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ASIA

Pohjaveden ottaminen Kissamäen pohjavedenottamolta Tollinmäenharju-
Huiskanharju pohjavesialueelta ja valmistelulupa, Hartola

HAKIJA

Hartolan kunta
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VIREILLETULOTIEDOT

Hakemuksen vireilletulo

Hartolan kunta on 27.3.2020 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireille
panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa hakenut
lupaa pohjaveden ottamiseen 850 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna
Kissamäen vedenottamosta Tollinmäenharju-Huiskanharju pohjavesialu-
eelta Hartolan kunnassa sekä lupaa lunastaa vedenottamoa varten tarvit-
tava osuus hankekiinteistöstä. Hakija on hakenut myös lupaa ryhtyä hank-
keen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoi-
maiseksi tulemista.

Luvan hakemisen peruste ja toimivaltainen lupaviranomainen

Vesilain (587/2011) 3 luvun 3 §:n 1 momentin 2) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1
momentti.

ASIAN KUVAUS

Taustatiedot

Sijainti

Kissamäen vedenottamo rakennetaan Hartolan kunnan Ruskealan kylässä
sijaitsevalle määräalalle kiinteistöstä Hakaportti 81-411-8-50.

Oikeudet tarvittaviin alueisiin

Kissamäen suunniteltu vedenottamo sijaitsi yksityisomistuksessa olevalla
kiinteistöllä. Alueen pinta-ala on 1,79 ha. Hartolan kunta haki aluehallinto-
virastolta oikeutta lunastaa vedenottamoalue. Hakemuksen kuuluttamisen
jälkeen hakija sai maanvaihtosopimuksen myötä vedenottamoalueen omis-
tukseensa ja perui hakemuksen lunastusoikeudesta.

Vesitaloushanke

Hankkeen tarkoitus

Vesitalouslupaa haetaan Kissamäen vedenottamon rakentamiseksi ja poh-
javeden ottamiseksi siitä 850 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna.

Kissamäen vedenottamosta otettava vesi johdetaan Hartolan ja Joutsan
kuntien vesijohtoverkostoon käytettäväksi talousvetenä, teollisuuslaitok-
sissa, maataloudessa ja muissa yleisissä käyttökohteissa. Tarvittaessa
vettä voidaan johtaa myös muihin naapurikuntiin kuten Sysmään. Vedenot-
tamon avulla parannetaan kuntien vesihuollon toimintavarmuutta
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mahdollisissa vedenhankinnan kriisitilanteissa sekä tyydytetään vedentar-
vetta tulevaisuudessa. Kissamäen vedenottamolla voidaan tarvittaessa
korvata mikä tahansa nykyisin käytössä olevista Hartolan kunnan tai Jout-
san Vesihuolto Oy:n pohjavedenottamoista. Hartolan kunnan nykyinen ve-
dentarve on noin 320 m3/d ja Joutsan noin 500 m3/d.

Kissamäen vedenottamon rakentaminen on tärkeä toimenpide, joka mah-
dollistaa vedenjakelun toteuttamisen häiriöittä sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksen (STM 1352/2015) ja vesihuoltolain (119/2001) vaatimusten
mukaisesti. Vedenotto on yleisen tarpeen mukaista.

Rakenteet

Vedenottamolle rakennetaan kaksi siiviläputkikaivoa (HP 4/10 ja HP
15/10), vedenkäsittelyrakennus ja alkalointivesien huuhteluvesiallas. Ve-
denkäsittelymenetelminä ovat alkalointi ja UV-käsittely. Lisäksi vedenotta-
molle rakennetaan veden kloorausmahdollisuus. Kaivot, rakennus ja huuh-
teluvesiallas aidataan ja alueelle rakennetaan kulkuyhteys viereiseltä Sy-
vänteentieltä. Vedenottamo yhdistetään valtatien 4 varressa sijaitsevaan
Hartolan ja Joutsan väliseen yhdysvesijohtoon.

Nykyinen vedenhankinta

Hartolan kunnan vesijohtoverkostoon otetaan vesi tällä hetkellä Hartola
kk:n vedenottamosta, josta saadaan Itä-Suomen vesioikeuden myöntämän
luvan mukaan ottaa pohjavettä 1 000 m³/d. Vedenottamon todellinen antoi-
suus on todennäköisesti pienempi. Vedenottamosta pumpataan nykyisin
pohjavettä noin 320 m³/d. Veden laatu täyttää talousveden laatuvaatimuk-
set ja -suositukset. Hartolan vesihuolto on yhden vedenottamon varassa.
Tilanne on vesihuollon toimintavarmuuden kannalta heikko korvaavan ve-
silähteen puuttuessa mahdollisissa vedenhankinnan kriisitilanteissa.

Hartolan ja Joutsan välillä on yhdysvesijohto. Lisäksi Hartolan ja Sysmän
välille on suunniteltu yhdysvesijohdon rakentamista. Joutsan kunnan ve-
denhankinnasta vastaa Joutsan Vesihuolto Oy. Vesijohtoverkostoon pum-
pattava vesi on Joutsan ja Leivonmäen vedenottamoista saatavaa pohja-
vettä. Sysmän kunnan vedenhankinta toteutetaan Otamon ja Kuokanmäen
pohjavedenottamoista. Sysmässä vedenottoa rajoittavat kohonneet rauta-
ja mangaanipitoisuudet.

Ympäristön tila ja vaikutusarvio

Lähiympäristö, kaavoitus ja maankäyttö

Päijät-Hämeen 2.12.2016 hyväksyttyyn maakuntakaavaan on merkitty tär-
keä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialueen rajaus (pv) sekä Kissan-
mäki-Huiskanharjun maisema-alueen rajaus (ma).
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Hankealueen lähellä on Rautaveden-Rusin oikeusvaikutteinen 1.10.2007
voimaan tullut rantayleiskaava. Suunniteltu Kissanmäen vedenottamo ei
sijaitse kaavoitetulla alueella. Kaavaan on merkitty pohjavesialueen rajaus.

Pohjavesi

Pohjavesialue

Tollinmäenharju-Huiskanharju on I luokan tärkeä pohjavesialue nro
0608105. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 10,67 km² ja muodostu-
misalueen pinta-ala 7,33 km². Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä
on 6 400 m³/d. Pohjavesialue on määritelty strategisesti merkittäväksi poh-
javesialueeksi, koska alueella muodostuu huomattava määrä pohjavettä ja
alue on lähes luonnontilainen eikä alueella ole merkittäviä riskejä. Alue voi
soveltua ylikunnalliseen vedenhankintaan.

