

Maalämpö
Maalämpökaivojen ja niiden rakentamisen mahdolliset pohjavesivaikutukset voidaan jakaa kaivon
rakentamisen (porauksen) aiheuttamiin vaikutuksiin sekä käytönaikaisiin laadullisiin vaikutuksiin
(lämmönsiirtonesteen vuotaminen maaperään). Kaivon rakentamisesta voi aiheutua vaikutuksia
pohjaveden virtausolosuhteisiin, mikäli esimerkiksi porauksella puhkaistaan vettä pidättävä maakerros, minkä seurauksena paineellinen pohjavesi pääsee purkautumaan maan pinnalle.
Rovaniemen kaupungin tietojärjestelmän mukaan Kolpeneen pohjavesialueella 14 kiinteistön lämmitysmuotona on maalämpö ja Mäntyvaaran pohjavesialueella 2 kiinteistön. Tiedossa olevien maalämpökohteiden sijainnit on esitetty liitteissä 5 (Kolpene) ja 6 (Mäntyvaara).

6.3

Liikenne ja tienpito
Liikenteen ja tienpidon merkittävimmät pohjavesiriskit liittyvät liukkauden torjunnassa käytettävään tiesuolaan ja vaarallisten aineiden kuljetuksiin. Tiesuolaa on käytetty Suomessa liukkauden
torjunnassa vuosikymmenten ajan, suurimmillaan käyttömäärät olivat 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. Tiesuolauksen pohjavesille aiheuttaman riskin tiedostamisen jälkeen suolausmääriä on pyritty vähentämään johdonmukaisesti koko maassa. Erityisesti pohjavesialueilla sijaitsevien teiden
suolaukseen on kiinnitetty huomiota. Kuitenkin samaan aikaan tiestön ja liikenteen määrä sekä teiden talvihoidon vaatimustaso ovat kasvaneet, mikä rajoittaa mahdollisuuksia suolausten vähentämiseen. Vaihtoehtoisista liukkaudentorjuntamenetelmistä varteenotettavimmaksi on tähän mennessä osoittautunut kaliumformiaatti.
Maantieverkko on jaettu hoitoluokkiin mm. teiden liikennemäärien ja liikenteellisen merkityksen
mukaan. Tieverkko jaetaan viiteen hoitoluokkaan (Is, I, Ib, II, III), joiden lisäksi on luokkaa Ib vastaava
taajamien hoitoluokka TIb. Tien hoitoluokka määrittelee, missä kunnossa teiden on oltava talvella
ja kuinka nopeasti on ryhdyttävä toimenpiteisiin, kun sääolosuhteet muuttuvat huonommaksi esimerkiksi lumen tai liukkauden vuoksi. Pohjavesivaikutusten kannalta keskeisimpiä ovat hoitoluokkien Is- ja I-tiet, jotka kuuluvat läpi talven suolattaviin teihin.
Liukkauden torjuntaan käytettävän tiesuolan ohella vaarallisten aineiden (VAK) kuljetuksista aiheutuu pohjaveden pilaantumisriski onnettomuusvaaran takia. Palavien nesteiden (esimerkiksi bensiini
ja kerosiini) kuljetuksia voidaan pitää pohjavesiriskin kannalta keskeisimpinä.
Kolpeneen pohjavesialueen reunalla lyhyen matkaa kulkeva Kajaanintie (kt 78) kuuluu talvihoitoluokkaan I. Tie ei kuitenkaan sijoittuu pohjaveden muodostumisalueelle, eikä tiealueelta arvioida
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olevan virtausta vedenottamon suuntaan. Mäntyvaaran pohjavesialueella ei ole suolattavia tieosuuksia. Kajaanintietä lukuun ottamatta VAK-kuljetusten määrä molempien pohjavesialueiden tieosuuksilla arvioidaan vähäiseksi.

6.4

Yritystoiminta sekä urheilupalvelut
Yritys- ja urheilupalvelutoiminnasta pohjavedelle aiheutuva riski muodostuu pääasiallisesti toiminnassa käsiteltävistä, varastoitavista ja kuljetettavista kemikaaleista ja materiaaleista, ajoneuvoliikenteestä ja pysäköinnistä sekä toiminnassa muodostuvien jäte- ja hulevesien käsittelystä ja johtamisesta.
Kolpeneen pohjavesialueen itäosassa toimii Toramon ampumarata-alue (kuvat 6 ja 7). Ampumarata-aluetta hallinnoi Lapin ampujat ry. Ampumarata-alueella on ollut pitkään toimintaa ja alue on
ollut Rajavartiolaitoksen käytössä 1950-luvulta lähtien. Nykyisin ampumarata on ympärivuotisessa
harrastuskäytössä ja radalla järjestetään mm. ampumakilpailuja. Ampumarata-alueella on kaksi pistoolirataa (25 m), hirvirata (75 m), luodikkorata (150 m), pienoiskiväärirata (50 m) ja ampumahiihtorata (50 m). Lisäksi alueella on jousiammuntakenttä ja maastorata. Haulikkoammunta on nykyisin
kielletty Toramon ampumarata-alueella. Ampumaratatoiminnan pohjavedelle aiheuttamana riskinä arvioidaan olevan erityisesti metallien (varsinkin antimoni, kupari, lyijy ja sinkki) kulkeutuminen pohjaveteen rata-alueen taustavalleista. Ampumaradalla on Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan 10.12.2002 myöntämä ympäristölupa.

