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Alkusanat 

Tämä suojelusuunnitelma kattaa Etelä-Savossa Virtasalmen kunnan alueella sijaitsevat 
vedenhankintaa varten tärkeäksi (luokka I) luokitellun Montolan pohjavesialueen sekä 
kaksi kirkonkylässä sijaitsevaa kallioporakaivoa. Suojelusuunnitelma on laadittu virka-
työnä yhteistyössä Virtasalmen kunnan ja Etelä-Savon ympäristökeskuksen kesken. 
Kunnasta suunnitelman laadintaan on osallistunut tekninen johtaja Pekka Vesterinen ja 
ympäristökeskuksesta hydrogeologi Jari Hyvärinen sekä ympäristöinsinööri Tanja Mik-
kola.  

Suojelusuunnitelma on laadittu vastaamaan mahdollisimman hyvin Euroopan yhteisön 
vesipolitiikan puitedirektiivistä Suomen pohjavesiasioissa annettua ohjetta ja asiantunti-
jaryhmän ehdotusta valtioneuvoston asetukseksi (Ympäristöministeriö 2001 ja 2002). 

Suojelusuunnitelman ovat tarkastaneet geologi Anne Petäjä-Ronkainen ja Esa Rouvi-
nen Etelä-Savon ympäristökeskuksesta. Suojelusuunnitelmasta on pyydetty lausunnot 
Pieksämäen seudun terveydenhuollon kuntayhtymältä ja Virtasalmen kunnan ympäris-
tölautakunnalta. Lausuntokierroksen jälkeen suojelusuunnitelma on hyväksytty Vir-
tasalmen kunnanvaltuustossa __.__.2003. 
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1. Johdanto

Pohjavesialueiden suojelusuunnittelu on kehitetty korvaamaan entistä ympäristölupavi-
rastossa tapahtuvaa suoja-aluemenettelyä, joka on todettu usein melko hankalaksi.
Suojelusuunnitelmaa ei toimiteta ympäristölupaviraston vahvistettavaksi vaan suunni-
telman hyväksyy esimerkiksi asianomainen kunnanvaltuusto. Suojelusuunnitelmaa
käytetään ohjaamaan pohjavesialueiden maankäyttöä sekä apuna erilaisissa lupa- ja
ilmoitusasioissa. EU:n vesipuitedirektiivin mukaan pohjavesiensuojelusuunnitelmien
laatiminen on tulossa kunnille pakolliseksi.

Tämä pohjavesiensuojelusuunnitelma on tehty koskemaan Virtasalmen I-luokan pohja-
vesialueita, Montolaa ja kahta kirkonkylällä sijaitsevaa porakaivoa. Tavoitteena on ku-
vata alueiden hydrogeologiset ominaisuudet, vedenottamoihin ja veden laatuun liittyvät
tiedot sekä alueilla sijaitsevat riskitoiminnot. Riskitoiminnoille on laadittu toimenpideoh-
jelma, jota tulee noudattaa pohjaveden laadun turvaamiseksi. Tätä suojelusuunnitel-
maa tehtäessä ei ollut mahdollisuutta laajoihin pohjaveden ja alueiden lisätutkimuksiin,
alueilta on kuitenkin tutkimustietoa pohjaveden hankintamahdollisuuksista.

Virtasalmen kunnassa vedenotto keskittyi vuoteen 1998 saakka Kirkonkylän pora-
kaivoon. Kaivossa esiintyi kuitenkin ongelmia veden korkean kloridipitoisuuden suh-
teen. Vuosina 1996-1999 Virtasalmen kunnassa toteutettiin haja-asutuksen vesihuollon
kehittämisprojekti, HAAVE. Siinä yhteydessä Montolan kyläalueen ja lähiympäristön
vedenhankinnan järjestämiseksi kiinnittyi huomio vanhaan käytöstä poistettuun Monto-
lan kalkkikivikaivokseen, josta louhinta on loppunut 1970-luvulla. Kaivos on lopettami-
sensa jälkeen täyttynyt kalliopohjavedellä. Tehtyjen pohjaveden määrä- ja laatuselvi-
tysten perusteella selvisi, että Montolan kaivosalueelta on johdettavissa puhdasta poh-
javettä laajemmallekin käyttäjäjoukolle.

Kuva 1. Montolan kaivosrakennukset
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2. Pohjavesialueiden suojelusuunnittelu ja  
tavoitteet 

2.1 Yleistä pohjavesien suojelusta 

Suomen pohjavesialueita on kartoitettu järjestelmällisesti 1970-luvulta lähtien. Pohja-
vesialueille on laadittu kartoitus- ja luokitusohjeet, joiden lähtökohtana ovat olleet 1980-
luvulla tehty tärkeiden pohjavesialueiden kartoitus, vedenhankinnan yleiset tavoitteet, 
pohjaveden suojelutarve ja pohjavesialueiden huomioiminen eriasteisissa kaavoissa. 
Lisäksi on kartoitettu pohjavettä uhkaavat vaaratekijät.  Tavoitteena on ollut tiedon li-
sääminen pohjavesialueiden sijainnista ja hydrogeologisista olosuhteista, käyttökelpoi-
suudesta ja pohjaveden laadusta. Luokituksella pyritään turvaamaan yhdyskuntien 
vedensaanti, kehittämään haja-asutuksen vedenhankintaa sekä helpottamaan ja täs-
mentämään pohjavesialueiden valvontaa ja maankäytön suunnittelua.  

Kartoitetut pohjavesialueet luokitellaan käyttökelpoisuutensa ja suojelutarpeensa mu-
kaan kolmeen pääluokkaan (Britschgi, R. ym. 1991): 

Luokka I Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue 

Alue, jonka pohjavettä käytetään tai tullaan käyttämään 20-30 vuoden kuluessa tai 
muutoin tarvitaan esim. kriisiajan vedenhankintaa varten liittyjämäärältään vähintään 
10 asuinhuoneiston vesilaitoksessa tai hyvää raakavettä vaativassa teollisuudessa. 
Erityisin perustein pienempiäkin vedenottamoita voidaan merkitä tähän luokkaan kuu-
luviksi. Vesilaki asettaa alueelle tiukat suojeluvaatimukset. Tarvittavat suojelutoimenpi-
teet määritetään tapauskohtaisesti. 

Luokka II Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue 

Alue, joka soveltuu yhteisvedenhankintaan, mutta jolle ei toistaiseksi ole osoitettavissa 
käyttöä yhdyskuntien, haja-asutuksen tai muussa vedenhankinnassa. Alue rinnaste-
taan vesilaissa vedenhankintaan tärkeään alueeseen. 

Luokka III Muu pohjavesialue 

Alue, jonka hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii lisätutkimuksia vedensaannin 
edellytysten, veden laadun tai likaantumis- tai muuttumisuhan selvittämiseksi. Alueelle 
noudatetaan vesilain mukaisia säännöksiä ja välillisesti myös muita pohjaveden suoje-
lua koskevia säännöksiä.  

Kuntien pohjavesialueita koskevat tiedot on koottu ns. kuntakansioiksi, jotka sisältävät 
kunnan kunkin pohjavesialueen yksityiskohtaiset tiedot ja hydrogeologisen kartan. Li-
säksi pohjavesialuetiedot on tallennettu valtakunnalliseen pohjavesialuerekisteriin 
(POVET). 

Pohjaveden suojelemiseksi voidaan hakea ympäristölupaviraston suoja-aluepäätöstä 
(VL 9:20), jossa tietty vedenottamon ympärillä oleva alue määrätään vedenottamon 
suoja-alueeksi. Prosessi on kuitenkin usein hidas ja raskas, lisäksi siitä voi seurata 
korvausvelvoitteita. 
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2.2 Pohjavesialueiden suojelusuunnittelun tavoitteet 

Pohjavesialueiden suojelusuunnittelumenettely on kehitetty korvaamaan usein varsin 
hankalaksikin koettua vesilain (9:20§) mukaista ympäristölupavirastossa (ent. vesioike-
us) tapahtuvaa suoja-aluepäätösmenettelyä mahdollisine katselmuksineen. Suojelu-
suunnitelmaa ei toimiteta ympäristölupaviraston vahvistettavaksi vaan suunnitelman 
hyväksyy esimerkiksi asianomainen kunnanvaltuusto.  

Pohjavesien suojelusuunnitelmia on tehty vuodesta 1991 alkaen ja ne ovatkin saavut-
taneet suuren suosion pohjavesialueen suojelumenetelmänä. Suojelusuunnitelma voi-
daan tehdä koskemaan koko pohjavesialuetta tai sen osia reunavyöhykkeineen ja 
myös sellaisille alueille, jotka eivät vielä ole vedenhankintakäytössä.  

Suojelusuunnitelmassa käydään läpi pohjavesialueen hydrogeologiset olosuhteet 
(maaperän laatu, pohjaveden pinta ja pohjaveden virtaussuunnat), pohjavesialueella 
olevat toiminnot ja niistä aiheutuvat riskit pohjavedelle. Tarkoituksena on löytää keinoja 
riskien minimoimiseksi ja tehdä toimintasuunnitelma mahdollisten vahinkotapausten 
varalle sekä suunnitella miten suojelusuunnitelman toteutumista valvotaan. Lisäksi pyri-
tään ohjaamaan pohjavedelle vaaraa aiheuttavat toiminnot pohjavesialueen ulkopuolel-
le.  

