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1 JOHDANTO 

1.1 YLEISTÄ 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään ehkäisemään toimintaa, joka 

toteutuessaan voisi pilata tai heikentää pohjaveden laatua tai määrää. Suojelusuunnitel-

malla vaikutetaan maankäyttöön välttämällä pohjavettä vaarantavien toimintojen sijoitta-

mista pohjavesialueelle sekä muuttamalla vanhoja toimintoja siten, että pohjaveden pi-

laantumisuhka vähenee. Lisäksi tavoitteena on tehostaa pohjaveden laadun tarkkailua 

sekä varautua toimenpiteisiin pohjavesivahinko- ja onnettomuustilanteissa. Tämä pohja-

vesialueen suojelusuunnitelman tekstiosio kattaa Sotkamon kunnassa sijaitsevan Rimpi-

länniemen pohjavesialueen. Samassa yhteydessä on laadittu pohjavesialueen suojelu-

suunnitelmien päivitykset Vuokatin, Hiukanharjun ja Pöllyvaaran pohjavesialueille. Rimpi-

länniemen pohjavesialueen suojelusuunnitelma sekä Vuokatin, Hiukanharjun ja Pöllyvaa-

ran pohjavesialueen suojelusuunnitelmien päivitykset on laadittu Sotkamon kunnan toi-

meksiannosta Sweco Ympäristö Oy:n Oulun toimistolla. Suunnittelua ohjaavaan työryh-

mään ovat kuuluneet Sotkamon kunnasta Matti Härkönen, Erkki Tervo ja Aarno Konka, 

Kainuun ELY-keskusta on edustanut Elli Moilanen. 

Suojelusuunnitelmassa selvitetään pohjavesialueen hydrogeologiset ominaisuudet, kar-

toitetaan pohjavettä vaarantavat riskitekijät sekä laaditaan toimenpidesuositukset alueella 

jo oleville sekä sinne mahdollisesti tuleville riskitekijöille. Suojelusuunnitelma sisältää 

toimenpideohjelman, jonka avulla pohjavesiin kohdistuvat uhat voidaan saada pitkällä 

aikavälillä mahdollisimman vähäisiksi. 

Vaikka pohjavesialueen suojelusuunnitelmalla ei ole sitovia oikeusvaikutuksia, pohjave-

den suojelunäkökohdat tulevat esille kuntien ja alueellisten viranomaisten myöntäessä 

erilaisia lupia pohjavesialueille sijoitettaville toiminnoille. Pohjavesialueiden valvonnan ja 

pohjaveden tarkkailun tehostamisella edesautetaan vesivarastojen säilymistä puhtaina. 

EU:n vesipuitedirektiivi edellyttää myös pohjavesien seurantaa niin pohjaveden laadun 

kuin määränkin osalta. 

1.2 LÄHTÖAINEISTO 

Laaditun pohjavesialueen suojelusuunnitelman lähtötietoina on käytetty mm. seuraavia 

aikaisempia suunnitelmia ja selvityksiä sekä rekistereitä: 

 Rimpilänniemen pohjavesiselvitykset (Kainuun ympäristökeskus, 1999) 

 Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma 2010–2015; Osa 6 Pohja-

vedet 

Lähtötietoja on lisäksi koottu mm. Kainuun Pelastuslaitokselta (säiliörekisteri), sähköyhtiö 

Loisteelta (muuntamorekisteri), Ympäristöhallinnon OIVA - Ympäristö- ja paikkatietopal-

velusta (pohjavesialueen tiedot), Liikennevirastosta, Pohjavaaran vesiosuuskunnasta 

sekä Sotkamon kunnasta. 
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2 LAINSÄÄDÄNTÖ 

Ympäristönsuojelulaki ja vesilaki asettavat pohjaveden määrän ja laadun säilyttämiselle 

tiukat vaatimukset. Myös terveydensuojelulaissa ja maa-aineslaissa on vedenhankintaa 

varten tärkeitä ja soveltuvia pohjavesialueita koskevaa sääntelyä.  

Pohjaveden pilaamiskiellon (YSL 17 §) mukaan ainetta tai energiaa ei saa panna tai joh-

taa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että: 

 tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohja-

vesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin olennaisesti huo-

nontua; 

 toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai kelpaa-

mattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai 

 toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai 

toisen yksityistä etua (pohjaveden pilaamiskielto). 

Uusi vesilaki on tullut voimaan 1.1.2012. Uudistuksen yhteydessä pohjaveden muutta-

miskiellon on korvannut lista aina luvanvaraisista vesitaloushankkeista. Vesilain 3. luvun 

2§:n mukaan vesitaloushankkeella on oltava aluehallintoviraston lupa, jos se voi muuttaa 

pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos aiheuttaa mm. pohjavesiesiintymän tilan 

huononemista, aiheuttaa vaaraa terveydelle, olennaisesti vähentää tärkeän tai muun 

vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuutta tai muutoin huonon-

taa sen käyttökelpoisuutta taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle 

tai vedenkäytölle talousvetenä. 

Valtioneuvoston asetuksen vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 

(1022/2006) tarkoituksena on suojella pinta- ja pohjavesiä sekä parantaa niiden laatua 

ehkäisemällä vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvaa pilaantumista ja sen vaaraa. 

Tavoitteena on lopettaa tai vähentää haitallisten aineiden päästöjä ja huuhtoutumia pinta- 

ja pohjavesiin. Tätä varten asetetaan päästökieltoja, päästöraja-arvoja sekä ympäristön-

laatunormeja. Tavoitteena on lisäksi, ettei vesihuoltolaitoksen toiminnalle aiheudu haittaa 

vesiympäristölle vaarallisten tai haitallisten aineiden päästöistä ja huuhtoutumista. 

Maaperän pilaamista ja pilaantuneiden alueiden kunnostusta ohjaavista säädöksistä kes-

keisin on ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja -asetus (713/2014), jotka kieltävät maape-

rän ja pohjaveden pilaamisen. 

Maa-ainesten ottoa säätelee maa-aineslaki (555/1981). Toimintaa varten tarvitaan maa-

ainesten ottolupa, jota varten tulee tehdä ottosuunnitelma. Tärkeälle pohjavesialueelle 

sijoittuvasta maa-ainesten ottohankkeesta on pyydettävä lausunto elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukselta. 

Vesilain 4 luvun 11 §:n mukaan lupaviranomainen voi veden ottamista koskevassa pää-

töksessä tai erikseen määrätä pohjavedenottamon ympärillä olevan alueen suoja-

alueeksi. Suoja-alue voidaan määrätä, mikäli alueen käyttöä on tarpeen rajoittaa veden 

laadun tai pohjavesiesiintymän antoisuuden turvaamiseksi. Vaatimuksen tai hakemuksen 
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suoja-alueen määräämisestä voi tehdä hankkeesta vastaava, valvontaviranomainen tai 

asianosainen. Suoja-alueen määräämistä koskevassa päätöksessä annetaan vedenoton 

turvaamiseksi tarpeelliset määräykset suojatoimenpiteistä ja muista suoja-alueen käytön 

rajoituksista. 

3 POHJAVESIALUEEN KUVAUS 

3.1 YLEISTÄ 

Suomessa on noin 3800 vedenhankintaa varten tärkeää ja siihen soveltuvaa pohjavesi-

aluetta, joista suurin osa tilaltaan hyviä. Noin 350 pohjavesialuetta on nimetty riskialueek-

si. Pohjavesialue luokitellaan riskialueeksi silloin, kun pohjavedessä on todettu haitallisten 

aineiden pitoisuuksia ja veden tila voi heikentyä ilman suojelutoimia. Lisäksi on yli 150 ns. 

selvityskohdetta eli sellaista pohjavesialuetta, joiden pohjaveden laadusta tai määrästä ei 

ole riittävästi tietoa tilan tai riskien arvioimiseksi, vaikka alueella on paljon ihmistoimintaa. 

Suunnitelmassa tarkasteltavan Rimpilänniemen pohjavesialueen sijainti on esitetty yleis-

kartassa 27030-1. Rimpilänniemen pohjavesialuetta koskien ei ole aikaisemmin laadittu 

suojelusuunnitelmaa. 

3.2 POHJAVESIALUE 

Perustiedot 

Rimpilänniemen pohjavesialue (1176514) sijaitsee Sotkamon kunnan luoteisosassa 

Nuasjärven pohjoispuolella. Pohjavesialue luokitellaan I-luokan pohjavesialueeksi ja sen 

kokonaispinta-ala on 3,75 km
2
. Varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 

2,32 km
2
. Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä on 1550 m

3
/d. Alueella sijaitsee 

Rimpilänniemen vedenottamo. Vuonna 2013 pohjavesialueen tila on arvioitu hyväksi (ei 

ole riskialue tai selvityskohde). 

Hydrogeologinen kuvaus 

Rimpilänniemen alue on osa pitkittäisharjujaksoa, jossa on selänteitä, suppia, tuulikerros-

tumia sekä eroosiotörmä Nuasjärven rannassa. Alue sisältää enimmäkseen hietavaltaista 

ainesta, alueen keskiosissa on kuitenkin kapea hiekkavaltainen alue, jossa esiintyy pai-

koin silttiä. Alueen itäosassa hiekkakerrokset ovat paikoin yli 20 metrisiä. Lounais- ja 

länsiosissa esiintyy sorakerrostumia. Uloimmat alueet muodostuvat lähinnä siltistä. 

Alueen pohjavesiolot ovat antikliiniset ja alueen topografia luo varsin edulliset olosuhteet 

pohjaveden muodostumiselle. Lajittuneen aineksen keskinkertaista heikompi vedenlä-

päisevyys rajoittaa kuitenkin veden suotautumista maaperään. Alueen itäosissa pohjavesi 

virtaa Kekkolanlampeen ja länsiosassa länteen päin. Pohjavedenpinta on sorakerrostu-

missa vain hieman ylempänä Nuasjärven vedenpintaa. Pohjaveden pinnankorkeus seu-

raa Nuasjärven vedenpinnankorkeuden muutoksia. 
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3.3 VALUMA-ALUEET JA PINTAVESIOLOSUHTEET 

Rimpilänniemen pohjavesialue kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen sekä Oulujoen-Iijoen 

vesienhoitoalueeseen. 

Valuma-alueiden osalta Rimpilänniemen pohjavesialueen pohjoisosa kuuluu Heitonjoen 

valuma-alueeseen, eteläosa puolestaan Nuasjärven lähialueeseen. 

3.4 VEDENOTTO 

3.4.1 Nykyiset vedenottamot  

Rimpilänniemen pohjavesialueella sijaitsee Rimpilänniemen vedenottamo (kuva 1), jonka 

omistaa Rimpilänniemen alueella toimiva Pohjavaaran vesiosuuskunta. Osuuskunta toi-

mittaa talousvettä noin 180 henkilölle. Vedenottamon alue on suojattu asiallisesti. Aluetta 

ympäröi panssariverkkoaita, jossa on lukittu portti. 

 

Kuva 1. Rimpilänniemen vedenottamo. 
 

Vesilain (587/2011) 3 luvun 3 §:n mukaan vedenottoa varten täytyy hakea aina lupa, mi-

käli vettä otetaan yli 250 m
3
/d. Seuraavassa taulukossa on esitetty vedenottamon lupa- ja 

käyttötiedot. 

Taulukko 3.1 Pohjavedenottamon lupa- ja käyttötiedot vuodelta 2013. 