Kuva 6. Toramon ampumarata-alue.
Kolpeneen pohjavesialueella sijaitsee myös suosittu Toramon frisbeegolfrata (kuva 7). Radan kunnossapidosta vastaa Rovaniemen Rolffarit ry. Radan päällystämättömällä pysäköintialueella on varsinkin sulanmaanaikaan runsaasti autoja. Maaston kuluminen on havaintojen mukaan ollut voimakasta ja hiekkainen maaperä on kulunut monin paikoin näkyviin rata-alueella. Rata-alueen välittömään läheisyyteen sijoittuu yksi Kolpeneen vedenottamon kaivoista.
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Kuva 7. Ilmakuva Toramon ampumarata-alueesta ja frisbeegolfradasta (viitteellinen sijainti on rajattu punaisella), jotka sijoittuvat Kolpeneen pohjavesialueen (rajattu sinisellä) itäosaan. Ilmakuva
©MML 2019.
Mäntyvaaran pohjavesialueelle sijoittuvia riskitekijöitä ovat Mäntyvaaran moottoriurheilualue sekä
Mäntyvaaran ravirata. Mäntyvaaran ravirataa ylläpitää Ravirinki ry. Ravirata on rakennettu vuosina
1978–1979. Raviradan käyttö on merkittävää, radalla on mm. järjestetty kuninkuusravit vuonna
2004. Tapahtumien aikana alueella on runsaasti autoliikennettä ja pysäköityjä autoja. Ravirata sijaitsee Mäntyvaaran vedenottamon läheisyydessä.

Kuva 8. Mäntyvaaran ravirata kuvattuna pohjoisen suunnasta.
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Ravirinki ry kompostoi Mäntyvaaran ravitallialueella syntyvää hevosenlantaa kompostointilaitoksella, joka sijaitsee pohjavesialueen pohjoispuolella, noin 400 m päässä pohjavesialueen rajasta moreenipeitteisellä kallioselänteellä. Kompostointilaitokselta ei arvioida olevan pohjaveden virtausta
pohjavesialueelle. Kompostointilaitoksella on Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan
3.5.2007 myöntämä ympäristölupa.
Mäntyvaaran moottoriurheilualue (Kuva 9) toimii harjoittelu- ja kilpailukeskuksena autoille, kartingautoille, moottoripyörille ja moottorikelkoille. Alueella on paljon toimintoja, mm. kartingrata, motocrossrata ja talvella moottorikelkkarata. Alueella järjestetään paljon tapahtumia, kuten tunturiralli ja jokamiesluokan kilpailuja. Aluetta hallinnoi Rovaniemen Moottorikerho ry (ROMK). Toimintaa harjoitetaan noin 2 hehtaarin suuruisella alueella, joka sijaitsee pääosin vanhalla soranottopaikalla. Kartingrata on päällystetty ja radan reuna-alueet nurmetettu. Ralliautojen ja moottoripyörien
lähtösuora on päällystetty noin 150 metrin matkalta, muu rata-alue on murske- ja sorapintainen.

Kuva 9. Mäntyvaaran moottoriurheilualue ilmakuvassa. Ilmakuva ©MML 2019. Pohjavesialueen rajaus näkyy kuvassa sinisellä.
Moottoriurheilualueella ei ole polttoaineiden varastointia eikä jakelupaikkaa, vaan osallistujat tuovat omat polttoaineensa tarpeen mukaisesti. Moottoriurheilualueella on kaksi tankkauspaikkaa.
Toinen sijoittuu motocross-radan maanvaraiselle huolto- ja varikkoalueelle, jolla tankkaukset ja
huoltotoimenpiteet tulee suorittaa sääntöjen mukaisen huoltomaton päällä. Toinen sijoittuu Kartingradan viereiselle päällystetylle huolto- ja varikkoalueelle. Alueella on voimassa Rovaniemen
kaupungin ympäristölautakunnan 19.10.2005 myöntämä ympäristölupa.