Vesipuitedirektiivin mukaan suojelusuunnitelmien laadinta ei perustuisi enää kuntien 
vapaaehtoisuuteen, vaan se tulisi pakolliseksi. Direktiivin mukaan suojelusuunnitelmat 
tulee laatia 23.12.2004 mennessä (Ympäristöministeriö, 2002) 

Suojelusuunnitelmaa käyttävät apunaan kunnan viranomaiset tehdessään päätöksiä 
maa-ainestenotosta ja muihin maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä. Suunnitelma toi-
mii ohjenuorana myös viranomaisvalvonnassa sekä käsiteltäessä erilaisia lupa-asioita 
ja ilmoituksia. Suojelusuunnitelmien tarkoitus ei ole kuitenkaan rajoittaa tarpeettomasti 
pohjavesialueiden maankäyttöä. Pohjaveden puhtaudelle vaaraa aiheuttavien toiminto-
jen sijoittamista alueille tulisi kuitenkin kaikin tavoin välttää. Juridisia seurausvaikutuk-
sia suojelusuunnitelmasta seuraa vasta, kun sovelletaan käytäntöön lakeja suojelu-
suunnitelmassa esitettyjen näkökohtien mukaisesti. 
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3. Tutkimusalueet ja -menetelmät 

Tämän työn tavoitteena on ollut laatia suojelusuunnitelma toimenpideohjelmineen Vir-
tasalmen kunnan Montolan tärkeälle pohjavesialueelle, sekä varavedenottoon tarkoite-
tuille kallioporakaivoille (Kirkonkylä ja Varakaivo). Pohjavesialueiden pinta-alat ja alueil-
la arvioitu muodostuvan pohjaveden määrä on esitetty taulukossa 1. Kohteena olevien 
pohjavesialueiden sijainti on esitetty karttaliitteessä 1.  

Montolan pohjavesialue sijaitsee Virtasalmen kunnan Montolan kylässä vanhalla kalk-
kikaivosalueella. Pohjavesialueen muodostaa kalkkikivilouhoksen vanha avolouhos, 
joka on täyttynyt kalliopohjavedellä. Kirkonkylän kallioporakaivo sijaitsee Virtasalmen 
kirkonkylän taajama-alueella Längelmäenjärven rannalla ja Varakaivo tästä 600 metriä 
kaakkoon. (Karttaliite 1; Pohjavesialueiden sijainti / PIMA-kartta)

Taulukko 1. Pohjavesialueiden pinta-alat ja muodostuvan pohjaveden määrä. 

Montolan kaivoksen avolouhos merkittiin jo vuonna 1995 tärkeäksi pohjavesialueeksi, 
mutta minkäänlaista muodostumisalueen rajausta ei tuolloin yritettykään arvioida ja 
tehdä. Sittemmin pohjavesialueen rajausta on tehty kaivoskäytävien laajuuden perus-
teella, sillä varsinaisten mahdollisten vettä johtavien ruhjeiden selvittäminen olisi ollut 
liian työlästä. Rajauksessa on käytetty hyväksi alueelta saatuja varsin seikkaperäisiä 
kaivoskarttoja.

Pohjavesialueiden hydrogeologiaa selvitettiin tehdyistä pohjavesitutkimuksista sekä 
pohjaveden tarkkailutuloksista. Alueella suoritetut pohjaveden laadun tarkkailutulokset 
koottiin yhteen. Tarkkailutuloksia kerättiin vedenottamon tarkkailuohjelmasta sekä eri 
riskitoimintojen vaikutuksen seuraamiseksi tehdyistä tutkimuksista. 

Pohjaveden laatua vaarantavien riskitekijöiden kartoittamisessa käytettiin hyväksi 
PIMA-kartoituksen tuloksia (Etelä-Savon ympäristökeskus), yritysten ympäristölupia, 
selvitysten tuloksia jne. Riskikohteet kartoitettiin maastokäynnein. Alueiden kaavoitusti-
lanne selvitettiin.  

Pohjavesialueen 
nimi ja numero 

Kokonaispinta-
ala (km2)

Muodostumis-
alueen pinta-ala 
(km2)

Kokonaisantoi-
suus (m3/d)

Montola 
0693702 

ei määritelty väh. 500 

Kirkonkylä 
0693705 

porakaivo ei arvioitu 150

Varakaivo 
0693706 

porakaivo ei arvioitu 100
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4. Alueiden geologia

4.1 Montolan kallioperä ja hydrogeologia

Kaivoksen poikkileikkauspiirrosten ja kallioperäkartan (lehti 3232, 1:100 000) mukaan
Montolan alueen kallioperä on pääasiallisesti kiillegneissiä, jossa kalkkikiveä esiintyy
välikerroksina. Varsinainen kalkkikivi muodostaa noin parisataa metriä leveän kaakko-
luode suuntaisen vyöhykkeen, jossa materiaali on puhdasta, osittain dolomiittista kalk-
kikiveä. Kalkkikivi jatkuu porausten perusteella myös tason -170 m eli alimpien kaivos-
käytävien alapuolelle. Kalkkikiviesiintymän paksuus vaihtelee 40-100 m keskipaksuu-
den ollessa 65 metriä. Pituutta esiintymällä on noin 1,5 km, mutta vesivaikeuksien
vuoksi louhittavissa on ollut noin 400 m. Montolan kaivos sijoittuu keskelle kalkkikivi-
vyöhykettä ja kaivoksen lopettamisen syynä oli ennemminkin kaivoksen kuivatuson-
gelmat kuin kalkkikiven ehtyminen (Hyvärinen, J. 1998).

Kuva 2. Montolan kalkkikivikaivos

Kaivoskarttojen ja saatujen tietojen mukaan osa kuiluista on laajahkoja holvimaisia
onkaloita, joten pohjavesimäärä kaivoksessa on suuri. Kaivoskäytäviä on vaihtelevasti
tasoilla 40 - 170 metriä maanpinnasta. Varovasti arvioiden kaivoskuiluissa avolouhos
mukaan lukien olisi pohjavettä noin 0,8 milj.m3. Veden riittävyyden suhteen ei siten ole
nähtävissä ongelmia. 
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Kuva 3. Kaivoksen kuiluja poikkileikkauskuvana.

Alueella järjestettiin vuonna 1998 koepumppaus, jotta avolouhoksen vedenpinnan ja -
laadun mahdolliset muutokset saataisiin selville. Koepumppausjärjestelyt olivat hiukan
tavanomaisesta poikkeavia. Avolouhoksen koepumppaus tehtiin 14.01. - 04.03.1998
välisenä aikana eli pumppaus kesti yhtäjaksoisesti noin yhdeksän viikkoa. Sähkökäyt-
töisestä keskipakopumpusta vedettiin imuletku avolouhokseen ja pumpattu vesi johdet-
tiin noin 200 metrin päässä kaakossa sijaitsevaan ojaan. Pumppaustehoksi asetettiin
noin 700 l/min eli noin 1000 m3/d. Avolouhoksen reunalle kiinnitettiin asteikko veden-
pinnan seuraamiseksi.

Vesipinta avolouhoksessa oli ennen pumppauksen aloittamista tasolla + 105,35 (N60),
eli ennen pumppauksen aloitusta korkeammalla kuin ympäröivä maanpinta. Peruskar-
tan mukaan vesipinta läheisellä Niittylammella (n. 500 m päässä) on tasossa +102,7 m 
ja Pölkönjärvessä (n. 800 m päässä) tasossa +100,2 m. Todellinen vesipinta on ollut
ajankohta huomioon ottaen alempana.  Louhokselta ei havaittu lähtevän minkäänlaista
purku-uomaa, joten vesi ei avolouhoksessa ole juurikaan vuosikymmenien kuluessa
vaihtunut, koska ylivirtaamaa ei ole ollut. Se on varmasti vaikuttanut osaltaan myös
kaivoksen pohjaveden varsin matalaan happipitoisuuteen (Hyvärinen, J. 1998).
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Pumppauksen alussa vesipinta laski avolouhoksessa tasaista vauhtia noin 10 cm vuo-
rokaudessa, joka käytännössä vastaa poispumpattua vesimäärää. Vesipinta laski kai-
ken kaikkiaan vajaat viisi metriä noin 50 vuorokauden aikana. Keskimäärin alenema oli 
siis noin 10 cm/vrk. Alenemisnopeus vaihteli hiukan pumppauksen kuluessa. Pumppa-
uksen lopettamisen jälkeen vesipinta kääntyi välittömästi nousuun ja nousunopeus 
vaihteli 2 - 3 cm välillä vuorokaudessa. Koepumppauksen perusteella veden riittävyy-
destä kaivoskuiluista ei voida tehdä oikeastaan minkäänlaisia arvioita. Sittemmin ve-
denottoa on kaivoksesta ollut muutaman vuoden ajan, joten seurantatietoa on jo kerty-
nyt, vaikkakin veden ottomäärät ovat olleet vielä varsin pieniä (Etelä-Savon ympäristö-
keskus 1998). 