Tollinmäenharju-Huiskanharju on osa Asikkalasta Hartolan kautta Jout-
saan suuntautuvaa harjujaksoa. Hartolan pohjoispuolella harju on nähtä-
vissä yhtenäisenä lähes pohjois-etelä -suuntaisena selänteenä. Harjujakso
jakautuu kallioselänteiden katkaisemana useaan pohjaveden valuma-alu-
eeseen, joista suurimmat ovat Muikunlahti ja Kissamäki-Huiskanharju. Eri
valuma-alueilla muodostuva pohjavesi purkautuu harjun molemmin puolin
sijaitseviin järviin (Rautavesi ja Jääsjärvi). Pohjaveden purkautuminen ta-
pahtuu monin paikoin rantavyöhykkeeltä suoraan järveen, ja lähteitä on
havaittavissa vain paikoin. Merkittävimmät lähdepurkautumat ovat Ruskea-
lassa, Muikunlahdessa, Kissamäessä ja Lotokanlahdessa. Kissamäen koh-
dalta on lähteen virtaamaksi mitattu 35 m³/d, mutta merkittävää purkautu-
mista tapahtuu myös suoraan järveen.

Kissamäen kohdalla on noin 1,7 km²:n laajuinen valuma-alue, jolla muo-
dostuva pohjavesi purkautuu Jääsjärveen. Valuma-alue rajoittuu etelässä,
lounaassa ja idässä kallioselänteisiin (Rautarannan pohjoispuolinen mäki,
Suppaanlammen eteläpuoli, Kettuvuori, Käpylänvuori). Pohjoisessa va-
luma-alueen raja on epämääräisempi, mutta pohjaveden purkautumispaik-
kojen ja pohjaveden korkeuksien perusteella sen voidaan arvioida sijoittu-
van HP 5:n alueelle. Koepumppauspaikan HP 4/10 kohdalla havaittiin jär-
vessä rantavyöhykkeellä pohjaveden purkautumispaikkoja. Pohjavettä pur-
kautuu järveen myös pohjoisempana Lotakonlahdessa. Purkautuvaa poh-
javesimäärää ei voitu mitata, koska purkautuminen tapahtuu suoraan jär-
veen. Kissamäen valuma-alueella voidaan maaperäolosuhteiden ja pinta-
alan perusteella laskea muodostuvan pohjavettä noin 1 500 m³/d.

Kissamäen vedenottamon vaikutusalueella ei sijaitse suojeltavia lähdeym-
päristöjä. Pohjaveden purkautuminen tapahtuu Jääsjärven rantavyöhyk-
keeltä suoraan järveen. Järveen purkautuvan pohjaveden määrä vähenee
otettavan vesimäärän suhteessa.
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Pohjavesitutkimukset

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on teettänyt pohja-
vesitutkimuksia Tollinmäenharju-Huiskanharju pohjavesialueella vuosina
2010−2011. Tutkimusten tavoitteena oli löytää valtatien 4 läheisyyteen si-
joittuvalle Muikunlahden tutkitulle vedenottamolle parempi vaihtoehto. Teh-
tyjen tutkimusten perusteella löydettiin veden määrän ja laadun suhteen
parempi vedenottamopaikka Kissamäestä. Pisteessä HP 4/10 maaperä on
kohtalaisen hyvin vettä johtavaa 6‒18 m:n tutkimussyvyydessä. Pohjave-
den happipitoisuudet (8,5–9,8 mg/l) ovat korkeat kaikissa kerroksissa ja
rauta-arvot (<10–20 µg/l) sekä mangaaniarvot (<5 µg/l) alhaiset. Pisteessä
HP 15/10 maaperä on kohtalaisen hyvin vettä johtavaa hiekkaa 8‒15 m:n
tutkimussyvyydessä. Pohjavesikerroksen pintaosan (syvyys 6‒8 m) veden-
johtavuus on heikompi. Kairaus päättyi kovaan pohjaan (kivi tai kallio) 15,2
m:n syvyydessä. Pohjaveden happipitoisuudet (9,2–10,0 mg/l) ovat kor-
keat kaikissa kerroksissa ja rauta-arvot (<10–28 µg/l) sekä mangaaniarvot
(<5 µg/l) alhaiset. Pohjavesi on syvyydestä 12‒14 m otetussa näytteessä
kaikilta tutkituilta laatuominaisuuksiltaan hyvälaatuista ja täyttää talousve-
den laatuvaatimukset ja -suositukset.

Syksyllä 2010 tehdyn viiden viikon kestoisen koepumppauksen pisteessä
HP 4/10 perusteella Kissamäen vedenottamosta on saatavissa käyttöön
850 m³/d hyvälaatuista pohjavettä. Osa käyttöön saatavasta vedestä on
Jääsjärvestä rantaimeytyvää vettä.  Pohjavedenpinta aleni pumppauste-
holla 840 m3/d vedenottamon kohdalla noin 1,5 m, noin korkeudelle +91,3
m. Vedenoton pohjavedenkorkeutta alentava vaikutus näkyi noin 300 m:n
etäisyydellä vedenottamosta. Pumppauksen päätyttyä pohjavesi palautui
havaintoputkissa kuukauden kuluessa noin 10 cm:n päähän lähtötasosta.
Pohjavesi laski Jääsjärven pinnan alapuolelle havaintoputkessa HP 19/10
noin kahden viikon pumppauksen jälkeen. Tämän jälkeen järvestä tapahtui
rantaimeytymistä pohjavesimuodostumaan.

Koepumppauksen lopetusnäytteestä tehtiin laaja veden laatututkimus,
jonka mukaan veden laatu täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen
1352/2015 mukaiset talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset lukuun
ottamatta Suomen pohjavesille tyypillistä alhaista pH:ta, jonka vuoksi vesi
alkaloidaan ennen vesijohtoverkostoon johtamista.

Yksityiskaivot

Yksityiskaivoissa koepumppauksen vaikutus näkyi voimakkaimmin kai-
voissa K 8:39 (alenema 0,33 m) ja K 8:49 (alenema yli 0,43 m, kaivo kui-
vui). Kaivossa K 8:37 pohjavesi aleni 0,13 m. Pumppauksen päätyttyä poh-
javesi palautui kaivoissa kuukauden kuluessa muutaman sentin päähän
lähtötasosta. Kaivot ovat loma-asuntojen matalia rengaskaivoja, joista ve-
denotto vaikeutuu melko vähäisenkin pohjaveden alenemisen seurauk-
sena. Kaivot ovat lähellä rantaa ja Jääsjärven pinnankorkeuden vaihtelu
vaikuttaa kaivojen vesipintoihin.
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Vedenotto voi vaikuttaa yksityiskaivojen K 8:36, K 8:37, K 8:38, K 8:39 ja K
8:49 vedenpinnan korkeuteen. Vaikutuksen suuruus riippuu käyttöönotetta-
vasta vesimäärästä. Muihin alueella oleviin yksityiskaivoihin vedenotolla ei
ole vaikutusta.