6.5

Maa-ainesten otto
Maa-ainesten oton seurauksena pohjaveden laatu voi heikentyä, koska pohjavettä suojaavat maakerrokset poistetaan ottoalueelta. Vaikutuksia voi aiheutua erityisesti, jos maa-aineksia otetaan läheltä pohjaveden pintaa tai sen alapuolelta. Myös ottotoimintaan liittyvä polttoaineiden käsittely,
työkoneiden öljyvuodot ja pölynsidontasuolaus voivat aiheuttaa pohjaveden laadun heikentymistä.
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Mäntyvaarassa on aikaisemmin ollut laajamittaista maa-ainesten ottoa, jonka seurauksena pohjavettä suojaavat maapeitteet ovat monin paikoin selvästi luonnontilaista ohuemmat. Muun muassa
Mäntyvaaran ottamon ympäristöstä on aikaisemmin otettu paljon maa-aineksia.
Tällä hetkellä kummallakaan pohjavesialueella ei ole voimassa olevia maa-ainesten ottolupia.

6.6

Muuntamot
Muuntamoista aiheutuva pohjaveden pilaantumisriski johtuu muuntamoiden jäähdyttämiseen ja
eristämiseen käytettävästä öljystä. Riski aiheutuu etenkin pylväsmuuntamoista, sillä esimerkiksi salamaniskun seurauksena muuntamon öljysäiliö voi vaurioitua ja öljy päästä valumaan maastoon ja
edelleen pohjaveteen. Vanhoissa pylväsmuuntamoissa ei ole lämpölaajenemisen huomioivia paisuntasäilöitä, jolloin myös muutokset nesteen tilavuudessa voivat aiheuttaa muuntamon rikkoutumisen ja öljyn pääsyn maaperään. Muuntajarikon aiheuttama mahdollinen öljyvuoto voidaan ennaltaehkäistä varustamalla muuntaja suoja-altaalla. Pääsääntöisesti nykyaikaisemmat puistomuuntamot ovat pylväsmuuntamoita ympäristöystävällisempi vaihtoehto.
Kolpeneen pohjavesialueella ei ole pylväsmuuntamoita. Puistomuuntamoita alueella on 17 kpl.
Näistä 7 on varustettu suoja-altaalla. Muuntamoiden öljymäärät on esitetty taulukossa 3.
Taulukko 3. Muuntamoiden tyyppi ja öljymäärät Kolpeneen pohjavesialueella.
Muuntamotyyppi

Lukumäärä

Öljymäärä yhteensä

Puistomuuntamo, suoja-allas

7

2 292 kg

Puistomuuntamo, ei suoja-allasta

10

4 500 kg

Mäntyvaaran pohjavesialueella on 3 pylväsmuuntamoa. Puistomuuntamoita on 1, ja se on varustettu suoja-altaalla. Muuntamoiden öljymäärät on esitetty taulukossa 4. Pylväsmuuntamoiden sijainnit on esitetty liitteessä 8.
Taulukko 4. Muuntamoiden tyyppi ja öljymäärät Mäntyvaaran pohjavesialueella.

6.7

Muuntamotyyppi

Lukumäärä

Öljymäärä yhteensä

Pylväsmuuntamo

3

560 kg

Puistomuuntamo, suoja-allas

1

330 kg

Pilaantuneen maan riskikohteet
Pilaantuneet maaperäkohteet voivat vaikuttaa pohjaveden laatuun, jos haitta-aineet pääsevät kulkeutumaan pilaantuneesta maa-aineksesta pohjaveteen. Riski on erityisen suuri herkkäliukoisten
haitta-aineiden osalta, esimerkiksi bensiinin lisäaineena käytettävä MTBE leviää herkästi laajalle
alueelle.
Työn yhteydessä tarkastettiin selvitysalueille sijoittuvat mahdolliset pilaantuneen maan kohteet
Ympäristöhallinnon maaperän tilan tietojärjestelmästä (MATTI-rekisteri) ja Lapin ELY-keskukselta.
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MATTI-rekisterin tietojen perusteella Kolpeneella on kaksi pilaantuneen maan riskikohdetta: Toramon ampumarata (Id 20002669) sekä lämpökeskus (Id 20003365). Toramon ampumarataa on käsitelty tarkemmin luvussa 6.4. Lämpökeskus on toiminnassa ja sijaitsee kiinteistöllä 698-7-7000-2
(Kuva 10). Lämpökeskuksen toiminnasta vastaa kiinteistöä vuokraava asunto-osakeyhtiö.