4.2 Kirkonkylä 

Kirkonkylän alueen maaperä on moreenia, hiekkaa ja silttiä maaperäkartan (3232 07) 
mukaan. Ojinniemestä paloasemalle välisellä alueella on selkeäpiirteinen drumliini. 
Drumliinit ovat syntyneet jääkauden aikana jään pohjaosassa, jolloin on syntynyt pit-
känomaisia virtaviivaisia selänteitä. Drumliinit koostuvat pohjamoreenista, jonka seassa 
voi olla myös lajittuneen aineksen kerroksia (Donner 1978). Kirkonkylän alueella esiin-
tyy myös kalliopaljastumia. Kirkonkylän alueella kallioperä on amfiboliittia, gabroa ja 
dioriittia (kallioperäkartta 1:100 000, lehti 3232 Pieksämäki). 

Kirkonkylän kallioporakaivoille ei ole määritelty pohjaveden muodostumisalueita. 
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5. Kaavoitus 

Kaavoitus on tärkeä tapa, jolla kunta pystyy vaikuttamaan pohjavesialueidensa suoje-
luun. Kaavoituksen avulla pohjavesille mahdollisesti haittaa aiheuttavat toiminnot pysty-
tään ohjaamaan muualle ja näin voidaan edesauttaa pohjavesien laadun pysymistä 
hyvänä. Kaavoja ja rakennuslupia koskevissa määräyksissä ja ehdoissa tulee näin 
ollen ottaa vesiensuojelutarpeet huomioon.  

Kaavoihin tulee merkitä kaikki pohjavesialueet ja niiden luokitus kaikilla kaavatasoilla. 
Mikäli vedenottamoille on määrätty suojavyöhykkeen raja, se tulee merkitä kaavaan. 
Yksityiskohtaisemmat tiedot pohjavesialueesta kirjataan suojelurajoituksineen kaa-
vaselostukseen.  

Pohjavesialueiden säilyttäminen mahdollisimman luonnonmukaisena on tavoite, johon 
kaavoituksella pystytään vaikuttamaan. Alueet voidaan kaavoittaa esimerkiksi puistoik-
si, urheilu- ja retkeilyalueiksi tai suojelualueiksi. Pohjavesialueille kaavoitettavan uuden 
asutuksen tulee olla harvaa pientaloasutusta tai haja-asutusta, jotta voidaan välttää 
viemäröinnistä ja muusta jätevesien käsittelystä muodostuvia ongelmia.    

Teollisuus tulisi pyrkiä kaavoituksessa ohjaamaan muualle kuin pohjavesialueille. Mikä-
li kaavassa osoitettu maankäyttö saattaa kuitenkin aiheuttaa vaaraa pohjavesille, on 
kaavamääräyksiin sisällytettävä yksityiskohtaisia suojelumääräyksiä, joita tulee noudat-
taa.  

Ympäristönsuojelulaissa on säännös, jonka mukaan ympäristölupaa ei voida myöntää 
oikeusvaikutteisen kaavan vastaisesti. Tämä säännös antaa entistä suuremman merki-
tyksen maankäytön suunnittelulle pohjavesialueiden laadun turvaamiseksi (Kajander, 
S. 1998). 

Montola

Montolan pohjavesialue kuuluu Virtasalmen kunnanvaltuuston hyväksymään Montolan 
– Loukolammen 1. asteen osayleiskaavaan. Kaava on hyväksytty 12.10.1995. Kaava 
on kuitenkin oikeusvaikutukseton, sillä sitä ei ole vahvistettu alueellisessa ympäristö-
keskuksessa. 

Osayleiskaavassa Montolan avolouhosta ympäröivä alue on kaavoitettu erityistoiminto-
jen alueeksi.  Louhoksen länsipuolelle on kaavoitettu kyläkeskuksen alue ja koilliseen 
sekä luoteeseen asuinalue. Muu pohjavesialue on kaavoitettu maa- ja metsätalousval-
taiseksi alueeksi, jolta rakennusoikeus on osoitettu muille alueille. 

Kirkonkylä

Virtasalmen kirkonkylässä vaikuttaa Virtasalmen kirkonseudun asemakaava. Kaavassa 
ei ole huomioitu eikä merkitty pohjavesikaivoja, eikä niille ole esitetty suojelurajoituksia 
(Karttaliite 2; Etelä-Savon ympäristökeskuksen tietojärjestelmään digitoitujen kaava-
alueiden rajat). 
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6. Pohjavedenottamot

6.1 Montolan pohjavedenottamo

Montolan pohjavedenottamo sijaitsee Virtasalmen Montolan kylässä 1970-luvulla lope-
tetun kalkkikaivoksen alueella. Ottamon vesi pumpataan kaivoksen avolouhoksen vie-
reisestä porakaivosta, jonka vesi on louhoksen kuiluissa olevaa kalliopohjavettä. Avo-
louhoksen syvyys on reilut 30 metriä (Karttaliite 3; Kaaviokuva Montolan vedenottamo-
alueesta).

Kuva 4. Montolan lopetetun kalkkikaivoksen pohjavedellä täyttynyt avolouhos.

Veden käsittelynä on pumppauksen jälkeen hiekkasuodatus. Vedenottamolla on myös
valmiudet veden desinfiointiin natriumhypokloriitilla tarvittaessa. Pohjavedenottamo on
otettu käyttöön vuonna 1998. Tätä ennen alueelta, suoraan kalliopohjavedellä täytty-
neestä avolouhoksesta vettä otti muutama rivitaloyhtiö ja veden käyttömäärä oli joitakin 
kymmeniä kuutiometrejä vuorokaudessa, eikä veden laadussa ole tutkimusten perus-
teella havaittu ongelmia (Virtasalmen kunta).
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Kuva 5. Montolan vedenottamorakennus.

Kuva 6. Pumppu vedenottamorakennuksen sisällä.

Virtasalmen kunta on ostanut vanhan kaivoksen aluetta noin 15 ha,  lähinnä kaivoskui-
lujen yläpuolista maata. Osan avolouhoksen alueesta omistaa kuitenkin Palkeisen kuo-
linpesä. Kaivosalueen rakennukset omistaa Hannu ja Heikki Väisänen.

Vedenottoon ei aikaisemmin tarvittu vesioikeuden lupaa, koska vettä käytettiin alle 250 
m3/d. Itä-Suomen vesioikeus on myöntänyt Virtasalmen kunnalle luvan vedenottoon
Montolan pohjavesialueelle 28.8.1998. Luvan mukaan vedenotto saa olla enintään 500 
m3/d kuukausikeskiarvona laskien (Itä-Suomen vesioikeus 1998).
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Montolan pohjavedenottamolta toimitetaan vettä Virtasalmen kunnan taajamaan sekä 
haja-asutusalueille ja vesiosuuskunta Majavan muille toiminta-alueille Pieksämäen 
maalaiskunnan sekä Haukivuoren haja-asutusalueilla. Haukivuoren kunnan taajamas-
sa Montolan vedenottamon vettä voidaan käyttää poikkeusolojen vedenhankintaan ja 
lähitulevaisuudessa vettä tullaan johtamaan myös Haukivuoren vesiosuuskunta Hauen 
toimesta alueille Häkkilänkylä - Nykälä.  Haukivuoren kunnan tarpeita varten alueelle 
jouduttaneen poraamaan uusi porakaivo, jotta tarvittava vesimäärä olisi kohtuudella 
kaivoskuiluista nostettavissa. 

Virtasalmen Montolan vedenottamon veden 
käyttömäärät vuosina 1991-2000
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Kuva 7. Montolan vedenottamolta pumpatun veden keskimääräiset määrät vuorokautta kohti vuosina 1998 – 2000. 

Vuonna 1998  pohjavettä pumpattiin verkostoon yhdeksänä päivänä n. 21 m3/d . Vuon-
na 1999 vettä pumpattiin vuoden jokaisena päivänä keskimäärin 64  m3/d ja vuonna 
2000  keskimäärin 101 m3/d. 