Luonnonarvot ja luonnonsuojelu

Vedenottamon vaikutusalueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita eikä Na-
tura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita.

Vedenottamon alueella ei ole erityistä huomiota vaativia luontoarvoja. Ve-
denottamon vaikutusalueella ei ole uhanalaista lähdekasvillisuutta eikä ve-
denotolla ole vaikutusta arvokkaiden pienvesien vesitalouteen.

Suunnitellun vedenottamon alapuolinen kostea painanne on ojituksessa
turvekankaaksi kuivunut mäntyvaltainen suo. Ennen ojituksia suo on ollut
rämettä tai nevarämettä, mutta alkuperäiset suokasvillisuustyypit eivät ole
enää tarkemmin määritettävissä. Painanteen pohjoisosassa on ollut korpi-
reunus, muualla reunan korpivyöhyke on kapea. Suon kuivuminen on
edennyt niin pitkälle, että metsäsammalet, kuten seinäsammal (Pleurozium
schreberi) vallitsevat pohjakerroksessa ja rahkasammalet ovat lähes koko-
naan hävinneet.

Tollinmäenharju-Huiskanharju pohjavesialueella noin 1 km suunnitellun
Kissamäen vedenottamon lounaispuolella on luonnonsuojelullisesti arvok-
kaaksi pienvedeksi määritelty Suppaanlampi (+98 m, 0,6 ha) ja pohjavesi-
alueen länsipuolella noin 0,7 km:n päässä vedenottamosta Mattilanlam-
men Kaipasenlahti (+97 m). Kumpikaan lampi ei sijaitse arvioidulla veden-
ottamon vaikutusalueella eikä suunniteltu vedenotto vaikuta lampien vesi-
talouteen.

Muinaismuistot ja kulttuuriperintö

Rakennettavan vedenottamon läheisyydessä ei sijaitse rakennusperinnön
suojelukohteita, maankäyttö- tai rakennuslain nojalla suojeltuja kohteita tai
niihin rinnastettavia kohteita. Lähimmät muinaisjäännöskohteet (Lotakon-
lahti 1000029204 ja Kankaala 1000001448) sijaitsevat noin 1 km:n etäisyy-
dellä vedenottamon koillis- ja lounaispuolella eikä rakentamisella ole niihin
vaikutusta.

Maisema

Vedenottamo sijaitsee metsämaastossa harjun itärinteen alaosassa. Ve-
denottamon käsittelyrakennus, kaivoalueet ja huuhteluvesiallas aidataan ja
niille rakennetaan nykyiseen tieverkostoon liittyvä huoltotieyhteys. Raken-
tamisesta ei aiheudu haitallisia maisemavaikutuksia.
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Hyödyt ja menetykset

Kissamäen vedenottamon rakentaminen ja vedenotto siitä eivät aiheuta
vahingollisia vaikutuksia tai menetyksiä yleiselle tai yksityiselle edulle, lu-
kuun ottamatta vaikutusta vedenottamon vaikutusalueella olevien yksityis-
kaivojen vedenpinnan korkeuteen, mistä voi aiheutua kaivojen antoisuuden
heikkenemistä. Vedenotosta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia luontoympä-
ristöön.

Hankkeesta saatavat yleiset vedenhankintaedut ovat haittoihin verrattuna
huomattavia.

Arvio vahingoista

Arvio syntyvistä menetyksistä ja niiden korvattavuudesta

Koepumppaustulosten perusteella on määritelty vedenottamon vaikutus-
alue, jolla esiintyy vedenotosta johtuvaa pohjaveden pinnankorkeuden
alentumista. Vaikutuksen suuruus riippuu kulloinkin käyttöönotettavasta
vesimäärästä. Mikäli vedenotosta aiheutuu tarkkailun perusteella yksityis-
kaivojen vedensaannin vaikeutumista tai estymistä, korvausmenettelynä
on kaivon syventäminen tai kiinteistön liittäminen vesijohtoverkostoon. Ve-
destä peritään taksan mukainen maksu käytetyn vesimäärän mukaan.

Tarkkailu

Vedenottamolle laaditaan tarkkailuohjelma, jonka avulla voidaan seurata
vedenoton vaikutusta pohjaveden pinnankorkeuteen. Vedenottamon tark-
kailusuunnitelma esitetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hy-
väksyttäväksi.

Valmistelulupa

Hakija hakee valmistelulupaa, joka koskee tarvittavien putkiyhteyksien,
maatöiden, kaivojen ja vedenkäsittelyrakennuksen sekä laitteiston rakenta-
mista.

Hartolan kunnan vedentarve on noin 320 m3/d. Kunnalla on käytössä vain
yksi pohjavedenottamo. Naapurikunnista voidaan poikkeustilanteissa
saada vettä 200 m3/d. Hartolan kunnan nykyisen vedenottamoalueen läpi
kulkee valtatie 4, mikä on merkittävä riski pohjaveden saastumisen kan-
nalta. Vedenottamon rakentaminen kestää 3‒4 kuukautta. Saastumistilan-
teessa pohjavedenottamon rakentamista ei voida aloittaa ennen kuin tarvit-
tavat lupaprosessit on käsitelty. Tämä voi merkitä kuukausien viivästystä
projektin aloittamiseen.
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ASIAN KÄSITTELY

Tiedottaminen

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat
aluehallintovirastojen verkkosivuilla (ylupa.avi.fi/) 13.8.–21.9.2020.

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Hartolan kunnan verkkosivuilla.

Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita
asia erityisesti koskee.

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Hämeen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vas-
tuualueelta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ka-
latalousviranomaiselta, Hartolan kunnalta ja Hartolan kunnan ympäristön-
suojeluviranomaiselta.

Lausunnot

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -
vastuualueen lausunto

Lausunnossa on todettu muun muassa seuraavaa.