Vedenottamo Pohjavesialue Käyttö Lupa [m
3
/d] Käyttö [m

3
/d] 

Rimpilänniemi Rimpilänniemi Käytössä Ei lupaa 38 

 

3.4.2 Tutkitut vedenottopaikat 

Varsinaisia pohjavesiselvityksiä maastotutkimuksineen on alueella tehty Kainuun ympä-

ristökeskuksen toimesta vuosien 1998 ja 1999 aikana. Tällöin tutkimukset suunnattiin 

alueen länsipäässä olevaan soramonttuun sekä alueen itäosaan Kekkolanniemen alueel-

le. 
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Koepumppauksia suoritettiin kolmessa pisteessä; alueen itäosassa Kekkolammen etelä-

puolella (kartta 27030-2, piste 3), Rönnynkankaan vanhan maa-aineksen ottopaikan lä-

heisyydessä (nykyinen vedenottamo, piste 28) sekä alueen länsiosassa sijaitsevan sora-

montun alueella (piste 25). Koska koepumppausajat jäivät suhteellisen lyhyiksi, ei tutki-

muspisteiden antoisuudesta voitu tehdä kovin varmoja johtopäätöksiä koskien erityisesti 

hyvälaatuisen pohjaveden määrää. Johtopäätöksenä jokaisessa koepumppauspisteessä 

esitettiin antoisuusarvioksi 400 m
3
/d hyvälaatuista pohjavettä kaikissa tilanteissa. Pisteet 

3 ja 28 on todettu osittain toisiaan korvaaviksi. Mikäli molempiin kohtiin rakennettaisiin 

vedenottamot, on näiden yhteinen antoisuusarvio 400 m
3
/d. 

3.4.3 Pohjaveden laatu 

Vuoden 2014 käyttötarkkailussa verkostoveden todettiin täyttävän talousvedelle asetetut 

laatuvaatimukset ja suositukset (STMa 461/2000). Näyte otettiin Pohjavaaran koululta 

(Pohjavaarantie 155). 

Pohjavaaran vesiosuuskunnan vesijohtoverkostosta otetuissa vesinäytteissä on havaittu 

ajoittain kohonneita rautapitoisuuksia. Esim. vuoden 2009 näytteessä rautapitoisuus oli 

1200 µg/l, joka ylittää moninkertaisesti laatusuosituksen (tavoitteellinen enimmäisarvo) 

arvon 200 µg/l (STMa 461/2000). Muutamina viime vuosina rautapitoisuus on pysynyt 

laatusuosituksen enimmäisarvon alapuolella. Alla olevassa kuvassa on esitetty Pohjavaa-

ran vesiosuuskunnan verkostovedestä otetuista näytteistä mitattuja rautapitoisuuksia. 

 

Kuva 2. Pohjavaaran vesiosuuskunnan verkostoveden rautapitoisuus. 
 

Liiallinen rautapitoisuus voi aiheuttaa veteen ruosteista hajua ja makua, ruostesaostumia 

ja -tahroja sekä kohottaa sameus- ja värilukuja. Rauta on usein peräisin pohjavedestä, 

mutta sitä voi irrota myös vedenjakelulaitteistosta. Rauta ei aiheuta terveyshaittoja sellai-
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sena pitoisuutena, jonka esiintyessä veden nauttiminen sen ulkonäön ja maun perusteel-

la on mahdollista. 

Pohjavaaran vesiosuuskunta ottaa omavalvonnan käyttötarkkailunäytteen kerran vuo-

dessa, lokakuussa, suoraan vedenottamolta. Vuoden 2014 näytteen (otettu 28.10.2014) 

rautapitoisuus oli 610 µg/l. Muiden tutkittujen muuttujien osalta näyte täytti talousvedelle 

asetetut laatuvaatimukset ja suositukset (STMa 461/2000). 

Pohjavesitutkimukset 2014 

Rimpilänniemen pohjavesialueen suojelusuunnitelman yhteydessä suoritettiin myös poh-

javesitutkimuksia, joiden avulla pyrittiin selvittämään pohjaveden laadullista tilaa sekä 

pohjaveden pinnan korkeustasoa. 

Pohjavesitutkimuksiin kuului kahden (2) uuden pohjavesiputken (101 ja 102) asentami-

nen näytteenottoa ja pohjaveden korkeustason määrittämistä varten. Asennettujen poh-

javesiputkien sijainti on esitetty kartassa 27030-2. Tutkimustuloksista on laadittu erillinen 

selostus, johon on liitetty tutkimustulokset kokonaisuudessaan. 

Suunnittelua ohjaavassa työryhmässä todettiin, että tutkimustulosten sisältämien epä-

varmuuksien vuoksi ei voida vielä tehdä päätöksiä siitä, kuinka Pohjavaaran vesiosuus-

kunnan vedenhankintaa tulisi lähteä kehittämään. Näin ollen näytteiden otto ja vesiana-

lyysit tulisi uusia. 

3.4.4 Pohjavesialueen merkitys vedenhankinnalle  

Rimpilänniemen pohjavesialueella sijaitsevalta vedenottamolta pumpataan pohjavettä 

Rimpilänniemen ja Pohjavaaran seudulla toimivan Pohjavaaran vesiosuuskunnan verkos-

toon. Osuuskunnalla ei ole varavesilähdettä eikä yhteyttä muiden vesiosuuskuntien ver-

kostoon. Rimpilänniemen pohjavesialueen vaikutus alueen vedenhankinnalle nykytilan-

teessa on näin ollen erittäin merkittävä. 

3.5 MAANKÄYTTÖ 

Rimpilänniemen pohjavesialue sijaitsee osittain Nuasjärven rantaosayleiskaava-alueella, 

jonka Sotkamon kunnan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 30.10.2000. Kaavan lopullinen 

voimaantulo tapahtui valituksista johtuen 16.4.2004. Rantaosayleiskaavassa Rimpilän-

niemen pohjavesialue on kaavassa merkitty vedenhankinnalle tärkeäksi pohjavesialueek-

si. Rimpilänniemen vedenottamo ei sijaitse osayleiskaava-alueella, mutta on merkitty pv-

merkinnällä (Pohjavedenottamo). 

3.6 NATURA-ALUEET 

Rimpilänniemen pohjavesialueella ei sijaitse Natura 2000 – verkostoon kuuluvia alueita. 
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4 RISKITEKIJÄT 

4.1 YLEISTÄ 

Pohjaveden pilaantuminen voi aiheutua joko kertaluonteisista pistekuormittajista tai jatku-

vista päästöistä. Aiheuttajana on ihminen, joko välittömällä tai välillisellä toiminnallaan. 

Päästön vaarallisuus pohjavesille riippuu sen laadusta ja määrästä sekä maaperän omi-

naisuuksista. Pohjaveden pilaantumista saattavat aiheuttaa kaikki sellaiset toiminnot, 

joiden yhteydessä käsitellään, kuljetetaan tai varastoidaan pohjaveden laadun kannalta 

haitallisia aineita. 

Välittömästä toiminnasta aiheutuvat päästöt ovat yleensä kertaluontoisia (esim. öljyvahin-

ko). Välillisiä vaikutuksia aiheuttavat mm. maa-aineksen otto tai metsänhoito, jotka muok-

kaavat alueen maaperää vaikuttaen sitä kautta pohjaveden muodostumiseen ja veden 

laatuun. Kertaluonteiset päästöt ovat kerralla tapahtuvia ja tapahtuvat yleensä ajallisesti 

hyvinkin nopeasti. Päästövaikutus pohjaveteen riippuu paljon torjuntatoimien tehokkuu-

desta. Jatkuvasta päästöstä aiheutuva pohjaveden pilaantuminen saattaa tulla esiin vasta 

usean vuoden päästä päästön alkamisesta. Päästön aiheuttama pohjaveden pilaantumi-

nen voi jatkua vielä useita vuosia päästölähteen poistamisen jälkeenkin. 

Pohjaveden muuttumista saattaa aiheutua mm. liiallisesta pohjaveden otosta, liiallisesta 

ja huonosti suunnitellusta maa-ainesten otosta tai maaleikkausten teosta. 

Rimpilänniemen pohjavesialueen keskeisimmät riskikohteet sekä toimenpidesuositukset 

on esitetty tässä luvussa. Riskikohteet on merkitty suunnitelmakarttaan. Tunnistettujen 

riskien välttämiseksi on esitetty toimenpidesuosituksia, jotka on koottu toimenpideohjel-

maksi liitteeseen 1. 

4.2 ASUTUS JA VIEMÄRÖINTI 

4.2.1 Yleistä, jätevedet 

Asutukseen liittyvien jätevesien aiheuttamat riskit pohjavedelle muodostuvat pääasiassa 

jätevesien maahan imeyttämisestä, vuotavista viemäreistä tai jätevedenpumppaamoiden 

ylivuodoista. 

Valtioneuvoston talousjätevesiasetus (209/2011) on tullut voimaan 15.3.2011. Asetuk-

sessa määrätään viemäriverkon ulkopuolisten alueiden jätevesien käsittelymenetelmien 

puhdistustehovaatimuksista, suunnittelusta, rakentamisesta ja valvonnasta. Asetuksen 

voimaantulon myötä jätevesijärjestelmiä on ryhdytty parantamaan. Jätevesijärjestelmät 

on saatettava asetuksen mukaisiksi viimeistään viidessä vuodessa asetuksen voimaantu-

losta. Käytännössä uusissa kiinteistöissä jätevesien käsittely on jo nyt asetuksen vaati-

malla tasolla. Seuraavassa taulukossa on esitetty asetuksessa jätevesien käsittelylle 

asetetut puhdistustehovaatimukset, joita verrataan haja-asutuksen kuormitusluvun avulla 

määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. 
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Taulukko 4.1 Jätevesien käsittelylle asetetut puhdistustehovaatimukset (VnA 209/2011).  

 
BOD7ATU Fosfori (P) Typpi (N) 

Poistoteho A* 80 % 70 % 30 % 

Poistoteho B** 90 % 85 % 40 % 

* Vähimmäisvaatimukset jätevesien puhdistustasolle. 
** Ohjeellinen puhdistustaso pilaantumiselle herkillä alueilla. 
 

Sotkamon kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä (voimassa 1.1.2008 alkaen) esiintyy 

termi ”Lievennetyn käsittelyn alue”, jolla tarkoitetaan rantavyöhykkeen ja pohjavesialueen 

ulkopuolella olevaa aluetta. Näillä alueilla jätevesien käsittelyjärjestelmien puhdistustehon 

tulee täyttää em. Valtioneuvoston asetuksessa esitetyt vähimmäisvaatimukset jätevesien 

puhdistustasolle. 

Jätevesien käsittelystä pohjavesialueilla ja rantavyöhykkeillä on säädetty Sotkamon ra-

kennusjärjestyksessä, jonka mukaan tärkeiden I-luokan pohjavesialueiden varsinaisilla 

muodostumisalueilla vesikäymälän jätevedet on johdettava umpisäiliöön tai johdettava 

alueen ulkopuolelle puhdistettavaksi. Pohjavedenottamoiden lähisuojavyöhykkeillä kaikki 

jätevedet on johdettava alueiden ulkopuolelle käsiteltäväksi. 

Sekä kunnan rakennusjärjestys että ympäristönsuojelumääräykset ovat parasta aikaa 

päivitystyön alla (kohta 5.2.3). Jätevesienkäsittelyä koskevat tulevat siirtymään päivityk-

sen myötä täysin ympäristönsuojelumääräyksiin. Muutosta tulee myös siihen, että pohja-

vesialueet ja ranta-alueet tulevat olemaan tiukennetun käsittelyn alueita ja muut alueet 

perustason alueita. 

4.2.2 Yleistä, hulevedet  

Hulevesien aiheuttamat riskit pohjavedelle muodostuvat pääasiassa likaantuneiden hule-

vesien maahan imeyttämisestä. Tutkimusten mukaan yleisimpiä hulevesien sisältämiä 

haitta-aineita ovat mm. kiintoaine, ravinteet, metallit, kloridi, sekä öljyt ja rasvat. Pohjave-

den laatua vaarantavia, hulevesissä esiintyviä aineita ovat mm. torjunta-aineet, liukkau-

dentorjunta-aineet ja metyylitertiääributyylieetteri (MTBE). 

Hulevesien määrän vähentämisessä ensisijaisena keinona pidetään läpäisemättömien 

pintojen minimointia ja sadevesien imeyttämistä, jolloin myös valuma-alueelta pintavalun-

tana poistuva ainehuuhtouma pienenee. Pohjavesialueilla sadeveden imeyttämisellä 

turvataan myös pohjaveden määrällisen tilan säilymistä hyvänä, sillä katetut pinnat ja 

vesien johtaminen pois pohjavesialueelta vähentävät muodostuvan pohjaveden määrää. 