Taulukko 2: Montolan pohjaveden korkeuksia(m) havaintokaivoissa vuosina 1999-2001 
(käytetty korkeustaso N60) 

Kaivot heinäkuu     
1999

marraskuu 
1999

heinäkuu 
2000

marraskuu 
2000

heinäkuu 
2001

marraskuu 
2001         

ottamo 104,49 104,31 104,26 104,14 104,29 103,74 
K6 108,06 107,44 108,18 108,00 108,72 107,66 
K8 107,62 107,96 107,88 107,76 108,32 107,59 
K18 108,63 108,42 108,90 109,20 108,95 108,40 
K35 108,41 104,94 105,41 109,13 105,79 103,16 

Pääosassa havaintokaivoja veden pinnankorkeuden vaihtelu on ollut melko vähäistä. 
Suurin vedenpinnan vaihtelu on ollut kaivossa K35 (K-Kyläkauppa Kurikkala), joka on 
porakaivo. Sen pinnankorkeutta näyttää säätelevän kuitenkin paikallinen pintavaluma 
ja vedenkäyttö. Vedenottamolla vedenpinnan korkeusvaihtelut ovat olleet melko vähäi-
siä, joten vedenotto ei niihin ole juurikaan vaikuttanut (Virtasalmen kunta). 
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Taulukko 3: Montolan pohjavedenottamon raakaveden laatutietoja vuodelta 1998 vuo-
teen 2002. 

näytteen- 
otto 
pvm 

pH
sähkön
joht. 

mS/m 

alka- 
liteetti 
mmol/l 

NH4
mg/l 

NO3
mg/l 

NO2
mg/l 

F
mg/
l

KMnO
4
mg/l 

Cl 
mg/
l

kok. 
kovuus 
mmol/l 

Mn
mg/l 

CO2
mg/l

Al 
mg/l 

Fe
mg/l 

K
mg/l 

Na
mg/l 

Ca
mg/l 

4.3.98* 7,8 43 2 <0,02 <0,
5

<0,0
1

0,2
8 4,6 25 1,96 <0,02 8 0,06 <0,02 5,3 12 49 

15.6.98 7,7 44 2 <0,00
3

<1,
0

<0,0
05 - 2,3 27 2,1 0,012 4,2 - 0,075 4,0 11 47 

18.5.99 7,8 - 2 - - - - - - 1,78 <0,02 5 - 0,03 - - - 
15.2.00 7,9 - 1,9 - - - - - - 1,96 <0,02 2 - 0,05 - - - 
15.5.00 7,8 - 2 - - - - - - 1,78 <0,02 4 - 0,05 - - - 
14.5.01 7,7 - 2,1 - - - - - - - <0,02 4,9 - 0,02 - - - 
14.8.01 7,7 - 2 - - - - - - - <0,02 4,1 - 0,03 - - - 
29.10.01 7,7 - 2 - - - - - - - <0,02 4,5 - <0,02 - - - 
11.2.02 7,7 - 2,1 - - - - - - - <0,02 5,1 - <0,02 - - - 

* Koepumppauksen loppunäyte 

Tutkittujen parametrien osalta Montolan vedenottamon raakavesi täyttää STM:n talo-
usvedelle asetetut laatuvaatimukset. Veden kovuus on korkeahko, mikä on kalkki-
kaivosten vesissä yleistä. Se saattaa johtaa (pH:n ollessa korkea) kalkin saostumiseen 
esimerkiksi putkistoissa. Happipitoisuus on myös varsin alhainen. Kloridipitoisuus on 
Virtasalmen kalliopohjavesien tapaan luonnontilaista korkeampi, mutta kuitenkin reilusti 
alle talousveden laatuvaatimuksen. 

Bakteriologisten tutkimusten mukaan Montolan pohjavesi on täyttänyt näinä vuosina 
STM:n talousvedelle asetetut laatuvaatimukset 461/2000. 

6.2 Kirkonkylän varakaivot 

Virtasalmen kirkonkylän rakennuskaava-alueella sijaitsee kaksi kallioporakaivoa (Kir-
konkylä ja Varakaivo), joista vedenhankinta on toteutettu ennen Montolan vedenotta-
mon valmistumista. Kaivot ovat edelleen varalla erityistilanteita varten.  

Kirkonkylän pohjaveden käsittelymenetelmänä ennen verkostoon johtamista on alkali-
nen suodatin. Vedenotto toimi vuoden 1998 poikkeusluvalla korkean kloridipitoisuuden 
takia. Kaivon syvyys on noin 60 metriä ja vesi on kalliopohjavettä. Vedenotto kapasi-
teetti on 150 m3/d. Vuosina 1991 – 1998 vettä pumpattiin kaivosta keskimäärin 20 – 66 
m3/d vuorokautta kohti (kuva 8). 
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Kuva 8. Kirkonkylän porakaivon keskimää-
räiset pumpatun veden määrät vuorokautta 
kohden vuosina 1991-2000. 

Varakaivon nimellä tunnettu porakaivo kirkonkylän alueella on syvyydeltään noin 102 m 
ja sen vedenottokapasiteetti on 100 m3/d. Kaivon vesi on kalliopohjavettä.  

Nämä kaksi kaivoa tyydyttävät kirkonkylän vedentarpeen poikkeusoloissa. 

Virtasalmen Kirkonkylän porakaivon veden 
käyttömäärät vuosina 1991-2000
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7. Riskikohteet 

Seuraavassa käydään läpi alueilla todetut riskikohteet ja annetaan toimenpidesuosituk-
set riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi. Liitteessä 1 on toimenpidetaulukko, johon 
riskikohteisiin liittyvät suositukset on tiivistetty. Toimenpide-ehdotuksille on esitetty vas-
tuu- ja valvontatahot sekä toteuttamisaikataulu. Karttaliitteenä 4 on PIMA-kartta, jossa 
on esitetty Virtasalmen mahdollisesti pilaantuneiden maiden kohteet. 

7.1 Asutus ja viemärit 

Yleistä

Asutuksen pohjavedelle aiheuttamat riskit johtuvat pääasiassa jätevesien maahan 
imeytyksestä, vuotavista viemäreistä, öljysäiliöistä, hautausmaista ja liikennejärjestel-
mistä. Rakentaminen voi aiheuttaa jo sellaisenaan pohjaveden pinnan laskua ja vaikut-
taa siten pohjaveden laatuun. Kokonaisuudessaan yhdyskuntien aiheuttama pohja-
vesien pilaantumisriski on suuri. 

Ongelmallisimmiksi putkistoiksi on todettu  vanhat betoniset viettoviemärit. Muovi-
viemäreiden vuoto-ongelmat ovat vähäisemmät johtuen pienemmästä saumalukumää-
rästä, tiiviimmistä liitoksista ja valmiista liitoskappaleista. Jätevesien puutteellinen käsit-
tely aiheuttaa pitkään kestäessään pohjaveden laadun heikkenemistä. Viemäreiden 
tukkeumat sekä putkistojen huonosta kunnosta johtuvat vuodot ovat suurimmat riskite-
kijät. Ongelmat eivät tule helposti esiin, joten pohjavesi voi pilaantua pitkänkin ajan 
kuluessa. Tauteja aiheuttavat virukset, bakteerit ja alkueläimet säilyvät viileässä pohja-
vedessä pitkään infektiivisinä. 

Haja-asutusalueilla jätevesienkäsittelymenetelmät ovat usein puhdistustehon kannalta 
riittämättömiä. Voimaan on astumassa asetus talousjätevesien käsittelystä, joka edel-
lyttää riittävää puhdistustehoa erityisesti pohjavesialueilla ja vesistöjen läheisyydessä. 
Uusia kiinteistöjä asetus koskee heti voimaan tulleessaan, vanhojen kiinteistöjen jäte-
vesijärjestelmien ajan tasalle saattamiselle on annettu 10 vuoden siirtymäaika. 

Öljysäiliöiden, hautausmaan ja tiestön aiheuttamat ongelmat käsitellään tässä suunni-
telmassa erikseen. 

Montola 

Montolan alueella ei ole viemäriverkostoa. Kiinteistöillä on omat jätevesienkäsittelyjär-
jestelmät, jotka ovat useimmiten puhdistusteholtaan riittämättömiä (esim. 2-osaiset 
saostuskaivot). Alueen yhden rivitalon jätevedet johdetaan keskitetysti maahan, jossa 
ne imeytetään suodatinkenttään. Menetelmä ei ole kuitenkaan toiminut odotetusti, vaan 
jätevesi on noussut pintaan imeytymättä riittävästi maaperään. Rivitalossa on muuta-
mia asuntoja, joista kaikki eivät ole kuitenkaan tällä hetkellä käytössä. 
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Kirkonkylä ja Varakaivo 

Kirkonkylässä sijaitsevat porakaivot sijaitsevat rakennuskaava-alueella, jossa on vie-
märiverkosto. Viemäröinnin riskiä porakaivoille on kuitenkin hankala arvioida tarkem-
min tietämättä kalliopohjaveden virtauksista ja pohjaveden muodostumisalueista.  
Muodostumisalueen ja virtausten selvittäminen olisi kuitenkin hyötyihin nähden 
kohtuuttoman hankalaa, joten viemäröinnin mahdolliset haitat on vältettävä pitämällä 
verkosto kunnossa. Liitteessä 1 on ehdotuksia viemäröinnistä aiheutuvien riskien mini-
moimiseksi. 

Toimenpidesuositukset

− Viemärien kuntoa tulee seurata ja riskialttiit viemäriosuudet kuvata mahdollisim-
man pian.  

− Viemäröimättömät kiinteistöt kartoitetaan ja selvitetään niiden jätevesihuolto, tar-
vittaessa annetaan ohjeet saneeraukselle.  

− Viemäröimätöntä asutusta tai teollisuutta ei saa rakentaa alle 500 m päähän 
raakavesilähteestä. 

− Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen erityistilanteiden suunnitelman teko. 