Kissamäen vedenottamoalue sijaitsee Tollinmäenharju-Huiskanharju -nimi-
sellä (tunnus 0608105) vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella.
Pohjavesialueen kemiallinen ja määrällinen tila ovat hyvät. Pohjavesialue
on vesienhoidon suunnittelussa nimetty riskialueeksi liikenteen ja tienpidon
aiheuttamien riskien vuoksi. Kissamäen tutkitun vedenottamon paikalla on
tienpidon pohjavesivaikutuksia seurattu vuodesta 2012. Kloridipitoisuus
(15…21 mg/l) on luonnontilaisesta kohonnut.

Valtatie 4 sijaitsee Kissamäen vedenottamon valuma-alueella noin 2 km:n
matkalla. Myös tielle suunniteltu uusi linjaus sijoittuu osittain Kissamäen
vedenottamon valuma-alueelle. Tien uudelle linjaukselle on myönnetty ve-
silain mukainen lupa aluehallintoviraston päätöksellä 9.12.2015
(249/2015/2, ESAVI/85/04.09/2014), jota on muutettu Vaasan hallinto-oi-
keuden päätöksellä 20.12.2016. Lupa on tullut lainvoimaiseksi 7.2.2018.
Tien nykyinen tai suunniteltu linjaus eivät sijoitu Kissamäen vedenottamon
lähialueelle.

Kissamäen vedenottamosta noin 3 km etelään samalla pohjavesialueella
sijaitsee Muikunlahden tutkittu vedenottamon paikka. Muikunlahden tutkittu
vedenottopaikka sijaitsee eri valuma-alueella kuin Kissamäen vedenot-
tamo. Muikunlahden alueelta on arvoitu saatavan hyvälaatuista pohjavettä
noin 500 m³/d. Suuremmilla vedenottomäärillä veden rauta- ja mangaanipi-
toisuuksien arvioidaan nousevan. Valtatien 4 nykyinen ja suunniteltu lin-
jaus sijaitsevat Muikunlahden tutkitun vedenottamon paikan lähialueella.

https://ylupa.avi.fi/
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Tollinmäenharju-Huiskanharjun pohjavesialueella, noin 2 km Kissamäen
vedenottamolta pohjoiseen, on suunniteltu yksityistä pohjaveden ottoa.
Hanketta varten suunnitellusta koepumppauksesta (max 25 m³/d) on tehty
Hämeen ELY-keskukselle ilmoitus 31.1.2020. Hanke sijaitsee Kissamäen
vedenottamon arvioidun valuma-alueen ulkopuolella.

Kissamäen vedenottamo on tarpeen Hartolan ja sen naapurikuntien ve-
denhankinnan turvaamiseksi. Hanke on mahdollista toteuttaa niin, ettei se
vaaranna Tollinmäenharju-Huiskanharjun pohjavesialueen tilaa. Asian kä-
sittelyssä tulee ottaa huomioon seuraavaa:

˗ Hakija tulee velvoittaa tarkkailemaan pinnankorkeuden seurannan
lisäksi myös hankkeen vaikutusta pohjaveden laatuun vedenotta-
mon vaikutusalueella. Tarkkailussa tulee ottaa huomioon paikalliset
riskitekijät, joita ovat liikenne ja tienpito, asutus sekä rantaimeytymi-
nen. Vaikutustarkkailua varten on tarpeen asentaa uusi pohjaveden
havaintoputki ainakin Suppaanlammen ja vedenottamon väliin, ve-
denottamon vaikutusalueen ulkopuolelle.

˗ Hanke tulee mahdollisesti vaikuttamaan vaikutusalueella sijaitse-
vien yksityiskaivojen antoisuuden lisäksi myös kaivoista saatavan
veden laatuun, minkä vuoksi hakija tulee velvoittaa tarkkailemaan
myös käytössä olevien talousvesikaivojen vedenlaatua.

˗ Hakija tulee velvoittaa tarkkailemaan myös Jääsjärven ja Suppaan-
lammen pinnankorkeuksia.

˗ Otetut vesimäärät ja tarkkailun tulokset tulee raportoida Hämeen
ELY-keskukselle vuosittain. Lisäksi tarkkailun tulokset tulee toimit-
taa pohjavesitietojärjestelmään.

˗ Mikäli tarkkailusta ei määrätä yksityiskohtaisesti lupapäätöksessä,
tulee hakija velvoittaa toimittamaan tarkkailusuunnitelma Hämeen
ELY-keskuksen hyväksyttäväksi viimeistään kolmen kuukauden ku-
luttua päätöksen lain voimaiseksi tulemisesta.

˗ Jos tarkkailun perusteella havaitaan pohjaveden otosta aiheutuvan
pohjaveden määrällisen tai kemiallisen tilan huonontumista tulee
vedenoton määrää rajoittaa sellaiselle tasolle, ettei haittoja enää
ilmene.

Muistutukset

Hakemuksesta on jätetty yhteensä kaksi muistutusta. Niissä esitetään
muun muassa seuraavanlaisia huomioita ja vaatimuksia.

Muistutus 1

Jussi-Pekka Tahvonen ja Kasperi Tahvonen (Hakaportti 81-411-8-50) ovat
vastustaneet hakemuksen hyväksymistä.  Muistuttajat ovat vaatineet
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ensisijaisesti Hartolan kuntaa korjaamaan hakemusta siten, että lupahake-
muksesta poistetaan lunastusoikeus muistuttajien kiinteistöön. Toissijai-
sesti muistuttajat ovat vaatineet Hartolan kuntaa peruuttamaan aluehallin-
tovirastoon tekemänsä hakemuksen kokonaan ja harkitsevan vedenhan-
kinnan turvaamiseen muita keinoja.

Kunnalla ja muistuttajilla on jo ennestään osapuolia sitova maanvuokraso-
pimus (28.9.2017). Muistuttajat ovat voimassa olevan maanvuokrasopi-
muksen perusteella aiemmin hyväksyneet vedenottamon rakentamisen
omistamalleen ja kunnan vuokraamalle maa-alueelle vuokrasopimuksen
ehtojen ja aikataulun mukaisesti.

Aluehallintoviraston tulee pidättäytyä antamasta kunnalle oikeutta lunastaa
maa-aluetta. Kunnalla on mahdollisuus turvata vedenhankinta kevyemmin
keinoin tai kokonaan toisenlaisin ratkaisuin.