Toisaalta, tärkeillä ja vedenhankintaa soveltuvilla pohjavesialueilla hulevesien imeyttämi-

sessä tulee ottaa huomioon myös pohjaveden suojelu ja siihen liittyvän lainsäädännön 

vaikutukset. Hulevesien hallinnassa on tärkeää huomioida mm. seuraavat vuorovaikutus-

suhteet pohjavesien muodostumisen ja vedenhankinnan kanssa: 

 Hulevesien johtaminen pois pohjaveden muodostumisalueelta, joka on yhteydes-

sä vedenottamoon tai talousvesikaivoihin, saattaa aiheuttaa vedenhankinnan vai-

keutumisen. 
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 Imeytettäessä hulevesiä alueella, jonka läheisyydessä sijaitsee vedenottamo tai 

talousvesikaivoja, tulee taata imeytettävän veden hyvälaatuisuus ja imeytysjärjes-

telmän toimintavarmuus. 

4.2.3 Tilanne pohjavesialueella 

Rimpilänniemen pohjavesialue on harvaan asuttua aluetta, jossa sijaitsee 10 vakituisen 

asutuksen rakennusta, 28 lomarakennusta sekä niemen länsirannalla oleva seurantalo. 

Alueella toimii Pohjavaaran vesiosuuskunta, joka toimittaa liittyjille talousveden. Jätevedet 

käsitellään kiinteistökohtaisin menetelmin. Alueella on käytössä erilaisia jätevesien käsit-

telyjärjestelmiä. Osassa kiinteistöjä kaikki jätevedet johdetaan perinteisen saostussäiliö-

käsittelyn jälkeen maaperään, kun taas joissakin kiinteistöissä wc-vedet johdetaan um-

pisäiliöön ja harmaat vedet imeytetään maaperään. Muutamissa kiinteistöissä on käytös-

sä jäteveden pienpuhdistamo. 

4.2.4 Toimenpidesuositukset  

Toimenpidesuositukset asutuksen jätevesien johtamiselle ja käsittelylle:  

 Vesikäymälän jätevedet (mustat vedet) on koottava umpisäiliöön tai johdettava 

alueen ulkopuolelle puhdistettavaksi. 

 Harmaat vedet voidaan imeyttää maaperään, mikäli siitä ei koidu uhkaa vedenot-

tamolle eikä toiminta ole pohjaveden pilaamiskiellon vastaista (YSL 17 §). 

 Valtioneuvoston talousjätevesiasetuksen siirtymäajan päättymisen (3/2016) jäl-

keen selvitetään haja-asutusalueiden kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät ja 

järjestelmien kunto. Tarvittaessa asukkaita ohjataan päivittämään järjestelmät 

vastaamaan asetuksen määräyksiä sekä kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. 

Alueella sijaitsevien pohjavesikaivojen osalta suositellaan seuraavaa: 

 Käytöstä poistetut/poistettavat pohjavesikaivot täytetään puhtaalla maa-

aineksella. Myös muiden alueella sijaitsevien vesikaivojen kuntoa on tarkkailtava 

pohjavesiriskien ehkäisemiseksi. 

 Vedenottamon läheisyydessä sijaitsevien pohjavesikaivojen omistajat ovat velvol-

lisia valvomaan kaivojen käyttöä ja kuntoa sekä huolehtimaan siitä, että ne eivät 

aiheuta ongelmia tai riskejä pohjavedenotolle ja -laadulle. Kaivot tulee varustaa 

tiiviillä kansirakenteilla. 

4.3 RAKENTAMINEN 

4.3.1 Yleistä 

Rakentaminen muodostaa pohjaveden pilaantumisriskin. Poistettaessa pintamaan hu-

muskerros, maaperä on alttiimpi ylhäältäpäin tulevien haitta-aineiden joutumiselle pohja-

veteen. Työkoneiden aiheuttamat päästöt ovat myös riski. Rakentaminen voi myös muut-



   

 

 

 

 

10 (27) 
 
RIMPILÄNNIEMEN POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA 

13.1.2015 

 

E27030_Rimpilänniemen_pohjavesialueen_suojelusuunnitelma_Sotkamo.docx  

 

 

taa pohjaveden virtausoloja esimerkiksi kaivannoissa tai louhinnassa, jos maaperään 

muodostetaan vettä johtavia kanaaleja tai kalliokynnykset poistetaan. 

4.3.2 Tilanne pohjavesialueella  

Huomattavia rakennushankkeita ei ole suunnitteilla. 

4.3.3 Toimenpidesuositukset 

Rakennustoiminnan aiheuttamien riskien pienentämiseksi suositellaan seuraavia toimen-

piteitä: 

 Pohjavesialueella rakentamisesta olisi hyvä laatia ohje, johon kootaan yhteen 

ympäristönsuojelumääräyksissä ja rakennusjärjestyksessä annetut määräykset 

sekä muut huomioitavat asiat. Ohjeessa on kerrottu, mitkä rakennustoimenpiteet 

edellyttävät ilmoituksen tekemisen viranomaiselle tai luvan hakemisen ja mistä 

saa tarvittaessa lisätietoja asiasta. Ohjetta voidaan hyödyntää myös muilla poh-

javesialuilla. 

 Rakentamisella ei saa aiheuttaa haitallista pohjaveden purkautumista eikä pohja-

veden pinnan alenemista. 

 Rakentajan on selvitettävä ennen kaivantojen tekemistä tai kalliopintojen louhin-

taa pohjaveden taso ja virtaussuunta. 

4.4 MAALÄMPÖKAIVOT 

4.4.1 Yleistä 

Maalämpökaivojen poraaminen pohjavesialueella voi aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle 

ja määrälle. Kaivoa porattaessa orsivesikerroksen alapuolella oleva savikerrostuma voi 

puhjeta, jolloin orsivesikerroksen pinta voi laskea tai paineellinen pohjavesi voi nousta 

orsivesikerrokseen. Molemmissa tapauksissa pohjaveden pinnankorkeus voi muuttua 

pysyvästi. Poraus voi myös muuttaa pohjaveden virtausolosuhteita ja täten vaikuttaa 

pohjaveden määrään ja laatuun.  

Riskejä pohjaveden laadulle ovat: 

 Lämmönkeruunesteen vuodot, 

 porauksessa kallioperästä irronneen hienoaineksen sekoittuminen pohjaveteen, 

 eri pohjavesikerrostumien (suolainen/makea, hyvä-/huonolaatuinen) sekoittumi-

nen ja 

 hulevesien pääsy pohjaveteen puutteellisesti tiivistettyjen kaivorakenteiden tai 

suojaputkitusten takia. 

Tapauksissa, joissa maalämpöjärjestelmien sijoittaminen maa-alueelle voi vaikuttaa poh-

javesiesiintymän tilaan tai antoisuuteen, maalämpöjärjestelmän rakentamiselle voidaan 

edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen toimenpideluvan lisäksi vesilain mukais-
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ta lupaa alueen erityisolosuhteiden vuoksi. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ohjaa 

tarvittaessa hankkeeseen ryhtyvää hakemaan myös vesilain mukaista lupaa I- ja II-luokan 

pohjavesialueilla. Mahdollisen vesilainmukaisen luvan käsittelee aluehallintovirasto. 

4.4.2 Tilanne pohjavesialueella  

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu maalämpöön liittyviä määräyksiä. 

Niiden mukaan pohjavesialueilla ja ranta-alueilla on maalämmön ja vesistöstä otettavan 

lämmön käyttöönotossa varmistuttava siitä, ettei putkistoissa johdettava aine ole tervey-

delle tai ympäristölle vaarallista. Putkistot tulee merkitä asemapiirrokseen sekä maas-

toon. 

Kunnan rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen myötä maa-

lämpöön liittyvät määräykset tulevat siirtymään ympäristönsuojelumääräyksistä kokonai-

suudessaan rakennusjärjestykseen. 

Rimpilänniemen pohjavesialueelle ei ole rakennettu maalämpökaivoja. 

4.4.3 Toimenpidesuositukset  

Maalämpökaivojen aiheuttamien riskien pienentämiseksi suositellaan seuraavia toimenpi-

teitä: 

 Kaikki asennetut ja asennettavat maalämpökaivot kootaan rekisteriin, josta on 

selkeästi nähtävillä millä pohjavesialueella kaivot sijaitsevat. 

 Maalämpökaivojen poraajien ja maalämpöjärjestelmien asentajien osalta suosi-

tellaan sertifioitujen ammattilaisten käyttöä. 

 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ohjaa tarvittaessa maalämpökaivon po-

raushankkeeseen ryhtyvää hakemaan vesilain mukaista lupaa. 

 Huollon ja laitteiston purkamisen yhteydessä lämmönsiirtoliuos on otettava tal-

teen. Liuosta ei saa päästää maaperään tai pohjaveteen. 

 Maalämpökaivoja poraaminen tulee kieltää alle 500 metrin (ohjeellinen) etäisyy-

dellä pohjavedenottamoista (Energiakaivo, maalämmön hyödyntäminen pienta-

loissa 2013).  

 Maalämpökaivoja rakennettaessa huomioidaan Energiakaivo-oppaassa (Juvo-

nen, Lapinlampi, 2013) esitetyt työmenetelmät, joista esimerkkejä: 

o Porauksen aikana pohjaveden kloridipitoisuutta tai sähkönjohtavuutta 

seurataan pohjavedenlaadun mahdollisen muutoksen havaitsemiseksi. 

Mikäli porauksen edetessä havaitaan huonolaatuista pohjavettä, pohja-

vesien sekoittuminen tulee estää esimerkiksi täyttämällä kaivo osittain tai 

kokonaan sementillä tai bentoniitilla. 

o Jos porauksen aikana havaitaan esim. talousvesikäyttöä haittaavia ve-

den laadun tai määrän muutoksia lähistön kaivoissa, on poraaminen kes-
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keytettävä ja ryhdyttävä toimenpiteisiin haittojen poistamiseksi sekä tar-

vittaessa haettava vesilain mukaista lupaa työn jatkamiseksi. 

o Energiakaivon suoja- tai eristysputki tulee asentaa vähintään 6 metriä 

kiinteään kallioon. Hulevesien pääsy pohjaveteen estetään kaivoraken-

teiden kunnollisella tiivistyksellä. 

o Keruuputkiston tiiveys tarkistetaan painekokeella ennen sen laskemista 

kaivoon. Pumppu varustetaan vuodonilmaisimella, joka hälyttää mahdol-

lisesta vuodosta keruupiirissä. Vuodoista tulee ilmoittaa kunnan ympäris-

tönsuojeluviranomaiselle. 

4.5 LIIKENNE JA TIENPITO 

4.5.1 Yleistä 

Liikenteen päästöt ja vaarallisten aineiden kuljetus ovat uhka pohjavesille. Liikenteen 

aiheuttamia päästöjä ovat mm. rikkidioksidi, typen oksidit, hiukkaspäästöt, hiilimonoksidi, 

erilaiset hiilivedyt ja lyijy. Liikenteen päästöt ovat vaikutukseltaan pitkäaikaisia. Teiden 

kunnossapidosta aiheutuu myös päästöjä pohjavesiin. Yleisesti käytettyjä aineita ovat 

liukkauden torjunnassa NaCl ja pölyntorjunnassa CaCl2. 

Suola on helposti liukenevaa, ja kulkeutuu helposti pohjaveteen nostaen pohjaveden 

kloridipitoisuutta. Kloridilla ei tiedetä olevan haitallisia terveydellisiä vaikutuksia. Kloridi 

aiheuttaa veteen makua 200–300 mg/l pitoisuuksina ja lisää korroosiovaikutuksia 20–50 

mg/l pitoisuuksissa. Sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksessa kloridin raja-

arvoksi on asetettu 250 mg/l, mutta tavoitteena tulee olla alle 25 mg/l, jottei kloridi aiheuta 

syöpymistä vesijohtomateriaaleissa. 

Kemikaalikuljetuksissa liikkuu suuri määrä myrkyllisiä aineita, jotka esimerkiksi onnetto-

muuksissa saattavat joutua pohjaveteen ja estää vedenottamon käytön kokonaan. 