7.2 Liikenne ja tienpito 

Liikenteen ja tienpidon riskit pohjavesille aiheutuvat öljy- ja kemikaalikuljetuksista, lii-
kenteen päästöistä (lyijy, rikkidioksidi, typen oksidit, hiilivedyt jne.), teiden suolauksesta 
ja liikenneonnettomuuksien päästöistä. 

Montolan pohjaveden muodostumisalueeksi rajatulla alueella kulkee ainoastaan muu-
tama paikallistie; Ruukintie (Montola – Väisälä) ja Montolantie (Montola – Hurskaala). 
Näiden lisäksi alueella on joitakin pienempiä yksityisteitä. Paikallistiet kuuluvat Tiehal-
linnon talvihoitoluokkaan III, joten niitä ei suolata talvisin ja hiekoitetaan ainoastaan 
pahimmissa olosuhteissa. Vaarallisten aineiden kuljetusreittejä ei alueella ole. 

Kirkonkylän kallioporakaivossa on ollut suuri kloridipitoisuus. Se voi johtua kirkonkylän 
läpi menevän tien suolauksesta. 

Toimenpidesuositukset

− Tutkitaan tarve suojata pohjavesialueella kulkevien teiden varsia. 

− Varautuminen mahdollisiin onnettomuustilanteisiin 
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7.3 Metsätalous 

Metsätalouden aiheuttamat riskit pohjavedelle liittyvät lähinnä metsien lannoitukseen, 
torjunta-aineiden käyttöön, puun korjuuseen, metsien muokkaukseen ja ojitukseen.  

Toimenpidesuositukset

− Pidättäydytään metsien lannoittamisesta 

− Vältetään uudistus- ja kunnostusojituksia sekä raskasta maamuokkausta 

− Onnettomuustilanteisiin varautuminen (metsätyökoneet) 

7.4 Öljysäiliöt 

Yleistä    

Mineraaliöljy-yhdisteet ja öljytuotteiden sisältämät erilaiset myrkylliset lisäaineet aiheut-
tavat pohjaveteen joutuessaan vakavia ongelmia. Pahimmillaan voidaan joutua sulke-
maan pohjavedenottamo. 

1960-luvulla öljylämmitysjärjestelmiä asennettiin useisiin omakotitaloihin. 

Polttoöljyn pääsy maaperään voi tapahtua öljysäiliövuodon, öljyn siirtoputkiston vuo-
don, öljyn kuljetusauton onnettomuuden tai tankkaustapahtuman häiriön yhteydessä. 
Jäteöljyä voi päästä maahan säilytysastioiden rikkoutumisen, huolimattoman täytön tai 
käsittelyn seurauksena. 

Öljyn kulkeutuminen maaperään riippuu hyvin monista tekijöistä kuten maaperän laa-
dusta, -rakenteesta ja veden läpäisevyydestä, öljyn määrästä ja viskositeetistä sekä 
vajovesikerroksen paksuudesta. Vettä hyvin läpäisevässä maaperässä öljy liikkuu poh-
javesipinnan yläpuolella pääasiassa alaspäin. Maaperässä olevat osittain tai kokonaan 
vettä läpäisemättömät maakerrokset (esim. savilinssi) voivat aiheuttaa öljyn kulkeutu-
missuunnassa kuitenkin yllättäviä muutoksia . 

Maaperä adsorboi osan siihen joutuneesta öljystä. On arvioitu, että hienojakoinen hiek-
ka adsorboi öljyä 12-30% hiekkamaan tilavuudesta. Kostean maalajin vastaava arvo on 
vain 1-5% kokonaistilavuudesta. Se osa öljystä, mikä ei pidäty vajovesivyöhykkeeseen, 
leviää pohjaveden pinnan yläpuolella olevaan kapillaarivajovesivyöhykkeeseen ja edel-
leen pohjaveteen. Öljyä liukenee veteen eniten alueella, missä pohjaveden pinnan taso 
vaihtelee vuodenaikoina. 

Pohjaveteen liuenneen öljyn määrän ja pysyvyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. öljyn 
laatu, pohjaveden laatu, biologinen toiminta ja puhdistumisaika. Hiilivetyjen liukoisuus 
pienenee kevyistä raskaisiin siirryttäessä. Esimerkiksi bensiinin keskimääräinen liukoi-
suus veteen on n. 150-200 mg/l, dieselöljyn 20 mg/l ja raskaan polttoöljyn 5 mg/l. maa-
perään ja pohjaveteen joutuneet öljyt poistuvat ajan mittaan biologisen ja kemiallisen 
hajoamisen seurauksena. 
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Öljyn viipymä maaperässä vaihtelee huomattavasti ja on suuruusluokaltaan 

* raakaöljy ja valopetroli ka. 2 vuotta 
* bensiini ka.   4-7 vuotta 
* käytetty voiteluöljy ka.  10 vuotta 
* lämmitysöljy  ka. 20-40 vuotta 

Pohjaveteen joutuneen öljyn on todettu pysyvän muuttumattomana vuosikymmeniä. 
Tämä johtuu  mm. pohjaveden alhaisesta lämpötilasta ja ravinteiden pienestä määräs-
tä. Pohjaveteen liuenneen hapen pitoisuus voi olla myös pieni. Kun auringon säteily-
kään ei voi vaikuttaa pohjaveteen, ovat öljyn kemiallinen hapettuminen sekä vettä puh-
distava bakteeritoiminta tehottomia ja hitaita. 

Juomavedessä tuntuva maku- ja hajuhaitta aiheutuu tavallisesti raskaammista hiilive-
dyistä, jotka kiehuvat 175-350 �C:ssa. Tätä kevyemmät hiilivedyt haihtuvat nopeasti 
vesiliuoksesta. Tällöin  makurajat vaihtelevat öljyn laadusta riippuen alle milligrammas-
ta useisiin milligrammoihin litrassa. Esimerkiksi autobensiinin makuraja on 0,14 mg/l.  
Talousvedeksi kelpaavan veden suurin sallittu mineraaliöljypitoisuus on 0,05 mg/l (STM 
74/1994).  

Tärkeillä pohjavesialueilla olevat maanalaiset öljysäiliöt tulee tarkistaa määräajoin. Oh-
je koskee kaksoisvaippasäiliöitä, suoja-altaassa olevia maanalaisia säiliöitä sekä jake-
luasemien säiliöitä.  Säiliöt on jaettu näiden kunnon perusteella luokkiin A-D. Tarkas-
tusaika määräytyy kunnon perusteella. Säiliö on määräaikaistarkastettava ensimmäi-
sen kerran 10 vuoden kuluessa säilön käyttöön otosta. Luokkien A ja B säiliöt on tar-
kastettava uudelleen 5 ja 2 vuoden välein. C-luokan säiliö on poistettava käytöstä kuu-
kauden kuluessa tarkastuksesta ja D-luokan säiliö välittömästi. 

Montola

Montolan pohjavesialueella on tehty öljysäiliöiden kartoitus vuonna 2002 (Karttaliite 5; 
Montolan pohjavesialueen kaivot ja öljysäiliöt). Kartoituksen mukaan Montolan pohja-
veden muodostumisalueella sijaitsee seitsemän öljysäiliötä. Kaikki säiliöt sijaitseva 
lähempänä kuin 500 m vedenottamosta. Yksi säiliöistä sijaitsee alle 100 m:n päässä 
kaivosta.

Kirkonkylä ja Varakaivo

Virtasalmen kirkonkylän alueelta öljysäiliöiden kartoitusta ei ole tehty. 

Toimenpidesuositukset

− Kirkonkylän varakaivojen läheisyydessä olevien öljysäiliöiden kartoitus 

− Selvitetään Montolan öljysäiliöiden kunto, tarvittaessa omistajia kehotetaan suorit-
tamaan tarkastukset määräajassa 

− Käytöstä poistettujen säiliöiden kartoitus ja riskinarviointi 

− Ohjeet, opastus ongelmatilanteiden varalle (jakelu joka kotiin tai paikallislehden 
välityksellä tietoa) 

− Kiinteistönomistajien ilmoitusvelvollisuus vahinkotilanteissa (valistusta) 
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− Opastusta ilkivallan varalta, lukitus ym. 

− Suojarakenteista mallipiirustuksia tms. kts. Tukesin ohjeet. 

− Kaksoisvaippasäiliöt, vuodonilmaisujärjestelmät, suoja-altaat. 

7.5 Hautausmaat 

Yleistä

Hautausmaat sijaitsevat yleensä vettä hyvin läpäisevillä, helposti kaivettavissa olevilla 
hiekkaisilla mailla, jotka samalla ovat usein pohjavesialueita. Hautausmaatoiminnasta 
aiheutuu monenlaisia ympäristömuutoksia, jotka vaikuttavat vajoveden laatuun. Tällai-
sia muutoksia aiheuttavia tekijöitä ovat mm. hautausmaiden rakentaminen, nurmetus ja 
istutukset, istutusten lannoitus ja torjunta-aineiden käyttö sekä itse hautaaminen. Vajo-
veden laatuun vaikuttavat lisäksi myös monet muut paikalliset tekijät, kuten maaperän 
laatu ja rakenne sekä pohjaveden pinnan yläpuolella olevien maakerrosten paksuus. 