Kunnan esittämä vedenottamoalue sijaitsee muistuttajien metsätalouden
harjoittamisen kannalta keskeisellä paikalla, estäen kulkuyhteyden tilalle
Syvänteentien kautta. Mäkisessä maastossa tieyhteyden merkitys on suuri
ja korvaavan tieyhteyden järjestäminen Syvänteentien kautta on haasta-
vaa. Kunta ei ole osoittanut korvausta menetetystä tieyhteydestä tai kor-
vaavaa tieyhteyttä. Vedenottamolle varattu alue sijoittuu metsätilan sisä-
puolelle halkaisten sen ja vaikeuttaen metsätalouden harjoittamista tilalla
etenkin lisääntyneen kiinteistörajavyöhykkeen vuoksi.

Muistuttajien tietoon ei ole tuotu, asettaako vedenottamoalue rajoitteita sitä
ympäröivien alueiden maankäytölle metsätalouden tai muun kaavan salli-
man toiminnan harjoittamiselle, eli loukkaako kunnan suunnittelema ve-
denottamo maanomistajan alueen käyttöoikeuksia esitettyä aluetta (1,79
ha) laajemmin. Tältä osin muistuttajat pidättävät oikeuden esittää lisäkor-
vausvaatimuksia myöhemmin, mikäli lunastusmenettely saa lainvoiman.
Kunnan vedenottamoalueeksi esittämän alueen arvo on kiinteistölle merkit-
tävästi esitettyä lunastusarvoa suurempi.

Tollinmäenharju-Huiskanharjun pohjavesialue sijaitsee huomattavasti kes-
keisemmin valtatien yhteydessä, kuin kunnan olemassa oleva pohjaveden-
ottamo (Kirkonkylän pohjavesialue). Suunniteltu pohjavedenottamo ei mer-
kittävästi vähennä valtatien aiheuttamaa saastumisvaaraa kunnan veden-
hankinnalle, vaan tämän riskin osalta tulisi kunnan tarkastella vedenotta-
mon sijaintia saastumisriskin osalta paremmalta paikalta.

Viimeisimpien vedenhankinnan turvaamisesta laadittujen selvitysten (Ram-
boll Finland 21.11.2019) perusteella yli 60 % Hartolan kunnan nykyisestä
veden tarpeesta on tarvittaessa korvattavissa jo nykyisellään hyödyntä-
mällä olemassa olevia verkostoyhteyksiä naapurikuntien ja vesiosuuskun-
tien verkostoihin. Väliaikaisten tai kiinteiden paineenkorotusasemien avulla
kriisitilanteiden vedentarve Hartolan kuntaan on turvattavissa kokonaisuu-
dessaan. Todennäköisesti tämä ratkaisu olisi myös kunnalle kustannuksil-
taan edullisempi, eikä se loukkaisi hakemuksessa esitetyn vedenottamon
tapaan muistuttajien ja muiden läheisten kiinteistöjen omistajien oikeuksia.
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Tiettävästi Hartolan kunta on tähän liittyen valmistellut yhteistyösopimusta
vedentoimittajien kanssa. Edellä mainittuun perusten suunniteltua vedenot-
tamoa ja etenkin lunastusoikeutta voidaan pitää tarpeettomana ja kohtuut-
tomana kunnan vedenhankinnan turvaamista varten. Lisäksi hakemuk-
sessa mainittu alue on huomioitu kaavoituksessa, joten vesihuollon mah-
dolliset tulevat tarpeet tai riskivaraukset on mahdollista huomioida ja tur-
vata alueen käyttöä tai sen muutoksia luvitettaessa maa-alueen omistajan
oikeuksia nykyistä enempää loukkaamatta tai rajoittamatta.

Suunniteltu Kissamäen vedenottamo sijaitsisi linnuntietä noin 10 km:n etäi-
syydellä kirkonkylästä, johon kunnan vedenkäyttö suurelta osin keskittyy.
Verkoston pituus on vielä tätäkin suurempi. Tämä aiheuttaa huoltovar-
muusriskin myös putkistorikkoriskin vuoksi. Riskienhallinnan kannalta olisi
kunnalle edullisempaa tarkastella mahdollista vedenottamon paikkaa lä-
hempää kulutuskeskusta. Mitä tulee suunnitellun vedenottamon hyödyntä-
miseen myös naapurikuntien vedentarpeen varmistamiseen, ei siitä tai yli-
päätään sen tarpeesta ole hakemuksessa esitetty minkäänlaisia selvityksiä
tai perusteluja. Kunnalla on myös muita hyviä sijoitusmahdollisuuksia poh-
javedenottamolle, eikä niitä kaikkia tai niiden hylkäämisperusteita ole hake-
muksessa selvitetty. Tämän osalta aluehallintoviraston on edellytettävä
kunnalta kokonaisvaltaisempaa selvitystä eri pohjavedenottamoiden sijoit-
tamismahdollisuudesta niin, että vedenhankinnan riskitekijät ja varautumis-
vaihtoehdot tulisivat selkeämmin ilmi.

Kunnan esittämä vedenottamo vaikuttaa negatiivisesti sen läheisyydessä
sijaitseviin yksityiskiinteistöihin. Muistuttajat omistavat myös läheisen kiin-
teistön ja sillä sijaitsevan talousvesikaivon. Kiinteistön talousvesikaivo toi-
mii myös hankekiinteistöllä sijaitsevan vapaa-ajanasunnon puhtaan talous-
veden lähteenä. Koepumppausraportissa on todettu kiinteistöjen talousve-
sikaivojen olevan varsin herkkiä pohjavedenotosta aiheutuvalle pohjave-
denpinnan vaihtelulle. Esimerkiksi muistuttajien kiinteistöllä jouduttiin koe-
pumppauksen aikana säännöstelemään vettä. Kiinteistön vapaa-ajan-
asunto on rakennettu 2000-luvulla. Se on ympärivuotiseen käyttöön suun-
niteltu ja rakentamisen yhteydessä on investoitu nykyvaatimukset täyttäviin
talous- ja jätevesijärjestelmiin. Näillä järjestelmillä on vielä merkittävästi
käyttöikää jäljellä, eli niiden voidaan olettaa palvelevan käytössä vielä pit-
kän aikaa. Kunta ei ole esittänyt hakemuksessaan, miten se korvaa mah-
dollisen haitan ja muutostyökustannukset, joita vedenottamo aiheuttaa.