Kuva 10. Kolpeneen lämpökeskuksen sijainti (punainen ympyrä). Ote MATTI-rekisteristä.
Kolpeneen pohjavesialueen välittämässä läheisyydessä olevan Ounasrinteen monitoimitalon kevättalvella 2016 havaittu öljyvahinko (Id 20006543) on kokonaan kunnostettu vuonna 2016 ja alueen
vesien jatkotarkkailu on lopetettu 18.5.2018.
GTK:n Kolpeneen pohjavesialueella tekemien tutkimusten yhteydessä (Kolpeneenharjun rakenneselvitys, GTK 2015) pohjavedenottamon itäpuolella havaittiin pohjavedessä korkeita öljyhiilivetypitoisuuksia vuosina 2014 ja 2015. Havaintopaikan läheisyydessä on todettu kohonneita öljyhiilivetypitoisuuksia myös vuosina 2016−2017 Ympäristöhallinnon HERTTA-tietojärjestelmän mukaan. Todettuja pitoisuuksia on käsitelty tarkemmin luvussa 4.1.2. Öljyhiilivetyjen lähde ei ole tiedossa, taustalla voi olla esimerkiksi maaperän paikallinen pilaantuminen.
MATTI-rekisterin tietojen mukaan Mäntyvaaran pohjavesialueen ainoa pilaantuneen maan riskikohde Mäntyvaaran moottoriurheilualue (Id 20008406). Kohdetta on käsitelty tarkemmin luvussa
6.4.
Lisäksi Mäntyvaaran muodostumisalueen itäosasta löytyi 2000-luvun alkupuolella kaavoitushankkeen yhteydessä maahan haudattua rakennusjätettä. Kaupungin tietojen mukaan kohteella toteutettiin massanvaihto 3−4 metrin syvyyteen asti ennen tonttien luovuttamista rakennuttajille.
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Toimenpidesuositukset

6.8.1

Kolpene
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Asutus
•

Kaavoituksella tai rakentamisella ei tule vaarantaa pohjaveden määrää tai laatua pohjavesialueella. Tulevan rakentamisen osalta tähän tulee kiinnittää erityistä huomiota kaikissa
rakentamisen vaiheissa. Tarkempia ohjeita maankäytön suunnitteluun pohjavesialueilla on
esitetty luvussa 7.2.

•

Pohjavesialueella sijaitsevan lämpökeskuksen (MATTI-rekisteri Id: 20003365) lämmitysjärjestelmä ja vastuutahon yhteystiedot tulee selvittää ja kohteen tiedot tulee päivittää Ympäristöhallinnon MATTI-rekisteriin.
➢ Vastuutaho: Rovaniemen kaupunki ja Lapin ELY-keskus

•

Pelastuslaitoksella tulee olla mahdollisimman ajantasaiset tiedot pohjavesialueella sijaitsevista öljysäiliöistä sähköisessä rekisterissä. Pelastuslaitos ja kaupunki kehittävät yhteistyötä
tiedonsiirron osalta.
➢ Vastuutaho: Lapin Pelastuslaitos ja Rovaniemen kaupunki

•

Kiinteistöjen omistajia tulee muistuttaa öljysäiliöiden tarkastusvelvollisuudesta mahdollisuuksien mukaan.
➢ Vastuutaho: Lapin Pelastuslaitos

Liikenne ja tienpito
•

Pohjavesialue tulee merkitä teiden varsille sijoitettavin pohjavesialuemerkein.
➢ Vastuutaho: Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Yritystoiminta sekä urheilupalvelut
•

Toramon ampumarata-alueelta tai sen läheisyydestä tulee kertaluontoisesti tutkia metallien (väh. arseeni, antimoni, kupari, nikkeli, lyijy ja sinkki) liukoiset pitoisuudet pohjavedessä. Saatujen tulosten perusteella arvioidaan mahdollisten jatkotoimien tarve. Mahdollisena jatkotoimena on esimerkiksi tarkkailuohjelman laadinta ja metallipitoisen maa-aineksen poisto taustavalleista.
➢ Vastuutaho: Lapin ampujat ry, Rovaniemen kaupunki valvoo

•

Toramon frisbeegolfradan pysäköintiä ja radan pohjarakenteita esitetään kehitettäväksi
vastaamaan alueen käytön aiheuttamaa kulumista. Pysäköintialueen päällystämistä esitetään harkittavaksi. Harkittavaksi esitetään myös toiminnan siirtämistä kauemmaksi vedenottamon kaivosta.
➢ Vastuutaho: Rovaniemen Rolffarit ry ja Rovaniemen kaupunki

Muuntamot
•

Uusia muuntamoita ei tule sijoittaa pohjavesialueelle, ellei niiden rakentaminen edistä pohjaveden suojelua esim. siirtämällä muuntamo kauemmaksi vedenottamosta.
➢ Vastuutaho: Napapiirin Energia ja Vesi Oy
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Pilaantuneen maan riskikohteet
•