4.5.2 Maantiet pohjavesialueella 

Rimpilänniemen alueelle, pohjavesialueen halki noin 2,1 km matkan kulkee Yhdystie 

19131 (Rimpilänniementie). Tien tiedot on esitetty alla olevassa taulukossa. Lisäksi nie-

men alueella on muutamia muita vähäliikenteisempiä teitä. 

Taulukko 4.2 Pohjavesialueilla kulkevat yleiset tiet. 

Tien nimi 
Pohjavesi-
alue 

Pituus 
pv- 
alueella 
[m] 

Toiminnallinen 
luokka ja nro 

THL* 
KVL** [ajo-
neu-
voa/vrk] 

KVLRAS*** 
[ajoneu-
voa/vrk] 

Rimpilänniementie Rimpilänniemi 2100 Yhdystie 19131 III 109 3 

* THL = Talvihoitoluokka. 
** KVL = Keskivuorokausiliikenne v.2013 
*** RAS = Raskas liikenne (KVLRAS sisältyy KVL-lukuun). 
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Talvihoitoluokat: 
Ib = Tie hoidetaan korkeatasoisesti, mutta pääosin ilman suolaa. Liukkaus torjutaan suolalla vain syys- ja kevät-
liukkailla sekä liikenneturvallisuutta erityisesti vaarantavissa ongelmatilanteissa. Suolan (NaCl) käyttömäärä 
noin 2 tonnia/km. 
II = Pääosin lumipintainen. Tie hiekoitetaan kokonaan ongelmallisimmilla keleillä. 
III = Lumipintainen, hiekoitus vain pahimmissa olosuhteissa. 

4.5.3 Moottorikelkkareitit pohjavesialueella 

Moottorikelkkareiteillä on maastoliikennelain mukaisesti perustettu yleinen oikeus ajaa 

moottorikelkalla. Moottorikelkkailureitti on tieliikennelain mukainen tie. Moottorikelkkailu-

reitti edellyttää aina kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vahvistamaa reittisuunnitel-

maa sekä lisäksi reitin pitäjän ja maanomistajien välisiä kirjallisia sopimuksia tai reittitoimi-

tusta. 

Pohjavesialueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvat moottorikelkkareitit on esitetty suunni-

telmakartalla. Maahan ja pohjaveteen joutuessaan moottorikelkkojen bensiini, kaksitahti-

bensiinin sisältämä voiteluöljy ja erityisesti bensiinissä käytetty, ns. nakutusta estävä 

lisäaine MTBE aiheuttavat tietyn riskin pohjavesien ja maaperän pilaantumiselle. Bensii-

niä pääsee maahan tankkauksen ylivuodoista (varsinaisten tankkauspaikkojen lisäksi 

saatetaan matkan aikana tehdä polttoainetäydennystä kanisterista kaatamalla) ja kaksi-

tahtimoottorien läpi palamatta jääneenä polttoaineena. Kaksitahtikelkka tuottaa hiilivety-

päästöjä eli käytännössä palamatta jäävää bensiiniä tyypillisesti 20–28 % käytetyn poltto-

aineen määrästä eli 3–7 litraa/100 km. Bensiini haihtuu helposti ja kun moottorikelkkailu 

tapahtuu lumipeitteen aikana, ei moottorikelkkaväylistä ole todettu suoranaista riskiä poh-

javesialueille. 

4.5.4 Toimenpidesuositukset  

Maanteihin liittyviä toimenpidesuosituksia: 

 Pohjavesialue-kylttien kunto ja määrä tulee tarkastaa. Tarvittaessa kyltit uusitaan 

tai kylttejä lisätään.  

4.6 MAA-AINESTEN OTTO 

4.6.1 Yleistä 

Maa-ainesten otto muuttaa niitä olosuhteita, jotka säätelevät veden imeytymistä pohjave-

deksi, veden liikkumista maaperässä sekä syntyvän pohjaveden määrää ja laatua. Kun 

maannoskerros poistetaan soranoton yhteydessä, muuttuvat pohjaveden muodostumis-

olosuhteet. Maannoksen vajovedessä tapahtuvat monet kemialliset ja biokemialliset reak-

tiot vähenevät oleellisesti. 

Maa-ainesten oton aikana kloridin, nitraatin, kalsiumin ja magnesiumin pitoisuudet pohja-

vedessä kasvavat. Myös pohjaveden sähkönjohtavuus ja veteen liuenneen hapen pitoi-

suus kasvavat maanpinnan muokkauksessa. Pohjaveden laatu pysyy pitkään maa-

ainesten oton jälkeenkin vastaavana kuin maa-ainesten oton aikana. Oman riskinsä poh-

javeden laadulle aiheuttavat työkoneiden mahdolliset polttoaine- ja hydrauliikkaöljy-

vuodot. 
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Maa-ainesten oton vaikutuksia pohjaveteen voidaan merkittävästi vähentää työnaikaisilla 

toimenpiteillä ja ottoalueiden jälkihoidolla. Jälkihoito pitää sisällään pinnan muotoilun 

sekä uuden kasvukerroksen rakentamisen. 

Kaupallisessa tarkoituksessa suoritettavaa maa-ainesten ottamista varten tarvitaan maa-

aineslain mukainen maa-aineslupa. Maa-aineslakia (555/1981) sovelletaan kiven, soran, 

hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai 

jalostettavaksi. Luvasta päättää Sotkamon kunnassa ympäristö- ja tekninen lautakunta. 

Maa-aineslain mukainen lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista 

kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Maa-ainesten käytön tulee 

liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Maa-ainesten kotitarveotosta 

on tehtävä ilmoitus ympäristövalvontaan, mikäli otettu määrä tai otettavaksi aiottu määrä 

ylittää 500 kiintokuutiometriä. Kotitarveottoa koskevat samat maa-aineslain 3§:n rajoituk-

sen kuin luvanvaraista maa-ainestenottoa.  

4.6.2 Tilanne pohjavesialueella  

Rimpilänniemen pohjavesialueella on harjoitettu maa-ainesten ottotoimintaa aktiivisesti 

vuosien 1960–1980 välillä. Alueella on karttatarkastelun perusteella viisi maa-aineksen 

ottoaluetta, joista kolme pienintä sijaitsee pohjaveden muodostumisalueen länsilaidalla 

(noin 1,5 km päässä nykyisestä vedenottamosta). 

Nykyisin pohjavesialueella on voimassa yksi maa-ainesten ottolupa (Jyrki Nykänen). Ot-

tolupa sijoittuu Rimpilänniemen vedenottamon välittömään läheisyyteen, sen länsipuolella 

olevalla maa-ainesten ottoalueelle (kuva 3). Ottolupa on voimassa vuoden 2015 loppuun 

saakka, luvan mukaan alueelta saa ottaa maa-ainesta yhteensä 25700 m
3
. Ottomäärä on 

tätä nykyä lähes otettu loppuun. 

 

Kuva 3. Maa-ainesten ottoalue vedenottamon länsipuolella. 
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Muilla pohjavesialueen maa-ainesten ottoalueilla harjoitetaan kotitarveottoa. Maasto-

käynnillä havaittiin luvattomia jätteitä pohjavesialueen länsilaidalla sijaitsevalla vanhalla 

maa-ainesten ottoalueella (kuva 4). 

 

 

Kuva 4. Vanha maa-ainesten ottoalue seurantalon pohjoispuolella. 

4.6.3 Toimenpidesuositukset  

 Luvattomat jätteet poistetaan vanhoilta maa-ainesten ottoalueilta. 

 Vanhojen maa-ainesten ottoalueiden kunnostus- ja maisemointitarve tulee arvioi-

da ja tarvittaessa alueet tulee kunnostaa. Kunnostukseen ei saa käyttää alueen 

ulkopuolelta tuotua ylijäämämaata, joka laadun tai alkuperän puolesta muodostaa 

ilmeisen uhan pohjaveden pilaantumiselle. 

 Kunnostus- ja maisemointitöiden valmistuttua alueelle tehdään lopputarkastus. 

 Entisillä maa-ainesten ottoalueilla tulee noudattaa erityistä huolellisuutta, ettei öl-

jyä, polttoainetta tai muuta pohjavedelle haitallista ainetta pääse maaperään. 

 Maa-ainesten otto suunnataan jatkossa mahdollisuuksien mukaan pohjavesialu-

een ulkopuolelle. Maa-ainesten oton suunnittelussa, järjestämisessä ja jälkihoi-

dossa tulee noudattaa Ympäristöministeriön ohjetta (1/2009) Maa-ainesten kes-

tävä käyttö. 
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 Maa-aineksen ottohakemuksessa on erikseen pystyttävä osoittamaan, ettei 

suunnitellusta ottamisesta aiheudu pohjaveden pilaantumisriskiä. Muussa tapa-

uksessa toiminnalle on haettava vesilain mukainen lupa. 

4.7 MAA- JA METSÄTALOUS 

4.7.1 Yleistä 

Maa- ja metsätalouden haitalliset pohjavesivaikutukset vaihtelevat pohjavesialueen hyd-

rogeologisten ominaisuuksien mukaan. Maa- ja metsätalouden pohjavedelle aiheuttamia 

riskejä ovat lähinnä lietelannan, lannoitteiden (erityisesti typpilannoitteet) ja torjunta-

aineiden käyttö. Yleisin haitta pohjavedelle on nitraattipitoisuuden nousu. Myös veden 

mikrobiologinen laatu saattaa vaarantua tai heikentyä. 

Maatalouden aiheuttamat riskit johtuvat usein liiallisesta lannoituksesta, lantaloista, virt-

sasäiliöistä sekä rehusiiloista ja – aumoista. Pohjaveden pilaantumista voi aiheuttaa lä-

hinnä rikkinäisistä virtsakaivoista maahan karkaava virtsa. Lannan vaikutus ilmenee 

yleensä pohjaveden nitraattipitoisuuden kasvuna, mutta joskus myös veden bakteerimää-

rän kasvuna sekä maku- ja hajuhaittoina. Pohjaveden laatuun voivat vaikuttaa lisäksi 

peltoalueiden ojitukset, mikäli ojien kautta pääsee imeytymään pintavesiä pohjavesimuo-

dostumaan. Maataloudessa käytetään myös polttoaineita ja öljyjä, joiden huolimattomasta 

käsittelystä voi aiheutua haittaa pohjaveden laadulle. 

Metsätalouden toimenpiteistä pohjavesialueiden hydrogeologiaan vaikuttavat selvimmin 

ojitus, maan muokkaus ja metsänhakkuu. Pohjavesialueilla ei yleensä nykyisin tehdä 

ojituksia, kunnostusojituksia tai lannoituksia. Ojitus voi alentaa pohjaveden pintaa, no-

peuttaa veden virtausta ja muuttaa alueen hydraulisia ominaisuuksia. Hakkuut ja maan-

muokkaus lisäävät valumavesien määrää ja pohjaveden pinnankorkeuden vaihteluita 

sekä mahdollisesti ravinteiden ja metallien huuhtoutumista pohjaveteen. Metsänhakkui-

den on havaittu aiheuttavan mm. pohjaveden nitraattipitoisuuden lievää kohoamista. 

Myös metsätöissä käytettävien koneiden öljyvuodot voivat vaarantaa pohjavettä, minkä 

vuoksi pohjavesialueilla olisikin suotavaa käyttää biologisesti hajoavia öljyjä. 

4.7.2 Tilanne pohjavesialueella  

Rimpilänniemen pohjavesialueella sijaitsevien peltojen yhteispinta-ala on OIVA - Ympä-

ristö- ja paikkatietopalvelun mukaan noin 62,6 ha (16,7 %) ja varsinaisella pohjaveden 

muodostumisalueella 36,3 ha (15,6 %). Pohjavesialueesta on metsää noin 211,9 ha (56,5 

%) ja varsinaisesta pohjaveden muodostumisalueesta 175,3 ha (75,6 %). 