Esitetyn vedenottamon läheisyydessä sijaitsee yhteensä kuusi kiinteistöä,
joiden yksityisen vedenhankinnan turvaamisesta tai häiriöalttiuden lisään-
tymisen korvaamisesta kunta ei ole hakemuksessa tai sen liitteissä antanut
minkäänlaista selvitystä, vaikka tämä riski on varsin selkeästi tuotu ilmi
kunnan teettämissä selvityksissä. Myös se, miten pohjavedenottamon
mahdollisesti aiheuttama haitta osoitetaan, tulisi määritellä tai vaihtoehtoi-
sesti kunnan tulisi suoraan sopia haitan korvaamisesta maanomistajille.
Selvää kuitenkin on, että vedenottamo vaikuttaa vain negatiivisesti yksityis-
kaivojen toimintaan.  Kunnan laatimissa selvityksissä ei myöskään ole esi-
tetty, voiko pohjavedenottamo vaikuttaa yksityiskaivojen vedenlaatuun.
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Yksityiskaivot sijaitsevat vedenottamoa lähempänä rantaa ja ovat esimer-
kiksi alttiimpia rantaimeytymisen aiheuttamaan vedenlaadun vaihteluihin.

Muistutus 2

Kasperi Tahvonen (Aaltola 81-411-8-36) on todennut vastustavansa lupa-
hakemuksen hyväksymistä ja vaatinut Hartolan kuntaa peruuttamaan ha-
kemuksensa ja toissijaisesti antamaan selvityksen yksityiskiinteistöjen ta-
lousvesikaivoille aiheutuvien haittojen korvaamisesta. Perusteet vaatimuk-
sille on esitetty vedenottamokiinteistön osalta laaditussa muistutuksessa.
Aluehallintoviraston on pidättäytyvä hakemuksen hyväksymisestä ennen
kuin Hartolan kunta on toimittanut vaaditut lisäselvitykset.

Selitys

Hakijalle on varattu tilaisuus antaa selitys saaduista lausunnosta ja muistu-
tuksista. Hakija on selityksessään todennut seuraavaa.

Pohjavedenpinnan ja mahdollinen pintavesien pintojen seuranta esitetään
tehtäväksi siten, että hakija voi tarvittaessa käyttää havainnointiin omaa
henkilökuntaa. Talousvesikaivojen vedenlaadun tarkkailusta päätetään
erikseen tarkkailuohjelman hyväksymisen yhteydessä. Mikäli vedenotosta
havaitaan aiheutuneen haittaa yksityisille talousvesikaivoille, on kunta kor-
vausvelvollinen haittaa koskien.

Hartolan taajaman eteläpuolinen pohjavesialue sijaitsee myös valtatien yh-
teydessä ja sisältää muitakin vedenlaatua vaarantavia tekijöitä (teollisuus,
maa-ainesten otto, asutus). Murakassa sijaitsevat pohjavesialueet sijaitse-
vat vastaavasti etäällä taajamasta.

Vuokrasopimusta koskien kunnanhallitus päätti 28.1.2019, että vuokrasopi-
muksen teossa oli vuonna 2017 tapahtunut toimivaltavirhe ja totesi, ettei
vuokrasopimus ollut kuntaa sitova. Samalla kunnanhallitus palautti asian
uudelleen valmisteluun. Tämän jälkeen neuvotteluja on käyty 2019 ke-
väällä ja kesällä maanomistajan kanssa. Neuvotteluissa ei päästy yhteis-
ymmärrykseen alueen hallinnan/omistuksen siirrosta. Kunta hakee lunas-
tusoikeutta, koska ei ole onnistunut sopimaan maa-alueen hallinnasta
maanomistajan kanssa. Kunta on edelleen valmis neuvottelemaan kysei-
sen maa-alueen ostamisesta tai maanvaihdosta. Mikäli lunastusoikeus
aluehallintoviraston toimesta myönnetään, ei tämä ole jälkeenpäin esteenä
maanomistusoikeuden siirrosta normaalisti sopimusteitse.

Hakemuksen täydennys

Hakija on 3.2.2021 täydentänyt hakemustaan Hartolan kunnan teknisen
lautakunnan päätöksellä sekä maanvuokrasopimuksella.

Vedenottamon rakentamispäätöstä ei ole aikomusta tehdä ennen sopimuk-
seen mainittua määräaikaa 28.9.2022. Tilanne voi kuitenkin muuttua, mi-
käli kirkonkylän vedenottamolla ilmenee vakavia ongelmia.
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Varavedenottamon maanhallinta-asia olisi tarpeen ratkaista pysyvällä ta-
valla, mistä johtuen kunta hakee edelleen lunastuslupaa 1,79 ha:n alu-
eelle. Ensisijaisesti kunta pyrkii kuitenkin neuvottelemaan alueen luovutuk-
sesta sopimalla (maanvaihto/kauppa). Alueen omistajille on aiemmin tar-
jottu vaihdossa maa-alueita, mutta nämä ovat rauenneet, koska heiltä ei
ole tullut hyväksyvää vastausta. Neuvotteluja jatketaan samanaikaisesti
lunastuslupamenettelyn kanssa.

Vedenottamoalueen lunastusluvan hakemusta jatketaan edelleen merkittä-
vään yleiseen etuun vedoten. Vedenottamoalueen hankinta on osa kunnan
vesilaitoksen häiriötilannevalmiuden kehittämistä. Mikäli nykyinen vedenot-
tamoalue jouduttaisiin poistamaan käytöstä, turvaisi Kissamäen vedenot-
tamo vedenhankinnan jatkuvuuden häiriötilanteessa.

Hakemuksen muutos

Hakija on 14.6.2021 toimittanut aluehallintovirastolle tiedoksi sopimuksen,
jolla maanvaihdon myötä vedenottamoalue on siirtynyt hakijan omistuk-
seen ja hallintaan. Lisäksi hakija ja kiinteistön Hakaportti 81-411-8-50
omistajat ovat tehneet johtoalueen käyttöoikeussopimuksen vesi- ja viemä-
rijohdon sijoittamisesta kiinteistön alueelle Syvänteentien varteen.

Hakija on 21.6.2021 lähettämällään sähköpostilla perunut kiinteistön Haka-
portti 81-411-8-50 lunastusoikeutta koskevan hakemuksen. Samalla hakija
on hakenut vesilain 4 luvun 8 §:n mukaista oikeutta sijoittaa vesijohto kiin-
teistöjen Kotikangas 81-411-18-15 ja Metsä-Pusala 81-411-18-12 alueelle.
Hakija on muuttanut valmistelulupahakemustaan siten, että se koskee vain
kiinteistöille Kotikangas 81-411-18-15 ja Metsä-Pusala 81-411-18-12 ra-
kennettavaa putkiyhteyttä.