Kolpeneen vedenottamon itäpuolella on todettu öljyhiilivetypitoisuuksia pohjavedessä.
Pohjaveden nykyiset pitoisuudet tulee alueella tutkia ja tarvittaessa selvittää öljyhiilivetyjen lähde esimerkiksi erillisselvityksellä.
➢ Vastuutaho: Napapiirin Energia ja Vesi Oy

6.8.2

Mäntyvaara
Asutus
•

Kaavoituksella tai rakentamisella ei tule vaarantaa pohjaveden määrää tai laatua pohjavesialueella. Tulevan rakentamisen osalta tähän tulee kiinnittää erityistä huomiota kaikissa
rakentamisen vaiheissa. Tarkempia ohjeita maankäytön suunnitteluun pohjavesialueilla
on esitetty luvussa 7.2.

•

Pelastuslaitoksella tulee olla mahdollisimman ajantasaiset tiedot pohjavesialueella sijaitsevista öljysäiliöistä sähköisessä rekisterissä. Pelastuslaitos ja kaupunki kehittävät yhteistyötä
tiedonsiirron osalta.
➢ Vastuutaho: Lapin Pelastuslaitos ja Rovaniemen kaupunki

Liikenne ja tienpito
•

Pohjavesialueet tulee merkitä teiden varsille sijoitettavin pohjavesialuemerkein.
➢ Vastuutaho: Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Yritystoiminta sekä urheilupalvelut
•

Mäntyvaaran raviradan tapahtumakohtaisiin pysäköintisuunnitelmiin tulee kiinnittää erityistä huomiota ja pysäköintisuunnitelmat tulee tarkastaa pohjaveden suojelun kannalta.
➢ Vastuutaho: tapahtuman järjestäjä, Rovaniemen kaupunki valvoo

•

Mäntyvaaran raviradan ympäristön pysäköintimahdollisuuksia (mm. päällystettyjen pysäköintialueiden määrää) esitetään kehitettäväksi.
➢ Vastuutaho: Rovaniemen kaupunki edistää

•

Mäntyvaaran moottoriurheilualueen ympäristölupamääräykset esitetään tarkastettavaksi.
➢ Vastuutaho: Rovaniemen kaupunki

•

Mäntyvaaran moottoriurheilualueen pohjavesivaikutusten tarkkailutarve tulee selvittää tutkimalla vähintään öljyhiilivetyjen, oksygenaattien ja BTEX-yhdisteiden pitoisuudet pohjavedessä moottoriurheilualueen läheisyydessä. Alueelle esitetään laadittavaksi tutkimustulosten perusteella pohjaveden tarkkailuohjelma. Moottoriurheilualueen läheisyydessä sijaitsevat mm. pohjaveden havaintoputket UP1273A ja UP1274 (liite 4).
➢ Vastuutaho: Rovaniemen Moottorikerho ROMK, Rovaniemen kaupunki valvoo
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Moottoriurheilualueelle on vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle varattava riittävä
määrä alkutorjuntakalustoa, kuten imeytysmateriaalia. Toiminnan ympäristöohjeistuksen ja
omavalvonnan tilanne tulee tarkastaa pohjavesien suojelun kannalta ja tarvittaessa toimintaa on kehitettävä.
➢ Vastuutaho: Rovaniemen Moottorikerho ROMK, Rovaniemen kaupunki valvoo

Muuntamot
•

Uusia muuntamoita ei tule sijoittaa pohjavesialueelle, ellei niiden rakentaminen edistä pohjaveden suojelua esim. siirtämällä muuntamo kauemmaksi vedenottamosta tai korvaamalla
olemassa oleva pylväsmuuntamo ympäristöystävällisemmällä puistomuuntamolla.
➢ Vastuutaho: Napapiirin Energia ja Vesi Oy