Peltoalueet sijaitsevat pääosin pohjavesialueen pohjoisosissa. Myös pohjavesialueen 

eteläosassa, Rimpilänniemen kärjessä on peltoalueita. Alueen keskiosassa Sinilammen 

pohjoispuolella on sikala (Tuomo Rönty). Sikalassa on lietelantala ja sikojen juomavesi 

ym. sikalan käyttövesi otetaan Sinilammesta. Varsinainen tila sijaitsee Rimpilänniemen-

tien varressa. Pohjavesialueen itäosassa, noin 400 metrin etäisyydellä vedenottamosta 

sijaitsee maatila, jonka tuotantosuunta on maidon- ja lihantuotanto. Tilan toiminnalla on 

voimassa oleva ympäristölupa. Luvan mukaan toiminnanharjoittajan tulee jättää lupamää-
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räysten tarkistamista koskeva ympäristölupahakemus Kainuun ELY-keskukselle 

30.12.2015 mennessä. 

4.7.3 Toimenpidesuositukset  

Maa- ja metsätalouden pohjavesille aiheuttamia haittoja voidaan estää tai merkittävästi 

vähentää seuraavilla toimenpiteillä: 

 Tiedotetaan peltoviljelystä ja metsänhoitotoimenpiteistä aiheutuvista riskeistä 

toiminnan harjoittajia. 

 Suosituksena on, että talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden 

ympärille jätetään nitraattiasetuksen (931/2000) mukainen maaston korkeussuh-

teista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 30–100 metrin levyi-

nen suojavyöhyke, jonne lantaa ei tulisi levittää. 

 Peltojen lannoitus suoritetaan nitraattiasetuksen (ja mahdollisen ympäristöluvan) 

mukaisesti. 

 Uusia eläinsuojia tai lantavarastoja ei sijoiteta pohjaveden muodostumisalueelle. 

Lantapatteria ei saa sijoittaa pohjavesialueelle. Kotieläinsuojien, lantavarastojen 

ja eläinten jaloittelualueiden sijoituksessa ja perustamisessa on huomioitava poh-

javesien suojelun tarpeet. 

 Pohjavesialueella lietelantaa, virtsaa tai puristenestettä lannoitukseen käytettäes-

sä on talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille jätettä-

vä maastoon korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähin-

tään 30–100 metrinsuojavyöhyke. 

 Torjunta-aineiden käyttömäärät tulisi minimoida ja torjunta-aineina saa käyttää 

vain turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymiä aineita. 

 Metsätalouden osalta suositellaan metsäsertifikaateissa esitettyjen toimenpitei-

den noudattamista pohjaveden suojelemiseksi.  

 Ojitusta suunniteltaessa on huomioitava, ettei ojitus vähennä pohjaveden muo-

dostumista (pohjaveden muuttamiskielto) tai heikennä pohjaveden laatua (pohja-

veden pilaamiskielto).  

 Kuollutta eläintä ei saa haudata pohjavesialueelle. Määräys ei koske lemmik-

kieläimiä. Eläinten hävittämistä säännellään EU:n sivutuoteasetuksella ja Eviran 

ohjeella.  

Toimenpiteet tulisi ulottaa myös varsinaisen pohjavesialueen tuntumassa oleville alueille 

ja varsinkin alueen läpi kulkevien ojien tai jokien varrelle. 
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4.8 YRITYSTOIMINTA 

4.8.1 Yleistä 

Yritystoiminnasta aiheutuvat riskit ovat luonteeltaan välillisiä, koska ne perustuvat yleensä 

liikenteen kasvuun, rakentamiseen ja haitallisten aineiden varastointiin ja käsittelyyn. 

Teollisuuden aiheuttamat pohjavesivahingot johtuvat yleensä viemäreiden vuodoista, 

huolimattomasta kemikaalien käsittelystä, suojarakenteiden puuttumisesta, puutteista 

varastoinnissa ja kuljetuksista.  

Teollisuuskemikaalien pohjavedelle aiheuttaman riskin suuruus riippuu maaperään joutu-

neen kemikaalin ominaisuuksista ja sen hetken pohjavesisuhteista. Vaaralliseksi katsotut 

toiminnot, joiden perustaminen pohjavesialueelle on luvanvaraista, on esitetty ympäris-

tönsuojelulaissa ja -asetuksessa. 

4.8.2 Tilanne pohjavesialueella  

Rimpilänniemen pohjavesialueelle ei sijoitu pohjaveden laatua tai määrää vaarantavaa 

yritystoimintaa. 

4.9 PILAANTUNEET MAA-ALUEET 

4.9.1 Yleistä 

Pilaantunut alue on alue, jolla on ihmisen toiminnan seurauksena haitallisia aineita siinä 

määrin, että niistä aiheutuu haittaa tai merkittävä riski ympäristölle tai terveydelle, viihtyi-

syyden vähentymistä tai muuta niihin verrattavissa olevaa haittaa. 

Mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita ovat mm. vanhat kaatopaikat, kyllästämöt, sahat 

ja muut alueet, joilla on käsitelty ympäristölle vaarallisia kemikaaleja ilman asianmukaista 

maaperän suojausta. 

Pilaantuneiden maa-alueiden tietoja on koottu valtakunnalliseen Maaperän tilan tietojär-

jestelmään (MATTI), joka otettiin virallisesti käyttöön kesällä 2007. MATTI-järjestelmässä 

kohteet jaetaan neljään lajiin toiminnan tilan ja toimenpidetarpeen alla olevan taulukon 

mukaisesti. 
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Taulukko 3.3 Kohteiden luokittelu toiminnan tilan ja toimenpidetarpeen mukaan. 

 

4.9.2 Tilanne pohjavesialueella  

Rimpilänniemen pohjavesialueelle ei sijoitu MATTI-järjestelmässä olevia kohteita. 

4.9.3 Toimenpidesuositukset  

Viranomaisvalvonnan avulla tulee huolehtia siitä, että pohjavesialueille ei sijoiteta pohja-

veden muodostumista tai pohjaveden laadun heikkenemistä aiheuttavaa toimintaa. 

4.10 ÖLJY- JA KEMIKAALISÄILIÖT 

4.10.1 Yleistä 

Polttoaine- ja kemikaalisäiliöt (metalliset maanalaiset tai maanpäälliset öljysäiliöt ja ns. 

farmisäiliöt, lujitemuoviset säiliöt) ovat riski pohjaveden laadulle. Riskin muodostavat me-

tallin korroosio tai mekaaninen rasitus. Maanalaisten säiliöiden vuodot voivat pilata poh-

javettä laajalti ennen kuin ne huomataan. Maanpäällisistä säiliöistä pitkään jatkuvat tippa-

vuodot maaperään saavuttavat vähitellen pohjaveden pinnan, jonka jälkeen öljy alkaa 

liueta pohjaveteen. Maahan päässyt öljy säilyy maaperässä pitkään. Maaperään le-

vinneen öljyn poistumisaika maaperästä biologisen hajoamisen seurauksena on esimer-

kiksi bensiinille 4-7 vuotta ja lämmitysöljylle 20–40 vuotta. 

4.10.2 Tilanne pohjavesialueella  

Pohjavesialueilla olevia maanalaisia öljysäiliöitä koskee kauppa- ja teollisuusministeriön 

päätös (344/1983), joka velvoittaa säiliöiden omistajat tarkastuttamaan säiliöidensä kun-

non säännöllisesti. Sotkamon kunnan rakennusjärjestyksen mukaan tärkeillä pohjavesi-

alueilla öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt ja varastot tulee 

sijoittaa maan päälle ja varustaa suoja-altaalla. 
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Kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan pohjavesialueilla sijaitsevien polttoaine- ja 

muiden kemikaalisäiliöiden tulee olla kaksivaippaisia tai ne on sijoitettava tiiviisiin suoja-

altaisiin. Sadeveden pääsy suoja-altaisiin on oltava estetty. Käyttöönotettavat polttoneste- 

ja kemikaalisäilöt on sijoitettava pohjavesialueilla maan päälle. Pohjavesi- ja ranta-alueilla 

sijaitsevien polttonesteiden ja muiden kemikaalien tankkaus- ja täyttöpaikkojen on oltava 

päällystetty tiiviillä, kemikaaleja läpäisemättömällä pinnoitteella. Määräys ei koske vene-

satamien laitureilla sijaitsevia tankkauspaikkoja. Tankkauspaikalla on oltava imeytysainet-

ta. 

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu määräyksiä myös maanalaisiin, käy-

töstä poistettuihin polttoaine- ja kemikaalisäiliöihin liittyen. Määräysten mukaan säiliön 

omistajan tai haltijan on poistettava maaperästä käytöstä poistettu maanalainen polttoai-

ne- tai muu kemikaalisäiliö putkistoineen ja puhdistettava (puhdistustodistus) se ennen 

poistamista. Puhdistuksen suorittajalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattitaito. Poh-

javesialueilla käytöstä poistetut polttoaine- ja muut kemikaalisäilöt putkistoineen on pois-

tettava maaperästä viiden vuoden kuluessa ympäristönsuojelumääräysten voimaantulos-

ta, joka oli 1.1.2008. Säiliötä ei tarvitse poistaa, jos se on ennen ympäristönsuojelumää-

räystenvoimaantuloa asianmukaisesti puhdistettu ja täytetty hiekalla tai muulla hyväksyt-

tävällä aineella. Säiliöiden täyttö- ja ilmaputket on kuitenkin poistettava. Mikäli säiliön 

poiston tai puhdistamisen yhteydessä maaperässä havaitaan tai epäillään olevan öljyä, 

on asiasta ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle ja pilaantunut maaperä on puh-

distettava alueellisen ympäristökeskuksen määräysten mukaisesti. Ympäristönsuojeluvi-

ranomainen voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käy-

töstä poistettu öljysäiliö maaperästä, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai 

siitä aiheutuu vahinkoa omaisuudelle. 

Kainuun pelastuslaitokselta saatu säiliörekisteri Rimpilänniemen pohjavesialuetta koskien 

on esitetty liitteessä 2. Rekisteriin on koottu tiedot mm. säiliöiden sijainnista, kunnosta ja 

tyypistä. Pelastuslaitoksen säiliörekisteristerissä on suunnittelutyön aikana havaittu puut-

teita. Rekisterissä on tällä hetkellä 1 säiliö, arvion mukaan pohjavesialueella sijaitsee 

ainakin puolenkymmentä maanalaista tai maanpäällistä öljy- tai kemikaalisäiliötä. Rekis-

terissä esitetyn säiliön viitteellinen sijainti on esitetty suunnitelmakartalla. 

4.10.3 Toimenpidesuositukset  

Öljysäiliöiden huollosta, sijoittamisesta ja rakentamisesta annetaan seuraavat toimenpi-

desuositukset: 

 Farmisäiliöiden sijoituksesta, varusteista, vastuista ja tarkastusvelvollisuudesta 

on hyvä laatia erillinen ohje, joka jaetaan säiliöiden omistajille. Ohjeeseen koo-

taan ympäristönsuojelumääräyksissä ja rakennusjärjestyksessä annetut määrä-

ykset sekä toimintaohjeet esim. vahingon sattuessa. Ohjeita voidaan hyödyntää 

myös muilla Sotkamon kunnan pohjavesialueilla. 

 Kiinteistön omistajien tulee huolehtia säiliöiden kunnon seurannasta ja noudattaa 

erityistä huolellisuutta öljytuotteiden käsittelyssä.  
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 Pelastuslaitoksen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee valvoa öljysäi-

liötarkastusten toteutumista. Öljysäiliörekisteri tulee pitää ajantasaisena. 

 Lannoitteiden ja kemikaalien merkittävien määrien varastoinnista tulee tehdä il-

moitus kunnan viranomaisille. 

 Huonokuntoiset ja käytöstä poistetut säiliöt hävitetään määräysten mukaisesti. 

 Öljyn käsittely ja pumppaus kielletään pohjavesikaivojen läheisyydessä. 

Muilta osin noudatetaan öljyn ja kemikaalien varastoinnista ja käsittelystä annettuja viran-

omaisohjeita. 

4.11 MUUNTAMOT 

4.11.1 Yleistä 

Muuntamoissa käytetään usein kuumenemisen estämiseksi väliaineena muuntajaöljyä. 

