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KUULUTUS POHJAVESIEN SUOJELUSUUNNITELMASTA, VESANTO
Kuulutuksen julkaisupäivä
4.7.2022
Kuulutuksen tiedoksisaantipäivä
Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 11.7.2022.
Asia

Pohjavesien suojelusuunnitelman tavoitteena on ennaltaehkäistä pohjaveden laadun
heikkenemistä pohjavesialueella sekä turvata pohjaveden määrällinen tila alueen
maankäyttöä rajoittamatta. Lisäksi tavoitteena on edistää vesipuitedirektiivin
mukaisten ympäristötavoitteiden saavuttamista. Tavoitteiden saavuttaminen
edellyttää suunnitelmallisuutta ja kattavaa tietoa alueen maaperä- ja
pohjavesiolosuhteista sekä pohjavesialueella sijaitsevista toiminnoista, jotka voivat
vaikuttaa pohjaveden laatuun tai määrään.
Kunta voi laatia pohjavesien suojelusuunnitelman vesienhoidon ja
merenhoidonjärjestämisestä annetun lain mukaisesti. Suojelusuunnitelma voidaan
laatia kunnan toimesta pohjavesialueelle, johon kohdistuu merkittävästi pohjaveden
tilaan vaikuttavaa toimintaa, tai jos vesienhoidon ympäristötavoitteet sitä edellyttävät.
Ensisijaisesti suojelusuunnitelma tulisi laatia vedenhankinnan ja suojelun kannalta
merkittäville pohjavesialueille, joissa ympäristötavoitteita ei saavuteta pohjaveden
kemiallisen ja määrällisen tilan osalta tai jos pohjaveden tilaan kohdistuu
merkittävästi vaikuttavaa ihmisen toimintaa. Suojelusuunnitelma voidaan laatia
kaikille kunnan pohjavesialueille. Suojelusuunnitelman laatijalta edellytetään hyviä
tietoja riskien arvioinnista ja hallinnasta, hydrogeologiasta, lainsäädännöstä ja
suosituksista.
Pohjavesien suojelusuunnitelmaa tulee päivittää, sillä alueen maankäytössä tai
vedenhankintakäytössä voi tapahtua muutoksia. Lisäksi pohjavesialueesta ja sen
suojelutarpeesta voidaan ajan saatossa saada lisää tutkimustietoa. Pohjavesien
suojelusuunnitelmaa suositellaan päivitettäväksi 5–10 vuoden välein.
Pohjavesien suojelusuunnitelma sisältää tarpeen mukaan tiedon alueen
pohjavesiolosuhteista, pohjaveden tilasta sekä nykyisestä ja suunnitellusta
maankäytöstä. Suunnitelmassa tulee olla myös tieto alueella sijaitsevista
vedenottamoista ja pohjaveden merkityksestä alueen vedenhankinnan kannalta.
Suojelusuunnitelmaan tulee sisällyttää vedenottamoiden suoja-alueita koskevat
vesilain (587/2011) 4 luvun 11 §:n mukaiset päätökset, arvio päätöksen
tarkistamistarpeesta tai tarpeesta hakea suoja-alueen määräämistä. Lisäksi
suojelusuunnitelman tulee sisällyttää pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttavat
toiminnot sekä arvio toimenpiteistä pilaantumisen vaaran ehkäisemiseksi.
Vesannon kunnassa on voimassa vuonna 1996 tehty pohjavesien
suojelusuunnitelma. Suositellun päivitysvälin ollessa 5–10 vuotta, pohjavesien
suojelusuunnitelmaan kohdistuu selkeästi päivitystarve. Lisäksi lainsäädäntö ja
ohjeistukset ovat erityisesti viimeisenä vuosikymmenenä muuttuneet vastaamaan
paremmin nykyistä tutkimustiedon tasoa pohjavesien suojelusta. Pohjavesien
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suojelusuunnitelma toteutettiin Annika Mannströmin opinnäytetyönä yhteistyössä
Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa.
Opinnäytetyö on kevään mittaan toteutettu ja valmistunut. Kuntamenettelyssä
pohjavesien suojelusuunnitelmaa käsitellään ehdotuksena, koska vesienhoidon ja
merenhoidon järjestämisestä annetun lain 10 f §:n mukaisesti kunnan on
pohjavesialueen suojelusuunnitelmaa laadittaessa tai muutettaessa varattava kaikille
mahdollisuus tutustua ehdotukseen ja esittää siitä mielipiteensä.
Suojelusuunnitelmaa koskevasta ehdotuksesta on pyydettävä lausunto niiltä kunnilta,
joita suojelusuunnitelma voi koskea, sekä suojelusuunnitelman alueella
toimivaltaiselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja aluehallintovirastolta.
Lisäksi kunnan on julkaistava suojelusuunnitelma ja tiedotettava siitä sekä
toimitettava suojelusuunnitelma elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Julkaisun Ympäristöhallinnon
ohjeita 3/2018: Pohjavesialueet – opas määrittämiseen, luokitukseen ja
suojelusuunnitelmien laadintaan (s. 87) mukaisesti pohjaveden suojelusuunnitelman
käyttöarvo ja vaikuttavuus kasvaa, jos se on hyväksytty kunnanvaltuustossa
kunnanhallituksen esityksestä.
Kuulutuksen ja liitteiden nähtävilläpito
Tämä kuulutus liitetiedostoineen pidetään nähtävillä 4.7.–2.9.2022 Vesannon
kunnantoimiston ilmoitustaululla sekä osoitteessa www.vesanto.fi > Kuulutukset.
Muistutukset ja mielipiteet
Asiassa on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten
tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta
asianosaisia, on oikeus ilmaista asiasta mielipiteensä. Kirjalliset muistutukset ja
mielipiteet on toimitettava ympäristönsuojelutarkastaja Elisa-Maria Heikkiselle
viimeistään 2.9.2022 mennessä.
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainitun hakijan ja asian nimi
- muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus
- yksilöidyt vaatimukset ja niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus
- mahdollinen asiamiehen valtakirja tai muu selvitys asiamiehen toimivallasta.
Kirjallisen muistutuksen voi lähettää postitse osoitteeseen: Vesannon kunta,
Strandmanintie 2, 72300 Vesanto tai sähköisesti osoitteeseen elisamaria.heikkinen@tervo.fi. Vesannon kunnantoimisto (avoinna ma–to klo 9–12 ja 13–
15) on suljettu ajalla 4.7.–31.7.2022.
Tiedoksianto muille haltijoille
Kiinteistön omistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön
mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.
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Lisätietoja Ympäristönsuojelutarkastaja Elisa-Maria Heikkinen, puh. 044 7499 322,
elisa-maria.heikkinen@tervo.fi
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