7

Ennakoiva pohjaveden suojelu

7.1

Pohjavesialueiden maankäyttö ja kaavoitus
Pohjaveden suojelu on otettava huomioon maankäytön suunnittelussa. Maankäyttö- ja rakennuslain (MLR 132/1999) mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on mm. edistää ympäristönsuojelua ja luonnonvarojen säästeliästä käyttöä sekä ehkäistä ympäristöhaittoja. Kaavoituksella
voidaan vaikuttaa pohjavesialueen maankäyttöön tehokkaasti. Maakunta- ja yleiskaavalla voidaan
määrittää alueelle tulevat toiminnot ja tarkemmilla kaavoilla täsmentää rakentamista ja maankäyttöä koskevia ohjeita. Maankäyttöä ohjataan lisäksi kaupungin rakennusjärjestyksellä.
Kaavoituksessa osoitetut toiminnot eivät saa aiheuttaa pohjaveden tai ympäristön pilaantumisvaaraa. Pohjavesialuetta kaavoitettaessa on arvioitava hankkeen vaikutukset sekä pohjaveden laatuun
että määrään. Edellytyksenä pohjavesivaikutusten arvioinnille on, että vähintään alueen maaperän
laatu, pohjaveden laatu, pinnantasot, virtaussuunnat sekä vedenottamot lähisuojavyöhykkeet on
selvitetty. Kaavoituksessa tulee mahdollistaa pohjaveden suojelu myös riittävin kaavamääräyksin.
Kaupungin rakennusjärjestykseen tulee sisällyttää ohjeet, joilla säädellään pohjavesialueelle rakentamista. Suositeltavaa on laatia rakennustapaohje pohjavesialueille rakentamisesta. Rakennusjärjestyksessä tulee kiinnittää huomiota muun muassa jätevesien käsittelyyn ja johtamiseen, viemäreiden tiiviyteen, maalämpöjärjestelmien rakentamiseen, polttoöljysäiliöiden suojaukseen ja rakennustoiminnan vaikutuksiin pohjaveden pinnantasoon.
Rovaniemen kaupungin asukkaille ja muille toimijoille suunnattu yleisohje pohjavesialueilla huomioitavista rajoituksista ja suosituksista on esitetty liitteessä 1.

7.2

Toimenpidesuositukset maankäytön suunnitteluun
•

Kaavoitushankkeissa tulee huomioida ja selvittää hankealueen pohjavesiolosuhteet (pohjaveden pinnankorkeudet, lähteet, pohjaveden laatu ja vedenotto sekä kaivot) mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Selvitykseen tulee kuulua suunnitellun maankäytön vaikutusarvio pohjaveden määrään ja laatuun sekä ehdotus pohjaveden suojelua edistävistä kaavamääräyksistä. Vaikutusarvion tulee kattaa rakennustyön sekä toiminnan aikaiset vaikutukset.

•

Kaikkiin kaava-asteisiin tulee merkitä pohjavesialueen rajaus ja kaavamääräykset pohjaveden suojelemiseksi.
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•

Pohjavesialueen kaavoituksessa on huolehdittava siitä, että pohjavesialueen pinta-alasta riittävä osuus jätetään vettä läpäiseväksi, jotta pohjaveden muodostuminen on turvattu. Kaavahankeen vaikutukset muodostuvan pohjaveden määrään tulee arvioida laskennallisesti
kaavahankkeen vaikutusarviossa.

•

Uutta teollisuutta, kemikaalien varastointia, polttoaineiden jakelua tai muita riskitoimintoja
(YSL 28§ tarkoitetut toiminnot) ei tule osoittaa pohjavesialueille eikä sallia jo olemassa olevien laajentamista.

•

Pohjavesialueella lämmitysmuotona tulee suosia lämmitysmuotoja, joista ei aiheudu riskiä
pohjavedelle (esim. kaukolämpö).

•

Vedenottamoiden suoja-alueille (luvut 4.1.4 ja 4.2.4) ei tule kaavoittaa uutta asutusta tai
muuta rakentamista. Suoja-alueille ei tule myöntää maa-ainesten ottolupia.

•

Rakennettaessa tai kunnostettaessa uusia yleiselle liikenteelle tarkoitettuja teitä ja pysäköintipaikkoja, on kohteet tarvittaessa varustettava asianmukaisin suojarakentein, jos toimenpiteistä aiheutuu pohjaveden pilaantumisriski.

•

Yksityiskohtaisissa kaavamääräyksissä voidaan pohjavesialueilla esimerkiksi edellyttää:
➢ Öljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle tiiviiseen katettuun suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan öljyn
enimmäismäärä. Siirtoputket on rakennettava niin, että niiden kuntoa voidaan tarkkailla. Käytöstä poistetut maanalaiset öljysäilöt tulee poistaa maaperästä. Ennen
poistoa säiliö ja putkistot on puhdistutettava asianmukaisesti. Säiliön poistosta on
ilmoitettava kunnan ympäristöviranomaiselle ja pelastuslaitokselle.
➢ Pohjavesialueelle ei saa sijoittaa maalämpöjärjestelmiä.
➢ Pohjavesialueella ei saa säilyttää tai varastoida irrallaan nestemäisiä polttoaineita
eikä muita pohjavettä pilaavia aineita.
➢ Lastaus- ja purkualueet sekä ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin käytettävät alueet on pinnoitettava esim. asfaltilla.
➢ Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty.
➢ Rakennukset on perustettava niin, ettei rakentaminen vaikuta pohjavedenpinnan
korkeustasoon.
➢ Pinnoitetuilta alueilta kertyvät hulevedet tulee johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