Hautausmaiden suotovesien laadusta ja sen vaikutuksista pohjaveden laatuun on ver-
raten vähän tutkimuksia. Vainajien hajoaminen on monimutkainen biologinen ja kemial-
linen prosessi. Tehtyjen tutkimusten perusteella hautausmailla ja niihin liittyvillä toimin-
noilla on vaikutusta pohjaveteen ja ne aiheuttavat selvän vähintäänkin esteettisenä 
pidettävän haitan. 

Hautausmaan laajentaminen edellyttää aina pohjavesitutkimuksia ja tapauskohtaista 
harkintaa. Laajennuksia tulisi välttää vedenottamoiden lähisuojavyöhykkeellä. 

Kirkonkylä ja Varakaivo 

Virtasalmen hautausmaa sijaitsee noin 300 m:n päässä kummastakin porakaivosta. 
Kaivoille ei ole kuitenkaan määritelty pohjaveden muodostumisaluetta, joten hautaus-
maan aiheuttamaa riskiä on vaikea arvioida. Koska kalliopohjaveden muodostumisalu-
een ja virtausten selvittäminen on hyötyihin nähden liian hankalaa, on aluetta tarkastel-
tava karttatietojen perusteella. Myös vedenottamon veden laadun seuraaminen kertoo 
tiettyjen parametrien avulla (esim. COD Mn, kok.N, NO3, kok.P ja PO4), mikäli hautaus-
maa aiheuttaa ongelmia alueen pohjavesille (Mälkki, E. ym. 1988). 

Toimenpidesuositukset

− Hautausmaan pohjavesiriskien arviointi ja mahdollisten suojelutoimenpiteiden 
suunnittelu 

7.6 Sähkömuuntajat 

Sähkömuuntajat ovat pohjavesiriski muuntajaöljynsä takia. Niissä on öljyä muuntajan 
koosta riippuen 80 litrasta ylöspäin n. 500 tai jopa 1000 litraan saakka. Öljynkiertosys-
teemi on suljettu eikä öljyä koskaan vaihdeta. Päästöjä muuntajista saattaa syntyä tuli-
palojen yhteydessä, vaikkapa salaman sytyttäessä muuntajan. 

Suur-Savon sähkö on kartoittanut Etelä-Savon pohjavesialueilla sijaitsevat muuntamot. 
Muuntajaöljyvahinkojen varalle on laadittu myös toimintaohjeet. 
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Montola

Montolan alueella ei ole kartoitettu muuntajia.

Toimenpidesuositukset

− muuntajien sijainnin kartoitus

− toimenpiteet mahdollisen onnettomuuden sattuessa vahinkojen varalle laadittujen 
toimintaohjeiden mukaan sekä onnettomuudesta ilmoittaminen palolaitokselle ja 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle

7.7 Kaivosalueen nykyinen toiminta

Kaivosalueelle suoritettiin tarkastuskäynti 14.6.2002 yhdessä Pieksämäen seudun ter-
veydenhuollon ky:n ympäristötarkastaja Hanna Kakriaisen kanssa. Vanhan kaivosalu-
een rakennuksissa on nykyisin autokorjaamoon viittaavaa toimintaa. Pihalla on katos,
jossa varastoidaan tynnyreissä erilaisia öljyjä, kuten dieselöljyä, hydrauliikkaöljyä ja
vaihteistoöljyä. Osa tynnyreistä on pahoin ruostuneita. Katoksessa on lisäksi käytöstä
poistettuja autoja ja muuta rojua. Rakennusten läheiselle penkalle on heitetty jätteitä ja
vanhoja tynnyreitä. Sisällä rakennuksessa näkyi ikkunasta katsoen myrkyllisten ainei-
den tynnyreitä, kuten tolueenia.

Kuva 9. Pohjavesialueelle varastoituja öljytynnyreitä

Toimenpidesuositukset

− Jätteet tulee siivota asianmukaisesti kaatopaikalle

− Ongelmajätteiden varastointi pohjavesialueella lopetettava -> ongelmajätteet toi-
mitetaan ongelmajätelaitokselle

− alueella ei saa varastoida pohjavedelle vaaraa aiheuttavia öljyjä eikä kemikaaleja
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7.8 Sukellustoiminta avolouhoksessa 

Montolan vanhan kalkkikivikaivoksen veden täyttämässä avolouhoksessa harrastetaan 
sukellusta. Vesi on erittäin kirkasta ja vanhat kaivoskäytävät kiinnostavia, joten sukelta-
jat ovat halukkaita käyttämään aluetta harrastukseensa. Tämä aiheuttaa kuitenkin ai-
nakin teoriassa mikrobiologisen likaantumisriskin vedenotolle, sillä vettä ei puhdisteta 
muutoin kuin hiekkasuodatuksella.  

Toimenpidesuositukset 

− Vedenottamon alue tulisi aidata 

− Sukeltaminen vedenottamon vedenottoon tarkoitetussa avolouhoksessa tulee 
lopettaa 

7.9 Kaupan entinen jakelupiste 

Montolassa, vedenottamolta noin 400 m länteen päin on sijainnut polttoaineen jakelu-
piste kaupan luona. Jakelupisteellä on ollut kaksi maanpäällistä säiliötä, toinen bensii-
nille ja toinen dieselöljylle. Molempien säiliöiden tilavuus on ollut 1000 l. Jakelupiste on 
lopettanut toimintansa vuonna 1975. 

Toimenpidesuositukset

− Kunnan ja toiminnanharjoittajan tulisi yhdessä varmistaa maaperän puhtaus 
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8. Toimenpideohjelma 

Edellä mainittujen riskien kohdalla esitetyt toimenpiteet on koottu yhteen 
liitteen 1 taulukkoon.  

8.1 Vahinkoon varautuminen ja toimenpiteet vahinkotapauk-
sissa

Valmiiden yksityiskohtaisten torjuntasuunnitelmien teko etukäteen on usein mahdoton-
ta, koska vahinkotapauksissa tilanne muuttuu jatkuvasti ja toimenpiteiden on oltava 
usein ripeitä. Lisäksi torjuntasuunnitelman toteuttaminen riippuu paikallisista 
olosuhteista, lika-aineen laadusta ja vedenhankintatilanteesta. Kuitenkin vahinkoihin on 
syytä varautua laatimalla valmiussuunnitelmia yhteistyössä palo- ja pelastus- sekä 
ympäristönsuojelusta ja kuntatekniikasta vastaavien viranomaisten kesken. 
Valmiussuunnitelma sisältää mm. tiedon hankintaa, koulutusta, eri viranomaisten 
välistä yhteistyötä ja sen harjoittelua. Kuntien öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmat sekä 
suoja-alue ja suojelusuunnitelmat ovat osa valmiussuunnittelua. Valmiussuunnitelmia 
tehdessä hyödyllisiä tietoja ovat mm.: 

− pohjavesialueiden hydrogeologiset kartat (kuntakansio) 

− yksityiskohtaiset tiedot pilaantumisriskin aiheuttavista tehtaista, laitoksista ja nii-
den varastoista (SAMASE, kuntakansio) 

− tiestö ja sen suojaus (Tiehallinto) 

− öljysäiliöt ja niiden kunto (palo- ja pelastuslaitos)  

− pohjaveden pinnan ja laadun havaintoverkosto ja seurantatiedot (vesilaitos) 

− pohjavesitutkimustiedot (kuntakansio, alueellinen ympäristökeskus, vesilaitos, 
konsultti) 

Pohjavesivahinko voi tulla ilmi mm. onnettomuuden tai vahingon seurauksena, pohja-
veden laadun seurannan yhteydessä tai kun, vedessä todetaan hajua tai makua tai 
aivan sattumalta. Vahingon tapahduttua on tärkeää ryhtyä heti toimenpiteisiin synty-
neen tilanteen selvittämiseksi ja aloittaa vahingontorjunta. Tilanteen arvioimiseksi ja 
jatkotoimenpiteiden suunnittelua varten tulisi heti selvittää alustavasti: 

− maaperään ja mahdollisesti pohjaveteen päässeen aineen laatu ja määrä 

− aineen ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä ja pohjavedessä 

− vahinkoalueen hydrogeologiset olosuhteet ja sijainti pohjavesialueella 

− aineen mahdollinen kulkeutuminen vedenottamolle tai yksityisiin kaivoihin 

− aineen leviämisen estäminen maaperässä ja pohjavedessä 
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Samassa yhteydessä ratkaistaan mitkä ovat välittömät toimenpiteet, joiden tarkoituk-
sena on rajata maaperän ja pohjaveden pilaantuminen mahdollisimman pienelle alueel-
le sekä mahdollisuuksien mukaan varmistaa ettei lika-aine pääse kulkeutumaan ve-
denottamolle. Vahingon laajuudesta, vakavuudesta ja olosuhteista riippuen välittömiä 
torjuntatoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi; aineen valumisen estäminen maaperään, 
likaantuneen maa-aineksen poistaminen, mikäli mahdollista aineen poistopumppaus 
pohjavedestä vahinkopaikalla, vesinäytteiden otto vedenottamolta ja kaivoista. Tämän 
jälkeen selvitetään alueesta käytettävissä oleva tieto ja selvitetään torjunnan kannalta 
oleelliset tekijät  (vahinkopaikan hydrogeologiset olosuhteet, lika-aineen ominaisuudet 
ja kulkeutuminen maaperässä ja pohjavedessä), joita ei vielä ole tiedossa. Usein on 
tarpeen tehdä yksityiskohtaisia pohjavesitutkimuksia ennen varsinaisten torjuntatoi-
menpiteiden aloittamista. Tutkimusten perusteella arvioidaan pohjaveteen joutuneen 
lika-aineen kulkeutumisnopeus, suunta ja todennäköinen leviämisalue maaperässä ja 
pohjavedessä sekä pohjavedenottamon likaantumisriski ja -aika. Jos vahingon tode-
taan aiheuttavan ottamon pilaantumisvaaran, laaditaan torjuntasuunnitelma ja ryhdy-
tään nopeasti torjuntatoimenpiteisiin. 