Sähköverkon muuntamoihin liittyy pohjavesiriski, mikäli muuntajarikon seurauksena 

muuntajaöljy pääsee vuotamaan maahan. Muuntamo voi rikkoontua esim. salamaniskun 

seurauksena. Pieniä muuntajia voidaan tehdä myös ilmajäähdytteisenä. Ilmajäähdytteisiä 

muuntajia kutsutaan kuivamuuntajiksi. Puistomuuntamoissa on öljynkeräysallas muunta-

motilassa.  

4.11.2 Tilanne pohjavesialueella  

Loiste Energia Oy vastaa sähkönjakelusta Sotkamon kunnan alueella. Rimpilänniemen 

pohjavesialueella sijaitsevien muuntamoiden tyyppi, niiden sisältämä öljymäärä sekä 

sijainti on esitetty liitteen 3 taulukossa. Muuntamoiden sijainti on esitetty myös suunnitel-

makartalla. 

4.11.3 Toimenpidesuositukset  

Sähköverkon muuntamoihin liittyen suositellaan seuraavia toimenpiteitä: 

 Muuntamoiden kunto tulee kartoittaa säännöllisesti. 

 Pohjavesialueella sijaitsevat muuntamot tulee varustaa pohjavesialueesta kerto-

valla kyltillä, jotta pohjavedelle aiheutuva mahdollinen riski tulee vauriotilanteessa 

otettua varmemmin huomioon. 

 Pohjavesialueella sijaitsevat muuntamot saneerataan puistomuuntamoiksi tai 

muuntamoiden öljyvahinkoriskiä pienennetään tiivistämällä muuntajan alapuoli-

nen maa-alue esim. bentoniitilla. Vuototapauksessa bentoniitti estää öljyn imey-

tymisen maaperään. 

 Pohjaveden muodostumisalueelle ei saa rakentaa uusia suojaamattomia muun-

tamoja. 

 Verkostosuunnittelussa huomioidaan pohjavesialue ja pohjavedenottamo. 
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 Pohjavesialueella sijaitsevista muuntamoista ylläpidetään rekisteriä ja karttaa. 

Tiedot toimitetaan kunnan viranomaisille sekä pelastuslaitokselle. 

4.12 ILMAN EPÄPUHTAUDET 

4.12.1 Yleistä 

Sateiden mukana ilmassa olevat epäpuhtaudet joutuvat maahan ja kulkeutuvat suoto-

vesien mukana alaspäin pohjaveteen. Epäpuhtauksien joutuminen pohjaveteen riippuu 

niiden pidättymisestä maan pintakerrokseen tai maaperään. 

Ilman epäpuhtaudet ovat peräisin lähinnä liikenteen ja teollisuuden päästöistä. Pohjave-

teen mahdollisesti vaikuttavia ilman epäpuhtauksia ovat raskasmetallit ja rikkiyhdisteet 

sekä radioaktiiviset laskeumat. 

4.12.2 Tilanne pohjavesialueella  

Pohjavesialueen läheisyydessä ei ole merkittävää ilmaa saastuttavaa teollisuutta. Ilmasta 

tulevat epäpuhtaudet ovat pääasiassa peräisin kaukokulkeutumisesta ja liikenteestä. 

Koska pohjavesialueella on vanhoja maa-aineksen ottoalueita, on pohjavesi niiltä osin 

haavoittuvampi ilmasta tuleville laskeumille. 

4.12.3 Toimenpidesuositukset 

Laskeumaa aiheuttaviin päästöihin ei voida vaikuttaa paikallisesti. Pohjavettä ei voida 

suojata pitkällä aikavälillä, koska epäpuhtaudet suotautuvat pohjaveteen sadevesien 

mukana paksujenkin suojakerrosten läpi. Haittavaikutusten ehkäisemiseksi toimenpi-

desuosituksena maa-aineksen ottoalueet hoidetaan kuntoon tehokkaalla kasvittamisella. 

4.13 VIRKISTYSKÄYTTÖ 

4.13.1 Yleistä 

Vapaa-ajan alueista esimerkiksi moottoriradat, golfkentät, ampuma-alueet, laskettelurin-

teet sekä urheilukentät ja -alueet voivat vaikuttaa pohjaveden laatuun. Haitta-aineiden 

pääsy pohjaveteen voi aiheutua mm. lannoituksesta ja kastelusta, jätevesistä ja jätteistä 

sekä kasvavasta liikenteestä. 

4.13.2 Tilanne pohjavesialueella  

Rimpilänniemen pohjavesialueella ei sijaitse virkistyskäyttöön tarkoitettuja alueita tai ra-

kennuksia, joilla tapahtuva toiminta voisi uhata pohjaveden määrää tai laatua. 

Pohjavesialueen länsiosassa sijaitsee seurantalo, jonka käyttö on vuositasolla vähäistä. 

Tällä hetkellä seurantalolle ollaan suorittamassa peruskorjausta. Seurantalolle ei tule 

Pohjavaaran vesiosuuskunnan toimittamaa talousvettä vaan käytössä on kantovesi. Ta-

lolle on hankittu kompostoiva käymälä. 

Alueen metsissä kulkee muutamia metsäpolkuja, jotka soveltuvat virkistyskäyttöön. 
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4.14 MUITA TOIMINTOJA POHJAVESIALUEELLA 

Rimpilänniemen alueella ei sijaitse muita pohjaveden laatuun tai määrään vaikuttavia 

riskitekijöitä. 

5 KAAVOITUS JA MAANKÄYTÖN OHJAUS 

5.1 YLEISTÄ 

Kaavoituksella voidaan ohjata alueelle tulevien toimintojen laatua ja määrää sekä antaa 

määräyksiä alueen ympäristön hoidosta. Kaavoitus on tehokkain tapa torjua ympäristölle 

haitallisia toimintoja pohjavesialueella, koska sen vaikutukset ulottuvat pitkälle. 

Yleisesti edellytetään, että pohjavesialueet merkitään kaavoihin ja ettei pohja-vesialueelle 

kaavoiteta pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimintoja. Alueelle laadittavien 

kaavojen määräyksissä ja kaavaselostuksissa on muutoinkin kiinnitettävä erityistä huo-

miota pohjaveden suojeluun. 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (Ympäristöministeriö 2009b) vesiensuojelun 

osalta tavoitteena on edistää vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä. Alueiden-

käytössä on huomioitava pohja- ja pintavesien suojelutarve sekä käyttötarpeet. 

5.2 KAAVOITUSTILANNE 

Sotkamon kunnan kaavoituskatsaukseen 2014 on koottu ajankohtaiset kaava-asiat ja 

niiden käsittelyvaiheet. Seuraavassa on esitetty poimintoja Rimpilänniemen pohjavesialu-

etta koskettavista kaavoitusasioista. 

5.2.1 Maakuntakaava 

Valtioneuvosto vahvisti Kainuun maakuntakaavan 29.4.2009. Kainuun maakuntakaava 

2020 on laadittu kokonaismaakuntakaavana, joka kattaa koko maakunnan ja alueen ke-

hittämisen kannalta keskeiset kokonaisuudet. Kainuun maakuntakaavassa on annettu 

tärkeitä vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita koskeva suunnittelumääräys: Poh-

javesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava 

riittävän etäälle pohjavesialueista tai suojattava niin, että pohjavesialueen käyttökelpoi-

suus vedenhankintaan ei vaarannu. Alueella tulee huolehtia pohjavesien suojelun ja maa-

ainesten ottotarpeiden yhteensovittamisesta. 

5.2.2 Yleiskaavoitus  

Rimpilänniemen pohjavesialuetta koskeva Nuasjärven rantaosayleiskaavan muuttaminen 

on ollut vireillä jo useamman vuoden ajan. Kunnanvaltuuston 30.10.2000 hyväksymää 

kaavaa on käytetty rakennusluvan myöntämisen perusteena jo reilun vuosikymmenen 

ajan. Kaavassa on tänä aikana jonkin verran virheellisyyksiä mm. rakennuspaikkojen 

sijainnin suhteen. Lisäksi rantarakentamista ja jätevedenkäsittelyä koskevat määräykset 

ovat muuttuneet sekä kunnallisella että valtakunnallisella tasolla. kaavan laatimisen jäl-

keen. Kaavahankkeen tarkoituksena on korjata kaavassa olevia virheitä ja päivittää mää-
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räyksiä. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 4.5.–4.6.2012 välisen ajan. Kaavaluonnoksesta 

jätettiin yhteensä 31 mielipidettä. Kaavaehdotus asetettiin nähtäville 19.11.–20.12.2013 

väliseksi ajaksi. 

5.2.3 Muuta ajankohtaista  

Nyt laadittavassa pohjavesialueen suojelusuunnitelmassa on useaan otteeseen viitattu 

Sotkamon kunnan rakennusjärjestykseen ja ympäristönsuojelumääräyksiin, jotka mo-

lemmat ovat päivitystyön alla. 

Kunnanhallitus päätti käynnistää rakennusjärjestyksen päivityksen 12.3.2013 § 88. Ra-

kennusjärjestyksen päivitystarvetta ovat tuoneet mm. muutokset maankäyttö- ja raken-

nuslaissa, saadut kokemukset nykyisestä rakennusjärjestyksestä sekä tarve selkeyttää 

rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten välistä suhdetta. 

Kunnanhallitus päätti käynnistää ympäristönsuojelumääräysten 12.3.2013 § 89. Ympäris-

tönsuojelumääräysten päivitys on tarpeen tehdä muuttuneen lainsäädännön vuoksi sekä 

nykyisistä määräyksistä saatujen kokemusten perusteella. 

5.3 TOIMENPIDESUOSITUKSET MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN 

Maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset keskittää uusi, pohjavedelle riskin aiheut-

tava yritystoiminta jatkossa pohjavesialueiden ulkopuolelle. Kaavoitettaessa uutta toimin-

taa on arvioitava hankkeen vaikutukset pohjaveden laatuun ja määrään. Toimivat ve-

denottamot edustavat pohjavesien suojelun kannalta arimpia paikkoja ja ne tulisi huomi-

oida vedenhankinnan ja maankäytön suunnittelussa. 

Pohjaveden määrän ja laadun osalta kaavan vaikutuksissa on huomioitava syntyvä vettä-

läpäisemättömän alueen pinta-ala ja hulevesien käsittelytavat. Muodostuvat hulevedet 

tulee lähtökohtaisesti käsitellä mahdollisimman lähellä muodostumispaikkaansa.  

Mikäli pohjavesialueelle on perustelluista syistä välttämätöntä sijoittaa toiminto, joka ai-

heuttaa pohjaveden laadulle tai määrälle riskin, tulee riski estää pohjavesisuojauksella tai 

muilla toimenpiteillä. Suurin osa tämänkaltaisista toiminnoista on ympäristöluvanvaraisia 

ja sijaintiin liittyvät tekijät käsitellään ympäristölupa-prosessissa. 

6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSTILANTEISSA 

6.1 ONNETTOMUUKSIEN ENNALTAEHKÄISY 

Pohjavesien suojelussa ensisijaisena tavoitteena on vahinkojen estäminen ennakolta, 

sillä jo tapahtuneiden pohjavesivaurioiden korjaaminen on usein hidasta, vaikeaa ja kal-

lista. Kaikki kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa olevat suojaustoimenpiteet on tehtä-

vä välittömästi, jotta pohjavettä pilaavan aineen pääsy maaperään on estettävissä. Suo-

jaustoimenpiteet voidaan korvata riittävän tehokkailla torjuntajärjestelmillä, jos suojaus-

toimenpiteet tulevat kohtuuttoman kalliiksi ja riski on hallittavissa. 
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Yleensä pohjavesialueilla merkittävimpiä pohjavettä uhkaavia riskikohteita ovat vaarallis-

ten aineiden kuljetukset maanteillä sekä öljysäiliöt. Soranotto heikentää maapinnan pidä-

tyskykyä ja siten lisää riskiä pohjavesiesiintymän pilaantumiselle.  

Pohjavesialueella toimivien yritysten on oltava tietoisia pohjavesialueesta ja sen vaikutuk-

sesta yritystoimintaan. Jos alueelle perustetaan kemikaalia käyttäviä yrityksiä, on niiden 

tehtävä toiminnastaan suojelusuunnitelma, joka ottaa huomioon pohjaveden pilaantumis-

riskin. Suunnitelma esitetään paloviranomaisille. 