7.3

Pohjaveden laadun ja määrän valvonta

7.3.1

Kolpeneen vedenottamon tarkkailu
Nykyinen tarkkailu
Kolpeneen vedenottamon vedenlaadun tarkkailuun kuuluu koko vesilaitoksen vedenlaadun tarkkailu (raakavesi ja lähtevä vesi) sekä jokaisen vedenottokäytössä olevan kaivon (tällä hetkellä 2 kpl)
tarkkailu.
Kolpeneen vesilaitoksen tarkkailunäytteet (raakavesi ja lähtevä vesi) otetaan 12krt/v ja niistä analysoidaan:

Pohjavesialueiden
suojelusuunnitelma
Kolpeneenharju ja Mäntyvaara
7.1.2020
•

pH

•

Rauta

•

mangaani

•

E. coli

•

koliformiset bakteerit

•

Pesäkkeet 22 C 72h

•

Alkaliniteetti

•

vapaa hiilidioksidi

•

kokonaiskovuus
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Vedenottokäytössä olevista kaivoista (2 kpl tällä hetkellä), otetaan tarkkailunäytteet 2krt/v ja näytteistä analysoidaan:
•

pH

•

Rauta

•

mangaani

•

haju

•

maku

•

väri

•

kemiallinen hapenkulutus

•

E.coli (1krt/v)

•

Koliformiset bakteerit (1krt/v)

•

Pesäkkeet 22 C 72h (1krt/v)

Esitys tarkkailuohjelman päivittämiseksi
Kolpeneen vesilaitoksen tarkkailua esitetään jatkettavaksi nykyisen ohjelman mukaisesti.
Vedenottokäytössä olevien kaivojen tarkkailun analyysivalikoimaan esitetään lisättäväksi seuraavat
analyysit:
•

happipitoisuus (1krt/v)

•

sameus (1krt/v)

•

enterokokit (1krt/v)

•

sulfaatit (1krt/v)

•

kloridi (1krt/v)

•

sähkönjohtavuus (1krt/v)

•

öljyhiilivedyt (1krt/v)
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7.3.2
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orgaaniset liuottimet (1krt/v)

Mäntyvaaran vedenottamon tarkkailu
Nykyinen tarkkailu
Mäntyvaaran vedenottamon vedenlaatua tarkkaillaan 12krt/v, näytteet otetaan sekä raakavedestä
ja lähtevästä vedestä. Näytteistä analysoidaan:
•

pH

•

rauta

•

mangaani

•

E. coli

•

koliformiset bakteerit

•

bakteerien kokonaispesäkeluku (22 °C, 72h)

•

alkaliniteetti

•

vapaa hiilidioksidi

•

kokonaiskovuus

•

haju (vain raakavedestä, 2krt/v)

•

maku (vain raakavedestä, 2krt/v)

•

väri (vain raakavedestä, 2krt/v)

•

kemiallinen hapenkulutus (vain raakavedestä, 2krt/v)

•

ammonium (vain raakavedestä, 2krt/v)

•

nitraatti (vain raakavedestä, 2krt/v)

Esitys tarkkailuohjelman päivittämiseksi
Mäntyvaaran raakaveden tarkkailuohjelmaan esitetään lisättäväksi seuraavat analyysit:
•

happipitoisuus (1krt/v)

•

sameus (1krt/v)

•

enterokokit (1krt/v)

•

sulfaatit (1krt/v)

•

kloridi (1krt/v)

•

sähkönjohtavuus (1krt/v)

•

öljyhiilivedyt (1krt/v)

•

orgaaniset liuottimet (1krt/v)

Näytteenottajan tulee olla sertifioitu tai pohjavesinäytteenottoon hyvin perehtynyt. Analyysimääritysmenetelmien tulee olla akkreditoituja. Määritysrajoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
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Vedenlaadun tarkkailutulokset tulee mahdollisuuksien mukaan toimittaa kohtuullisen ajan kuluessa Ympäristöhallinnon POVET-tietojärjestelmään, esimerkiksi suoraan analysoivasta laboratoriosta.

7.3.3

Pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailu
Mäntyvaaran ja Kolpeneen pohjavesialueille esitetään laadittavaksi pohjaveden pinnankorkeuden
tarkkailuohjelmat. Alueiden pohjavesiputkista esitettään mitattavavaksi pinnankorkeudet neljä
kertaa vuodessa. Alueilla tiedossa olevat pohjaveden havaintoputket on esitetty liitteissä 3 ja 4.
Tarkkailusta vastaa Napapiirin Energia ja Vesi Oy. Pinnankorkeuksien tarkkailutulosten toimituksesta Ympäristöhallinnon POVET-tietojärjestelmään tulee sopia ELY-keskuksen kanssa.