Pohjavesivahingosta tulee ilmoittaa vesilaitokselle, kunnan rakennusviranomaiselle, 
alueelliselle pelastusorganisaatiolle ja alueelliselle ympäristökeskukselle. Jos 
terveydelle vaarallista ainetta on päässyt vedenottamolle ja vesijohtoverkostoon on 
vedenotto lopetettava välittömästi ja tiedotettava asiasta heti kuluttajille. Vesihuolto on 
järjestettävä kriisiajan vedenhankintasuunnitelman mukaisesti. 

Laissa maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjunnasta (378/74) määrätään, että 
kunnan on huolehdittava alueellaan öljyvahinkojen torjunnasta. Kunnalla on oltava 
kunnallisvaltuuston hyväksymä öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma sekä nimetty viran-
omainen, joka on vastuussa öljyvahinkojen torjunnan järjestämisestä ja johtamisesta 
kunnan alueella. Torjuntasuunnitelman tulee sisältää tiedot mm. pohjavesialueista. 
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9. Pohjavedenoton tarkkailu ja seuranta 

Vesipuitedirektiivin mukaan pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan seurantaohjel-
mat on käynnistettävä 23.12.2006 mennessä, mikäli pohjavesimuodostumasta otetaan 
pohjavettä juomavesikäyttöön yhteensä vähintään 100 m3/d tai pohjaveden tila ei mah-
dollisesti ole hyvä (eli riskialueilla). Montolan vedenottamolta pumpataan vettä yli vä-
himmäismäärän, joten seurantaohjelmat on laadittava ja seuranta aloitettava. Vedenot-
tamolla on voimassa oleva seurantaohjelma, jota on noudatettu. 

9.1 Määrällisen tilan seuranta 

Määrällisen tilan seurantaa suositellaan toteutettavan vähintään kaksi kertaa vuodessa, 
mutta mahdollisuuksien mukaan useamminkin. Seuranta-ajankohdan on oltava aina 
sama ja se on valittava niin, että pohjaveden määrän vuotuiset vaihtelut saadaan näky-
viin mahdollisimman edustavasti. Määrällisen tilan perustekijänä ja muuttujana käyte-
tään pohjaveden pinnan korkeutta. 

Vedenoton lisäksi myös toimintoja, joiden seurauksena pohjavettä purkautuu muodos-
tumasta, tulee tarkkailla, koska määrällisen tarkkailun avulla tulee pystyä arvioimaan 
pohjaveden määrän lyhyen ja pitkän aikavälin vaihteluita. Arvio muodostuvan pohjave-
den määrästä lasketaan puolestaan pinta-alan, sadannan ja imeytymiskertoimen pe-
rusteella (Ympäristöministeriö 2002). 

Montola

Itä-Suomen vesioikeuden 28.8.1998 antaman pohjavedenottamon veden ottamista 
koskevan lupapäätöksen mukaan kunnan tulee tarkkailla otetavan veden määrää sekä 
pohjaveden korkeutta ottamolla ja sen vaikutusalueella. Montolan alueella havaintoja 
tehdään ottamon lisäksi yhdeksästä kaivosta (karttaliite 5). Lisäksi tarkkaillaan avo-
louhosaltaan veden pintaa. Pohjavedenpintaa ottamolta seurataan päivittäin, avo-
louhosaltaan pinnankorkeutta kahden viikon välein ja havaintokaivojen kerran kuukau-
dessa. Tarkkailuohjelma on hyväksytty 28.8.1998 (Etelä-Savon ympäristökeskus). Seu-
rantaa on tehty tarkkailuohjelman mukaisesti.

Kirkonkylä ja varakaivo

Virtasalmen kirkonkylällä sijaitsevilla varavedenottoon tarkoitetuilla porakaivoilla ei ole 
vesioikeuden eikä ympäristölupaviraston myöntämää lupaa pohjavedenotolle. Kaivoilla 
ei ole myöskään tarkkailuohjelmaa. Veden oton ollessa vähintään 100 m3/d, on seuran-
taohjelmat myös näiden kaivojen osalta käynnistettävä. 

9.2 Kemiallisen tilan seuranta 

Kemiallisen tilan seuranta on joko perusseurantaa tai toiminnallista seurantaa. Perus-
seurannan lisämuuttujina voivat Suomen olosuhteissa tulla kysymykseen rauta, man-
gaani, hiilidioksidi, alkaliniteetti, kloridipitoisuus ja ainakin yksi sopiva pohjaveden sisäl-
tämiä orgaanisia aineksia kuvaava muuttuja. Lisämuuttujien tarve on mietittävä tapaus-
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kohtaisesti olosuhteiden ja riskitekijöiden perusteella. Montolassa lisämuuttujana voisi 
kalkin vuoksi seurata kalsium- ja magnesiumpitoisuuksia.  

Perusseurannan on tapahduttava vähintään kaksi kertaa vuodessa. Mikäli pohjavesi-
muodostumaan kohdistuvat paineet antavat aihetta, seurantatiheyttä voidaan muuttaa. 
Perusseurannan perusteella kartoitetaan ne riskialueet, joille on tarpeen suorittaa toi-
minnallista seurantaa. Tarkkailun alkuvaihe saattaa edellyttää myös tiheämmin toistu-
via mittauksia riittävän luotettavuustason saavuttamiseksi (Ympäristöministeriö 2002). 

9.3 Tilanne pohjavesialueilla

Montola

Tällä hetkellä pohjaveden tilan kemiallista seurantaa tehdään vedenottamon raakave-
destä ja lähtevästä vedestä (verkostovesi) terveysviranomaisten hyväksymän tarkkai-
luohjelman mukaisesti. Veden laatua tulisi seurata myös avolouhoksen vedestä. 

Kirkonkylä ja Varakaivo

Vedenlaatua ei Virtasalmen kirkonkylällä olevista porakaivoista ole seurattu säännölli-
sesti. Kemiallisen ja mikrobiologisen tilan seuranta tulisi aloittaa, mikäli kaivot ovat va-
ralla vedenottoon. 

Seurantaan liittyvä vastuunjako 

Etelä-Savon ympäristökeskus

− seurantaohjelmien hyväksyminen 
− ohjaus ja valvonta 

Virtasalmen kunta

− johtaminen ja koordinointi 
− seuranta pohjavesimuodostumakohtaisesti 
− vastuu vedenottoluvan mukaisesta, vedenoton vaikutuksia koskevasta tarkkailus-

ta 

Riskiä aiheuttavat toiminnanharjoittajat

− seurannan kustannuksista vastaaminen siltä osin, kun se perustuu niiden aiheut-
tamiin riskeihin 

9.4 Valvonta ja ylläpito 

Ympäristölupavirasto toimii lupaviranomaisena vedenottohankkeissa ja haettaessa 
lupaa pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeamiseen. Vesilain ja sen nojalla annettujen 
määräysten noudattamisen yleinen valvonta kuuluu alueellisille ympäristökeskuksille.  
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Paikallisena valvontaviranomaisena toimii kunnan ympäristöviranomainen, joka valvoo 
vesilain ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista.  

Muita viranomaisia, jotka vaikuttavat pohjavesien suojeluun ovat mm: 

− kunnan määräämä viranomainen maa-ainestenottolupia myöntäessä 

− rakennuslautakunta; maa-ainesten ottolupien ehtojen ja kaavamääräysten nou-
dattamisen valvonta sekä rakennuslupien käsittely 

− kaavoitusviranomaiset maankäytön ohjauksessa 

− palo- ja pelastusviranomainen 

Vesihuoltolain (119/00) mukaan yleisellä vesi- ja viemärilaitoksella tarkoitetaan kunnan 
tai kuntaliiton omistamaa taikka kunnan yleiseksi vesi- ja viemärilaitokseksi hyväksy-
mää laitosta, jonka tehtävänä on huolehtia yhdyskunnan vedenhankinnasta ja viemä-
röinnistä.  