Vesihuoltolaitoksen tulisi inventoida mahdolliselle ilkivallalle ja sabotaasille alttiit kohteet 

ja suojata ne tarvittaessa. 

6.2 TIEDONVÄLITYS 

Pohjavesialueella tapahtuvan öljy- ja kemikaalionnettomuuden vahingontorjunnan tehok-

kuus riippuu merkittävästi tiedonvälityksen nopeudesta ja täsmällisyydestä. 

Ympäristörikoksesta, -vahingosta tai -onnettomuudesta on ilmoitettava välittömästi hätä-

keskuksen puhelinnumeroon 112. Hätäkeskus ottaa yhteyttä tarvittaviin pelastus- tai tor-

juntaviranomaisiin. Ilmoitusvelvollisuus koskee etenkin vahingon aiheuttajaa, mutta myös 

havaitsijaa. Ensisijainen vastuu pelastustoimissa on Kainuun pelastuslaitoksella. Yhteyttä 

kannattaa ottaa myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen. 

Ilmoitukset on tehtävä kaikista öljy- ja kemikaalivuodoista sekä niihin rinnastettavista ta-

pauksista kuten: 

 öljyä tai kemikaalia sisältäviä tai sisältäneiden säiliöiden varastoinnista 

 romuautojen heitteillejätöstä. 

Öljy- ja kemikaaliasioiden lisäksi asianosaisia pyydetään tiedottamaan kaikista alueella 

tapahtuvista pohjavesien suojeluun vaikuttavista toimenpiteistä ja muutoksista Sotkamon 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Pohjaveden pilaantumistapauksista kunnan tekninen lautakunta on velvollinen ilmoitta-

maan Kainuun elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukseen. Jos kysymys on rikkomuk-

sesta, asia viedään yleiselle syyttäjälle. Ilmoituksen vesi- tai ympäristönsuojelulain rikko-

muksesta tekee poliisille yleensä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai ELY-keskus 

perehdyttyään asiaan. 

6.3 VAHINKOJEN TORJUNTA 

Öljy- ja kemikaalivahinkotapauksissa toimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi, jotta ai-

neen leviämistä voidaan rajoittaa ja näin vältytään suuremmilta vahingoilta. 

Vahingon havaitsemisen jälkeen torjuntaviranomaisten on ryhdyttävä viipymättä toimenpi-

teisiin sekä tilanteen selvittämiseksi että välittömien torjuntatoimenpiteiden aloittamiseksi. 

Tilanteen arvioimiseksi ja jatkotoimenpiteiden valintaa varten on selvitettävä mm. maape-

rään päässeen aineen laatu ja määrä sekä aineen käyttäytyminen maaperässä ja pohja-

vedessä. Lisäksi tarvitaan tietoja päästöpaikan maaperän ja pintamaan laadusta, pohja-
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vedenpinnan syvyydestä ja pohjaveden virtaussuunnasta. Jos onnettomuuskohde on 

vedenottamon välittömässä läheisyydessä, joudutaan vedenotto mahdollisesti keskeyt-

tämään selvitysten tai puhdistustoimenpiteiden ajaksi. 

Välittömillä torjuntatoimenpiteillä rajataan maaperän ja pohjaveden likaantuminen mah-

dollisimman pienelle alueelle sekä varmistetaan, ettei likaantunutta pohjavettä joudu kai-

voihin tai vedenottamolle. Tällaisia torjuntatoimenpiteitä ovat mm. päästön tyrehdyttämi-

nen, lammikoituneen nesteen poisto, likaantuneen maakerroksen poistaminen pohjavesi-

alueelta ja pilaavan aineen poistopumppaus pohjavedestä tai huokosilmasta onnetto-

muuspaikalta tai sen läheisyydestä. 

Mikäli välittömillä torjuntatoimilla ei saada pohjavettä pilaavaa ainetta riittävän tehokkaasti 

pois maaperästä ja pohjavedestä, laaditaan kohteeseen kunnostussuunnitelma. Laadin-

nassa on kuultava ympäristöviranomaisia ja muita alan asiantuntijoita. 

Kuljetusonnettomuuksissa tapahtuvien kemikaali- ja öljyvahinkojen alkutorjunta kuuluu 

palo- ja pelastuslaitokselle sekä jälkihoito kunnan tekniselle toimelle. 

7 POHJAVEDEN LAADUN JA MÄÄRÄN TARKKAILU 

Rimpilänniemen pohjavesialueella toimivalle Pohjavaaran vesiosuuskunnalle on laadittu 

vuonna 2002 STM:n asetuksen 461/2000 mukainen valvontatutkimusohjelma, josta on 

pyydetty Kainuun ympäristökeskuksen lausunto. Valvontatutkimusohjelman viimeisin 

päivitys on tehty 12.6.2014 ja sitä päivitetään edelleen vuosittain. 

Valvontatutkimusohjelmassa on esitetty mm. tiedot raakaveden käyttötarkkailun ja val-

vontatutkimusten toteuttamisesta. Vesiosuuskunta ottaa käyttötarkkailunäytteen kerran 

vuodessa, lokakuussa, suoraan vedenottamolta. Käyttötarkkailunäytteestä tutkittavat 

muuttujat on esitetty valvontatutkimusohjelmassa. 

Valvontatutkimukset jaetaan jatkuvaan valvontaan ja jaksottaiseen seurantaan. Jatkuvan 

valvonnan näytteet otetaan kerran vuodessa Pohjavaaran koululta terveystarkastajan 

toimesta. Jaksottaisen seurannan näytteet otetaan joka toinen vuosi niin ikään Pohjavaa-

ran koululta terveystarkastajan toimesta. Jatkuvaan valvonnan ja jaksottaisen seurannan 

lisäksi tiettyjen muuttujien määritykset tehdään viiden (5) vuoden välein. Näytteistä tutkit-

tavat muuttujat on esitetty valvontatutkimusohjelmassa.  

8 VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMAN MUKAISET TAVOITTEET 

Vesienhoidon toimenpideohjelmien tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään 

tilaan vuoteen 2015 menneessä. Pohjavesien osalta tavoitteena on pohjavesien hyvä 

kemiallinen ja määrällinen tila. Vesienhoito on osa koko Euroopan laajuista, vesipolitiikan 

puitedirektiivin pohjautuvaa työtä. 

Oulujoen- Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelmassa 2010–2015 Rimpilänniemen 

pohjavesialueesta ei ollut mainintoja. 



  

   

 
 

27 (27) 
 

RIMPILÄNNIEMEN POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA 

13.1.2015 

 

E27030_Rimpilänniemen_pohjavesialueen_suojelusuunnitelma_Sotkamo.docx  

 

 

9 SUUNNITELMAN YLLÄPITO JA TOTEUTTAMINEN 

Pohjavesialueen suojeleminen ja suojelusuunnitelman esitettyjen toimenpiteiden toteut-

taminen vaatii useiden eri asianosaisten tavoitteellista yhteistyötä. Asianosaisina ovat 

asukkaat, yhteisöt, yritykset, Sotkamon kunnan vastuulliset virkamiehet sekä muut viran-

omaiset. 

Suojelusuunnitelman seurannasta ja ylläpidosta vastaa Sotkamon kunta. Kunnan tehtä-

vänä on neuvotella alueen maanomistajien ja viranomaisten kanssa suojelusuunnitelman 

tavoitteista ja täytäntöönpanosta sekä vastata hankkeen tiedottamisesta. Kunta huolehtii 

myös suojelusuunnitelman päivittämisestä ja ajantasaisuudesta. Toimenpidesuositusten 

toteutumisen varmistamiseksi perustetaan seurantaryhmä, joka kokoontuu vuosittain 

loppuvuodesta tarkastelemaan toimenpidesuositusten toteutumista. Seurantaryhmän 

kokoonpano voisi olla esimerkiksi sama kuin suunnitelman laadintaan osallistuneen työ-

ryhmän. Seurantaryhmän ensimmäinen kokous voidaan pitää vuoden 2015 lopussa, 

koolle kutsujana 1. kokouksessa on Kainuun ELY-keskus. Tämän jälkeen kokouksia pide-

tään tarpeen mukaan 1-5 vuoden välein. 

Muiden viranomaisten vastuulla on ohjeiden noudattaminen, toimintojen ohjaaminen sekä 

päätöksenteko ja kuntalaisten tiedottaminen. Sotkamon kunnan eri toimialojen virkamies-

ten työpanos ohjaavana ja valistavana tekijä onkin suojelun kannalta erittäin merkittävä 

tekijä. Lisätietoja pohjavesien suojeluperiaatteista ja suojelusuunnitelmasta on saatavilla 

Sotkamon kunnalta ja Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. 

 

Oulu, 13.1.2015 

Sweco Ympäristö Oy 
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LIITE 1. TOIMENPIDEOHJELMA
RIMPILÄNNIEMEN POHJAVESIALUE (1176514)
Toiminto Toimenpidesuositus Vastuutaho Aikataulu Tarkennuksia ja lisätietoja

Vedenotto
Pohjaveden laadun lisätutkimukset. Uudet näytteet ja vesianalyysit pohjavesiputkista 
101 ja 102.

Kunta 2015
Rimpilänniemen pohjavesialueen 
pohjavesitutkimukset (Sweco Ympäristö 
Oy, 7.11.2014)

Vesikäymälän jätevedet (mustat vedet) on koottava umpisäiliöön tai johdettava alueen 
ulkopuolelle puhdistettavaksi.

Kiinteistön omistaja/haltija jatkuvasti -

Harmaat vedet voidaan imeyttää maaperään, mikäli siitä ei koidu uhkaa vedenottamolle 
eikä toiminta ole pohjaveden pilaamiskiellon vastaista.

Kiinteistön omistaja/haltija jatkuvasti -

Valtioneuvoston talousjätevesiasetuksen siirtymäajan päättymisen (3/2016) jälkeen 
selvitetään kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät ja niiden kunto. Tarvittaessa 
asukkaita ohjataan päivittämään järjestelmät vastaamaan asetuksen määräyksiä ja 
kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä.

Kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen

3/2016-

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien 
käsittelystä viemäriverkostojen 
ulkopuolisilla alueilla 209/2011, 
ympäristönsuojelumääräykset

Käytöstä poistetut/poistettavat pohjavesikaivot täytetään puhtaalla maa-aineksella. 
Myös muiden alueella sijaitsevien vesikaivojen kuntoa on tarkkailtava pohjavesiriskien 
ehkäisemiseksi.

Kiinteistön omistaja/haltija jatkuvasti -

Vedenottamoiden läheisyydessä sijaitsevien pohjavesikaivojen käytön ja kunnon 
valvonta. Huolehditaan siitä, että kaivot eivät aiheuta ongelmia tai riskejä 
pohjavedenotolle ja -laadulle. Kaivot tulee varustaa tiiviillä kansirakenteilla. 

Kiinteistön omistaja/haltija jatkuvasti -

Pohjavesialueella rakentamisesta laaditaan ohje, johon kootaan mm. 
rakennusjärjestyksessä ja ympäristönsuojelumääräyksissä annetut määräykset.

Kunta 2015-
Rakennusjärjestys/ympäristönsuojelu-
määräykset

Rakentajan on selvitettävä ennen kaivantojen tekemistä tai kalliopintojen louhintaa 
pohjaveden taso ja virtaussuunta.

Toiminnanharjoittaja jatkuvasti -

Rakentamisella ei saa aiheuttaa haitallista pohjaveden purkautumista eikä pohjaveden 
pinnan alenemista.

Toiminnanharjoittaja jatkuvasti -

Ei maalämpökaivoja pohjavesialueella. Asennettavia maalämpökaivoja koskevia 
rakennusvaiheen toimenpidesuosituksia on esitetty kappaleessa 4.4.3.

- -
Energiakaivo, maalämmön 
hyödyntäminen pientaloissa (2013)

Maalämpökaivon poraushankkeeseen ryhtyvää ohjeistetaan tarvittaessa hakemaan 
hankeelle vesilain mukaista lupaa.