7.4

Varautuminen häiriötilanteisiin ja toimenpiteet vahinkotapauksissa

7.4.1

Vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelma
Vesilaitoksen tulee olla varautunut vedenjakeluun myös erilaisissa häiriötilanteissa. Vesihuollon erityistilanteet voivat olla lyhytaikaisia, vesilaitoksen toimintaan liittyviä häiriöitä tai suurempia ongelmia, kuten raakavesilähteen pilaantuminen, vesijohtoverkoston jäätyminen tai likaantuminen, ilkivalta tai suuronnettomuus. Vesihuollon erityistilanteita ja niihin varautumista on käsitelty tarkemmin Suomen ympäristökeskuksen ympäristöoppaassa nro 128 (Vikman & Arosilta, 2006).
Pohjavesilaitosten ja vesijohtoverkoston riskienhallintasuunnitelmaa (WSP, Water Safety Plan) tulee pitää jatkuvasti ajantasaisena.

7.4.2

Öljy- ja kemikaalionnettomuudet
Mahdollisiin haitallisten aineiden onnettomuuksiin vedenottamoiden läheisyydessä tulee varautua
ennalta, jotta vahingon sattuessa voidaan toimia mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Lapin
pelastuslaitos johtaa kemikaalivahinkojen torjuntatyötä. Pelastuslaitoksen onnettomuus- tai vahinkopaikalle saapuvalla pelastusyksiköllä tulee olla ajantasainen tieto pohjavesialueiden ja vedenottamoiden sijainneista.
Pohjavesialueella tapahtuneesta ympäristövahingosta on jokaisella velvollisuus ilmoittaa pelastuslaitokselle sekä aloittaa olosuhteisiin nähden tarpeelliset ja välittömät torjuntatoimenpiteet. Kemikaalivahingosta tulee ilmoittaa myös kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisille sekä Lapin ELY-keskukselle.
Pelastuslaitos ryhtyy torjuntatoimiin hälytyksen tai ilmoituksen saatuaan. Pelastuslaitoksen suorittamilla välittömillä torjuntatoimenpiteillä pyritään rajaamaan maaperän sekä pinta- ja pohjaveden
likaantuminen mahdollisimman pienelle alueelle ja estämään haitta-aineiden kulkeutuminen kaivoihin tai vedenottamolle.
Varsinaisia torjuntatoimia johtaa aina pelastuslaitos, mutta myös kunnan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisilla ja vesilaitoksella tulee olla toimintasuunnitelma mahdollisten onnettomuustilanteiden varalle. Vahingon aiheuttaja on vastuussa vahinkojen selvittämisestä ja tutkimisesta.
Vahingon aiheuttaja vastaa myös vahinkojen jälkitorjunnasta. Pelastuslaitos ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvovat jälkitorjunnan toteutusta. Lapin ELY-keskus antaa tarvittaessa asiantuntija-apua ympäristövahinkojen torjuntaan. Mikäli torjuntatoimenpiteillä ei saada haitta-ainetta
puhdistettua riittävän tehokkaasti, tulee kohteelle laatia pilaantuneen maan tai pohjaveden kunnostamissuunnitelma.
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Pohjavettä uhkaavan onnettomuuden torjuntatoimenpiteiden yhteydessä saatetaan tarvita nopeasti erityisasiantuntemusta, jotta pohjaveden pilaantumiselta vältytään. Kaupungin ja vesilaitoksen
varautumissuunnitelmissa on oltava tarvittavien asiantuntijoiden, laboratorioiden ja urakoitsijoiden yhteystiedot. Etukäteen tulee sopia myös tiedottamiseen ja tiedonvälitykseen liittyvistä järjestelyistä vahinkotilanteessa.

7.5

Suojelusuunnitelman ylläpito ja seuranta
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman toteutumisen seuraamista varten esitetään perustettavaksi seurantaryhmä, johon kootaan edustajat Rovaniemen kaupungilta, Lapin ELY-keskukselta ja
Napapiirin Energia ja Vesi Oy:ltä.
Suojelusuunnitelman toimenpideohjelman ajanmukaisuutta ja toimenpiteiden toteutumista seurataan vähintään joka toinen vuosi. Seurantaryhmän kutsuu koolle Rovaniemen kaupunki.
Ainakin ensimmäiseen kokoukseen tulisi kutsua edustaja Lapin pelastuslaitokselta.