Korvausesityksenä kiinteistön Kotikangas 81-411-18-15 osalta hakija on
esittänyt maksettavaksi pysyvästä haitasta 15 m x 0,30 €/m, yhteensä 5 €,
jonka lisäksi korvauksena puuston osalta toteutunut puukauppatulo kiin-
teistönomistajalle 10 m:n leveydeltä tien vierestä linjan rakentamisvai-
heessa. Hakija vastaa tällöin metsätyökoneiden ja kaupan kustannuksista
ja puun myyntitulo kokonaisuudessaan tulee kiinteistönomistajalle. Vaihto-
ehtoisesti kertakorvauksena korvaussumma pysyvälle käyttöoikeudelle ja
puustolle 10 m:n leveydeltä tien vierestä linjan rakentamisvaiheessa yh-
teensä 100 €.

Korvausesityksenä kiinteistön Metsä-Pusala 81-411-18-12 osalta korvaus
on 315 m x 0,30 €/m, yhteensä 95 €, jonka lisäksi korvauksena puuston
osalta toteutunut puukauppatulo kiinteistönomistajalle 10 m:n leveydeltä
tien vierestä linjan rakentamisvaiheessa. Kunta vastaa tällöin metsätyöko-
neiden ja kaupan kustannuksista ja puun myyntitulo kokonaisuudessaan
tulee kiinteistönomistajalle. Vaihtoehtoisesti kertakorvauksena korvaus-
summa pysyvälle käyttöoikeudelle ja puustolle 10 m:n leveydeltä tien vie-
restä linjan rakentamisvaiheessa yhteensä 750 €.
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Rasitteena johdon päälle muodostuu 4 m:n levyinen pysyvä käytön rajoi-
tus. Johdon omistaja korvaa johtoalueen ylläpidosta aiheutuvat menetykset
kiinteistönomistajille ilman erillistä vaatimusta.

Muistutukset

Aluehallintovirasto on varannut asianosaisille kiinteistönomistajille mahdol-
lisuuden jättää muistutuksen vesijohdon sijoittamisesta.

Muistutus 3

Keijo Hölttä (Kotikangas 81-411-18-15) on muistutuksessaan todennut,
että vesijohto on merkitty sijoitettavaksi Syvänteentien reunaan. Haasteelli-
nen asennuskohta on hiekkaisen harjun ylitys, jolla muistuttajan kiinteistö
sijaitsee. Vesiputken sijoittaminen erittäin jyrkän harjun hiekkaiseen rintee-
seen kahden metrin syvyyteen aiheuttaa maastoon huomattavia pitkäaikai-
sia sortumajälkiä. Muistuttaja toivoo maaston hellävaraista käsittelyä ja ar-
vokkaan harjualueen luontoarvojen huomioimista. Muistuttaja katsoo 200 €
kohtuulliseksi korvaukseksi vesijohdon sijoittamisesta kiinteistölleen.

Muistutus 4

Sari ja Pekka Hartikainen (Metsä-Pusala 81-411-18-12) ovat ilmoittaneet
hyväksyvänsä kertakorvauksen 750 €.

Selitys

Hakijalle on varattu tilaisuus antaa selitys saaduista muistutuksista. Hakija
on selityksessään todennut, että muistutuksessa esitetty kertakorvaus 200
€ kiinteistölle Kotikangas 81-411-18-15 on hyväksyttävä. Hakija huomioi
muistutuksessa mainitut seikat työn toteutuksessa.

Hakijan kannalta olisi hyvä, jos lupa myönnettäisiin toistaiseksi voimassa
olevana siten, ettei siinä mainita tiettyä määräaikaa töiden valmiiksi saatta-
miselle.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Vesitalouslupa

Aluehallintovirasto myöntää Hartolan kunnalle luvan pohjaveden ottami-
seen Tollinmäenharju-Huiskanharjun pohjavesialueelta Kissamäen pohja-
vedenottamosta määräalalta kiinteistöstä Hakaportti 81-411-8-50 hake-
muksen ja sen täydennysten mukaisesti lupamääräyksessä 1 sanotun
määrän Hartolan kunnassa käytettäväksi Hartolan ja Joutsan kuntien ja
naapurikuntien talousvetenä, teollisuuslaitoksissa, maataloudessa ja
muissa yleisissä käyttökohteissa. Lupa on voimassa toistaiseksi.
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Aluehallintovirasto myöntää Hartolan kunnalle oikeuden sijoittaa hanketta
varten tarvittava vesijohto hakemuksen mukaisesti Syvänteentien varteen
kiinteistöille Kotikangas 81-411-18-15 ja Metsä-Pusala 81-411-18-12.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamää-
räyksiä.

Korvaukset

Aluehallintovirasto määrää Hartolan kunnan maksamaan korvauksena ve-
sijohdon sijoittamisesta lupamääräyksestä 4 ilmenevät korvaukset. Hank-
keesta ei ennalta arvioiden aiheudu muuta vesilain mukaan korvattavaa
edunmenetystä.

Lupamääräykset

1. Pohjavettä saa ottaa enintään 850 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna.

2. Vedenottamo on varustettava luotettavalla vesimäärän mittauslaitteella.
Otetuista vuorokautisista vesimääristä (m3/d) on pidettävä kirjaa Hämeen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.

3. Luvan saajan on tarkkailtava vedenoton vaikutuksia pinta- ja pohjavesioloi-
hin Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymän tark-
kailusuunnitelman mukaisesti. Tarkkailusuunnitelma on toimitettava elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kolmen kuukauden kuluessa tä-
män päätöksen saatua lainvoiman. Hyväksytty tarkkailusuunnitelma on toi-
mitettava tiedoksi Hartolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Tarkkailutulokset on toimitettava Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle ja Hartolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tarkkailu-
suunnitelman mukaisesti. Tarkkailutiedot on vaadittaessa annettava myös
asianosaisille nähtäviksi.

4. Luvan saajan on, mikäli toisin ei sovita, maksettava kertakaikkisena kor-
vauksena vesijohdon sijoittamisesta seuraavat korvaukset:

Kiinteistön Kotikangas 81-411-18-15 omistajalle 200 €

Kiinteistön Metsä-Pusala 81-411-18-12 omistajille 750 €

Korvaukset on maksettava ennen töihin ryhtymistä ja viimeistään vuoden
kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Korvauksille on maksettava
vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien. Viivästyskoron määrä on kul-
loinkin voimassa oleva korkolain mukainen viitekorko lisättynä seitsemällä
prosenttiyksiköllä.