Pohjavesien suojelusuunnitelma tulisi ottaa aktiiviseen käyttöön ja käyttää sitä I-luokan 
pohjavesialueiden maankäyttöä ohjaavana apuvälineenä sekä ohjenuorana viran-
omaisvalvonnassa sekä käsiteltäessä erilaisia lupa-asioita ja ilmoituksia. Tarkkailuoh-
jelmien tuloksissa mahdollisesti esiintyviin muutoksiin, etenkin jos muutoksessa on 
havaittavissa trendi, esim. veden kloridipitoisuudessa nouseva trendi, tulee reagoida 
selvittämällä syy muutokseen ja pyrkimällä poistamaan aiheuttaja. Valvonnan avulla 
pystytään puuttumaan ennalta arvaamattomiin ongelmiin ja rikkomuksiin.  

Suojelusuunnitelma tulee pitää ajan tasalla; kirjata alueelle tulleet ja alueelta poistuneet 
toiminnot ja niistä seuranneet toimet, muutokset valvontaohjelmissa jne., jotta siitä il-
menisi alueen todellinen tilanne. Eri viranomaisten välistä yhteistyötä tulisi kehittää niin, 
että  tiedot heidän välillään kulkisivat tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Kaiken toiminnan 
tavoitteena tulisi olla pohjaveden pilaantumisen ennaltaehkäisy. 
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10. Yhteenveto 
   
Tämä Virtasalmen kunnan I luokan pohjavesien suojelusuunnitelma on tehty yhteis-
työssä Virtasalmen kunnan ja Etelä-Savon ympäristökeskuksen kesken. Suojelusuun-
nitelma on laadittu vastaamaan mahdollisimman hyvin EU:n vesipolitiikan puitedirektii-
vin mukanaan tuomia muuttuvia velvoitteita.  

Suojelusuunnitelman tarkoitus on helpottaa entistä käytäntöä korvaamalla ympäristölu-
pavirastossa tapahtuvaa vesilain mukaista suoja-aluepäätösmenettelyä. Suunnitelman 
on tarkoitus toimia myös ohjenuorana kunnan pohjavesialueiden maankäyttöön liitty-
vissä kysymyksissä. 

Tässä suojelusuunnitelmassa on kuvailtu Virtasalmen I luokan pohjavesialueet sekä 
hydrogeologiselta että maankäytön kannalta. Pohjavesialueiden hydrogeologiaa selvi-
tettiin tehdyistä pohjavesitutkimuksista sekä pohjaveden tarkkailutuloksista. Alueella 
suoritetut pohjaveden laadun tarkkailutulokset koottiin yhteen. Tarkkailutuloksia kerät-
tiin vedenottamon tarkkailuohjelmasta sekä eri riskitoimintojen vaikutuksen seuraami-
seksi tehdyistä tutkimuksista. Riskikohteilla on käyty maastokatselmuksen yhteydessä. 
Pohjavesialueilla sijaitsevista toiminnoista on kerrottu pohjavesien suojelun kannalta 
olennaisia asioita ja riskikohteille on esitetty toimenpide-ehdotuksia, joiden tarkoitukse-
na on minimoida riskit pohjavedelle. Mukana suojelusuunnitelmassa on myös liite, jos-
sa toimenpide-ehdotukset on esitetty taulukkomuodossa.  

Virtasalmen I luokan pohjavesialueiden hyvän vedenlaadun turvaamiseksi on tässä 
suojelusuunnitelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset syytä huomioida lain edellyttä-
mien velvoitteiden lisäksi. Kaikkia pohjavesialueita koskee lain mukaan myös pohja-
vesien ehdoton pilaamiskielto.  

Virtasalmella Montolan pohjavesialueen erityispiirteenä on, että se sijaitsee käytöstä 
poistetun kalkkikaivoksen alueella ja vedenottamon vesi on avolouhokseen purkautu-
nutta kalliopohjavettä. Alueella ei ole paljoa toimintoja, suurimman riskin pohjaveden 
laadulle aiheuttavat Montolassa korjaamoalueen öljyjen huolimaton varastointi, pohja-
vesialueella sijaitsevat öljysäiliöt sekä kiinteistöjen riittämättömät jätevesienkäsittelyjär-
jestelmät. Kirkonkylällä varavedenottoon tarkoitettujen porakaivojen pohjavedenmuo-
dostumisaluetta ei ole määritelty, joten niihin vaikuttavien riskien arviointi on hankalam-
paa.  Suurimmiksi riskeiksi pohjaveden laadulle kirkonkylällä voidaan katsoa kuitenkin 
viemäröinti, liikenteen aiheuttamat tekijät sekä mahdolliset öljy- tai kemikaalionnetto-
muudet. 
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Liite 1. Toimenpideohjelma 
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1. Virtasalmen pohjavesialueiden sijainti / PIMA-kartta 
2. Kaavakuva Montolan vedenottamoalueesta 
3. Kaava-alueiden rajat 
4. Montolan pohjavesialueen kartta, jossa kaivot sekä öljysäiliöt 
5. Sähkömuuntajat 
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TOIMENPIDEOHJELMA VIRTASALMEN I – LUOKAN 
POHJAVESIALUEILLA SIJAITSEVILLE 
RISKIKOHTEILLE 

Toimenpidesuositukset 
toiminnoittain 

Tarkennuksia 
ja
lisätietoja Vastuutaho Aikataulu Valvontavastuu 

Tienpito: 
Montola; teiden 
talvihoitoluokka 
III

   

• suolauksen välttäminen   Tiehallinto jatkuvasti  

Kaivosalueen nykyinen toiminta     

• alueen siivoaminen  maanomistaja 2003 
kunnan ympäristön-
suojeluviranomai-
nen

• ongelmajätteiden toi-
mittaminen asianmu-
kaiseen käsittelyyn 

 maanomistaja välittömästi 
kunnan ympäristön-
suojeluviranomai-
nen

• ei varastoida ongelma-
jätteitä 

 maanomistaja jatkuvasti 
kunnan ympäristön-
suojeluviranomai-
nen

Viemäröinti:     

• tarkkailu ja kunnossapi-
to

Virtasalmen 
kunta jatkuvasti Etelä-Savon  

ympäristökeskus 

• viemäröimättömien 
kohteiden kartoitus 

kunnan ympä-
ristönsuojeluvi-
ranomainen 

2003

• kartoituksessa ilmenty-
neet toimenpidetarpeet 

Virtasalmen 
kunta 2004

kunnan ympäristön-
suojeluviranomai-
nen

• tulevan jätevesiasetuk-
sen tuomat velvoitteet 

kiinteistöjen 
omistajat 

asetuksen 
mukaan 

kunnan ympäristön-
suojeluviranomai-
nen

• vesi- ja viemärilaitosten 
erityistilanteiden suun-
nitelmat 

Virtasalmen 
kunta 2003

Muuntajat: 
• Montolan muuntajien 

kartoitus 
Suur-Savon 
sähkö 

2004

VAK-kuljetukset: 

Varsinaisia 
VAK-reittejä ei 
tiettävästi kulje 
näiden pohja-
vesialueiden 
läpi

   

• kuljetusten selvittämi-
nen

Virtasalmen 
kunnan ympä-
ristönsuojeluvi-
ranomainen 

2005

• onnettomuuksiin varau-
tuminen 

kuljettava taho jatkuvasti  

Metsätalous:     

• metsien lannoittamises-
ta pidättäytyminen poh-
javesialueilla 

metsänomista-
jat jatkuvasti  

• uudistus- ja kunnos-
tusojituksen ja raskaan 
maanmuokkauksen 
välttäminen 

metsänomista-
jat jatkuvasti  

LIITE 1 
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Toimenpidesuositukset 
toiminnoittain 

Tarkennuksia 
ja
lisätietoja Vastuutaho Aikataulu Valvontavastuu 

Hautausmaa:     

• pohjavesiriskien arvi-
ointi ja mahdollisten 
suojelutoimenpiteiden 
arviointi 

Virtasalmen 
seurakunta 

2005
kunnan ympäristön-
suojeluviranomai-
nen

Öljysäiliöt:     

• Montolan öljysäiliöiden 
kunto selvitetään 

kunnan ympä-
ristönsuojeluvi-
ranomainen 

2003

• käytöstä poistettujen 
säiliöiden kartoitus ja 
riskien arviointi 

kunnan ympä-
ristönsuojeluvi-
ranomainen 

2004

• ohjeet ja opastus öl-
jysäiliöiden omistajille 

kunnan ympä-
ristönsuojeluvi-
ranomainen 

2004

• säännölliset tarkastuk-
set

5/10 v välein säiliöiden omis-
tajat

5/10 v 
välein, 
vuoden 
2003 lop-
puun men-
nessä 

Palo- ja pelastus-
toimi 

Muuta:     

• vedenottamoalueen ai-
taaminen 

Virtasalmen 
kunta 

2004

• sukelluksen lopettami-
nen vedenottoon tarkoi-
tetussa avolouhokses-
sa

sukellusseurat välittömästi 
kunnan terveyden-
suojeluviranomai-
nen

LIITE 1
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