Kunnan 
rakennusvalvontaviranomainen

jatkuvasti Vesilaki

Maalämpökaivojen poraaminen tulee kieltää alle 500 metrin (ohjeellinen) etäisyydellä 
pohjavedenottamoista.

Kunnan 
rakennusvalvontaviranomainen

jatkuvasti
Energiakaivo, maalämmön 
hyödyntäminen pientaloissa (2013)

Liikenne ja tienpito
Pohjavesialue -kylttien kunto ja määrä tulee tarkastaa. Tarvittaessa kyltit uusitaan tai 
kylttejä lisätään.

Kunta jatkuvasti -

Luvattomat jätteet poistetaan vanhoilta maa-ainesten ottoalueilta. Maanomistajat jatkuvasti -
Vanhojen maa-ainesten ottoalueiden kunnostus- ja maisemointitarve tulee arvioida ja 
tarvittaessa alueet tulee kunnostaa.

Kunta, maanomistajat jatkuvasti -

Entisillä maa-ainesten ottoalueilla tulee noudattaa erityistä huolellisuutta, ettei öljyä, 
polttoainetta tai muuta pohjavedelle haitallista ainetta pääse maaperään.

Toiminnanharjoittaja jatkuvasti -

Maa-ainesten otto suunnataan mahdollisuuksien mukaan pohjavesialueiden 
ulkopuolelle.

Toiminnanharjoittaja jatkuvasti
Maa-ainesten kestävä käyttö 
(Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009)

Asutus ja viemärönti

Rakentaminen

Maalämpökaivot

Maa-ainesten otto

Toimenpideohjelmat.xlsx



Peltojen lannoitus suoritetaan nitraattiasetuksen (ja mahdollisen ympäristöluvan) 
mukaisesti.

Tilojen omistajat jatkuvasti
Valtioneuvoston asetus maataloudesta 
peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn 
rajoittamisesta 931/2000

Pohjavesialueilla lietelantaa, virtsaa tai puristenestettä lannoitukseen käytettäessä on 
talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille jätettävä maastoon 
korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 30–100 metrin 
suojavyöhyke. Karjalannan levittämisessä noudatetaan vastaavaa, nitraattiasetuksen 
mukaista 30-100 metrin suojavyöhykettä.

Tilojen omistajat jatkuvasti
Valtioneuvoston asetus maataloudesta 
peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn 
rajoittamisesta 931/2000

Torjunta-aineiden käyttömäärät tulisi minimoida ja torjunta-aineina saa käyttää vain 
turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymiä aineita.

Tilojen omistajat jatkuvasti

Uusia eläinsuojia tai lantavarastoja ei sijoiteta pohjaveden muodostumisalueelle. 
Lantapatteria ei saa sijoittaa pohjavesialueelle. Kotieläinsuojien, lantavarastojen ja 
eläinten jaloittelualueiden sijoituksessa ja perustamisessa on huomioitava pohjavesien 
suojelun tarpeet.

Tilojen omistajat jatkuvasti

Kuollutta eläintä ei saa haudata pohjavesialueelle. Määräys ei koske lemmikkieläimiä. Tilojen omistajat jatkuvasti

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
eläimistä saatavien sivutuotteiden ja 
niistä johdettujen tuotteiden 
keräämisestä, kuljetuksesta ja 
hävittämisestä 1192/2011

Ojitusta suunniteltaessa on huomioitava, ettei ojitus vähennä pohjaveden 
muodostumista (pohjaveden muuttamiskielto) tai heikennä pohjaveden laatua 
(pohjaveden pilaamiskielto).

Metsänomistajat jatkuvasti -

Yritystoiminta
Viranomaisvalvonnan avulla tulee huolehtia siitä, että pohjavesialueille ei sijoiteta 
pohjaveden muodostumista tai pohjaveden laadun heikkenemistä aiheuttavaa 
yritystoimintaa.

Kunta jatkuvasti -

Säiliörekisteri pidetään ajan tasalla. Pelastusviranomainen jatkuvasti -
Farmisäiliöiden sijoituksesta, varusteista, vastuista ja tarkastusvelvollisuudesta 
laaditaan ohje, joka jaetaan säiliöiden omistajille. Ohjeeseen kootaan 
ympäristönsuojelumääräyksissä ja rakennusjärjestyksessä annetut määräykset sekä 
toimintaohjeet esim. vahingon sattuessa.

Pelastusviranomainen 2015-

Rakennusjärjestys/ympäristönsuojelu-
määräykset, KTM:n päätös maanalaisten 
öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista 
344/1983

Huolehditaan säiliöiden kunnon seurannasta ja noudatetaan erityistä huolellisuutta 
öljytuotteiden käsittelyssä.

Kiinteistön omistaja/haltija jatkuvasti -

Valvotaan säiliötarkastusten toteutumista. - jatkuvasti -

Huonokuntoiset ja käytöstä poistetut säiliöt hävitetään määräysten mukaisesti. Kiinteistön omistaja/haltija jatkuvasti
Rakennusjärjestys/ympäristönsuojelu-
määräykset

Lannoitteiden ja kemikaalien merkittävien määrien varastoinnista tehdään ilmoitus 
kunnan viranomaisille.

Toiminnanharjoittaja jatkuvasti -

Öljyn käsittely ja pumppaus kielletään pohjavesikaivojen läheisyydessä.
Kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen

jatkuvasti -

Muuntamoiden kunto kartoitetaan säännöllisesti. Loiste Energia Oy jatkuvasti -
Muuntamot varustetaan pohjavesialueesta kertovalla kyltillä. Vanhat haalistuneet kyltit 
vaihdetaan uusiin.

Kunta jatkuvasti -

Pohjavesialueella sijaitsevat muuntamot saneerataan puistomuuntamoiksi tai 
muuntamoiden öljyvahinkoriskiä pienennetään tiivistämällä muuntajan alapuolinen maa-
alue esim. bentoniitilla.

Kunta/Loiste Energia Oy 2015- -

Pohjaveden muodostumisalueelle ei saa rakentaa uusia suojaamattomia muuntamoja. Loiste Energia Oy jatkuvasti -

Verkostosuunnittelussa huomioidaan pohjavesialueet ja pohjavedenottamot. Loiste Energia Oy jatkuvasti -
Pohjavesialueella sijaitsevista muuntamoista ylläpidetään rekisteriä ja karttaa. Tiedot 
toimitetaan kunnan viranomaisille sekä pelastuslaitokselle.

Loiste Energia Oy jatkuvasti -

Ilman epäpuhtaudet
Mahdollisen laskeuman sitoutumista kasveihin ja pintamaan maannoskerrokseen 
voidaan parantaa vanhojen maanottoalueiden kasvettamisella.

Toiminnanharjoittaja, kunta, 
maanomistajat

jatkuvasti -

Muuntamot

Maa- ja metsätalous

Öljy- ja kemikaalisäiliöt

Toimenpideohjelmat.xlsx



Pohjavesirajaukset merkitään kaikkiin kaavoihin.
Kunnan kaavoitusviranomainen, 
Kainuun maakuntaliitto

jatkuvasti -

Kaavoituksessa ja kaavamääräyksissä otetaan huomioon pohjaveden suojelu.
Kunnan kaavoitusviranomainen, 
Kainuun maakuntaliitto

jatkuvasti YSL 28§, Ympäristönsuojeluasetus 1§

Pohjaveden määrän ja laadun osalta kaavojen vaikutuksissa on huomioitava syntyvä 
vettäläpäisemättömän alueen pinta-ala ja hulevesien käsittelytavat.

Kunnan kaavoitusviranomainen, 
Kainuun maakuntaliitto

jatkuvasti -

Pohjavesialueelle ei tulisi sijoittaa pohjavedelle vaaraa aiheuttavia toimintoja. Mikäli 
pohjavesialueelle on perustelluista syistä välttämätöntä sijoittaa toiminto, joka aiheuttaa 
pohjaveden laadulle tai määrälle riskin, tulee riski estää pohjavesisuojauksella tai muilla 
toimenpiteillä.

Kunnan kaavoitusviranomainen, 
Kainuun maakuntaliitto

jatkuvasti -

Riskitoiminnoille tulee kaavoituksessa osoittaa riittävästi paikkoja pohjavesialueen 
ulkopuolelta.

Kunnan kaavoitusviranomainen, 
Kainuun maakuntaliitto

jatkuvasti -

Ensisijaisena tavoitteena vahinkojen estäminen ennakolta; alueella toimivien tulee 
tiedostaa pohjavesialue ja laatia tarvittaessa suojelusuunnitelma.

Toiminnanharjoittaja jatkuvasti -

Inventoidaan ilkivallalle alttiit kohteet ja suojataan ne tarvittaessa. Pohjavaaran vesiosuuskunta jatkuvasti -
Nopea ja täsmällinen tiedonvälitys onnettomuuden sattuessa. Toiminnanharjoittaja - -
Välittömillä torjuntatoimenpiteillä (mm. päästön tyrehdyttäminen, lammikoituneen 
nesteen poisto, likaantuneen maakerroksen poistaminen) rajataan maaperän ja 
pohjaveden likaantuminen mahdollisimman pienelle alueelle.

Toiminnanharjoittaja, 
pelastusviranomainen

- -

Pohjaveden laadun ja määrän tarkkailu
Käyttötarkkailu ja valvontatutkimukset toteutetaan valvontatutkimusohjelman 
mukaisesti. 

Pohjavaaran 
vesiosuuskunta/terveydensuojelu-
viranomainen

jatkuvasti
Pohjavaaran vesiosuuskunnan 
valvontatutkimusohjelma (12.6.2014)

Suojelusuunnitelman seurantaryhmän perustaminen. Kunta 2014 -
Toimenpidesuositusten täytäntöönpano. Kunta 2014- -

Suunnitelman toteutumisen seuranta.
Suojelusuunnitelman 
seurantaryhmä

2014- -

Suojelusuunnitelman seurantaryhmän 1. kokouksen koolle kutsuminen. Kainuun ELY-keskus
Vuoden 2015 

lopussa
-

Suunnitelman päivitystarpeen arviointi/suunnitelman päivittäminen. Kunta - -

Kaavoitus ja maankäytön ohjaus

Toimenpiteet onnettomuustilanteissa

Suojelusuunnitelman ylläpito ja toteuttaminen

Toimenpideohjelmat.xlsx



 

LIITE 2. Öljysäiliöt Rimpilänniemen pohjavesialueella    

  

 

LIITE_2_Öljysäiliöt_Rimpilänniemi.docx 

Säiliöiden kuntoluokitus (KTM:n päätös 344/83): 

A-luokka: metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän 

kohdalla vähintään 3 mm, sekä muut kuin metalliset säiliöt, jotka painekokeen perusteella todetaan tiiviiksi 
B-luokka: metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän 

kohdalla vähintään 1,5 mm, mutta vähemmän kuin 3 mm 
C-luokka: metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän 

kohdalla vähemmän kuin 1,5 mm tai joiden seinälevy muuttaa muotoaan, kun sitä sisäpuolelta koputellaan 0,5 kg 
painoisella pallopäävasaralla 
D-luokka: säiliöt, joissa on läpisyöpymiä tai halkeamia taikka jotka vuotavat tiiviyskokeessa 

 
 

 
Rimpilänniemen pohjavesialue, yhteensä 1 kpl (tiedot 13.6.2014) 

 

 
 
 



 
 
LIITE 3. Muuntamot Rimpilänniemen pohjavesialueella 

 

LIITE_3_Muuntamot_Rimpilänniemi.docx 

 

Pohjavesialue 
Muuntamo-
tunnus 

Tyyppi 
Öljymäärä 
[kg] 

Muuntamon sijainti 
(suuntaa antava) 

Koordinaatit, 
TM35FIN 

Rimpilänniemi 109936 Pylväsmuuntamo 90 Alueen luoteisosa 7119488 548591 

Rimpilänniemi 109943 Pylväsmuuntamo 109 Rönty 7118512 549022 

Rimpilänniemi 109962 Pylväsmuuntamo 176 Niemelä 7119021 550577 

 