5. Mikäli vedenotosta on seurauksena, että vedensaanti alueen talousvesikai-
voista estyy tai huomattavasti vaikeutuu, on luvan saajan korvaukseen oi-
keutetun niin vaatiessa ryhdyttävä rahalla korvaamisen sijasta
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toimenpiteisiin alueen omistajan tai vettä muun erityisen oikeuden nojalla
ottavan oikeuden turvaamiseksi. Toimenpide voi olla esimerkiksi uuden
kaivon rakentaminen, kaivon syventäminen tai muu kunnostaminen tai kiin-
teistön liittäminen vesijohtoverkkoon. Korvaukseen oikeutettu vastaa tällöin
omalle kiinteistölle tehtyjen laitteiden ja rakennelmien kunnossapidosta.
Mikäli kiinteistö liitetään vesijohtoverkostoon, luvan saaja vastaa tarvitta-
van vesijohdon tekemisestä kiinteistön rajalle ja vesijohdon kunnossapi-
dosta. Korvaukseen oikeutetulla on oikeus saada ottamosta enintään hä-
nen aiempaa kulutustaan vastaava määrä vettä käyttökustannusten perus-
teella määräytyvällä hinnalla. Oikeudenhaltija on velvollinen maksamaan
saamastaan vedestä sitä vastaavan osuuden ottamon käyttökustannuk-
sista. Oikeus on voimassa niin kauan kuin ottamoa käytetään.

6. Vedenottamoalueella olevien kaivojen ja maanpäällisten vedenkäsittelyra-
kenteiden on oltava aidattu. Vedenottamoalueella ei saa harjoittaa muuta
kuin vedenottoon kiinteästi liittyvää toimintaa.

7. Pohjaveden ottamoon, pohjavesien tarkkailuun ja vedenottamoalueeseen
kuuluvat rakenteet ja laitteet on pidettävä kunnossa sekä alue muiltakin
osin pidettävä mahdollisimman puhtaana. Kaikki pohjavedenottamoa var-
ten tarpeelliset aineet ja tarvikkeet on sijoitettava ja varastoitava niin, että
ne eivät aiheuta vaaraa pohjavedelle.

8. Vedenoton aloittamisesta tämän päätöksen mukaisesti on ilmoitettava
60 vuorokauden kuluessa kirjallisesti aluehallintovirastolle, Hämeen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuu-
alueelle ja Hartolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Valmistelulupa

Aluehallintovirasto oikeuttaa Hartolan kunnan ryhtymään hankkeen toteut-
tamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi
tulemista. Valmisteleva toimenpide on tarvittavan putkiyhteyden rakentami-
nen Syvänteentien varteen kiinteistöille Kotikangas 81-411-18-15 ja Metsä-
Pusala 81-411-18-12.

PERUSTELUT

Vesitalousluvan ratkaisun perustelut

Hankkeen tarkoitus

Pohjaveden ottaminen Kissamäen vedenottamosta on tarpeen Hartolan ja
Joutsan kuntien vesihuollon toimintavarmuuden takaamiseksi ja kasvavaan
vedentarpeeseen varautumiseksi.

Hanke ei ole alueella voimassa olevan kaavoituksen vastainen.
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Hankkeesta saatava hyöty

Luvan saaja toimittaa vettä Hartolan kunnan alueelle ja tarvittaessa naapu-
rikuntiin kuten Joutsaan ja Sysmään. Hartolalla on käytössä yksi vedenot-
tamo ja poikkeustilanteissa varavesiyhteys naapurikunnista. Hartola kk:n
vedenottamolta on lupa ottaa pohjavettä 1 000 m3/d. Ottamosta otettu vesi-
määrä on nykyisin ollut 320 m3/d. Kissamäen vedenottamon käyttöön otta-
minen turvaa Hartolan ja Joutsan kuntien ja naapurikuntien vedenhankin-
taa mahdollisissa poikkeustilanteissa ja mahdollistaa varautumisen veden-
kulutuksen kasvuun.

Hankkeesta aiheutuvat menetykset

Vedenotto alentaa pumppauspaikan ympärillä pohjaveden korkeutta. Ve-
denottamokiinteistöllä alenema oli koepumppauksen aiheuttamana enin-
tään 1,5 m. Koepumppauksen vaikutusalue ulottui laajimmillaan noin 300‒
450 m:n etäisyydelle koepumppauspaikasta. Vedenotto vaikuttaa lähistön
kaivojen vedenkorkeuteen. Ennalta arvioituna vedenotolla saattaa olla vai-
kutusta lähialueen kaivojen käyttöön.

Osa vedestä on Jääsjärvestä harjumuodostumaan imeytynyttä vettä. Ve-
denotto Kissamäen pohjavedenottamolta vähentää purkautuvan pohjave-
den määrää Jääsjärveen otetun vesimäärän mukaisesti. Vaikutus Jääsjär-
ven pinnankorkeuteen ja kalastoon on ennalta arvioiden vähäinen.

Hanke on muutoinkin toteutettava vesilain 2 luvun 7 § mukaisesti siten,
että vesistölle, vesiluonnolle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vä-
hän haittaa.

Oikeuksien myöntäminen

Vesilain (587/2011) 4 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan veden ottamista
koskevassa päätöksessä voidaan antaa oikeus sijoittaa ottamista palve-
leva vesijohto toisen alueelle. Vesijohto on sijoitettava toisen alueelle siten,
että siitä aiheutuva haitta jää mahdollisimman vähäiseksi. Vesijohdon koh-
dalla olevaa aluetta ei saa käyttää siten, että vesijohto saattaa vahingoittua
tai sen kunnossapito kohtuuttomasti vaikeutuu. Siten hakijalle on myön-
netty oikeus sijoittaa vesijohto hakemuksen mukaisesti Syvänteentien var-
teen kiinteistöille Kotikangas 81-411-18-15 ja Metsä-Pusala 81-411-18-12.

Tästä myönnetystä oikeudesta aiheutuu vesilain mukainen edunmenetys,
joka on määrätty korvattavaksi lupamääräyksessä 4 hakijan ja kiinteistöjen
omistajien hyväksymän mukaisesti.

Vesilain 13 luvun 13 §:n 1 momentin mukaan asianosaiset saavat myös
sopia korvauksista, mutta tällöin sopimus on laadittava kirjallisena.
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Vesienhoitosuunnitelma

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman vuo-
teen 2021 sekä ehdotuksen vuosille 2022‒2027 mukaan Tollinmäenharju-
Huiskanharjun pohjavesialueen kemiallinen ja määrällinen tila on luokiteltu
hyviksi. Pohjavesialue on vesienhoidon suunnittelussa nimetty riskialueeksi
liikenteen ja tienpidon aiheuttamien riskien vuoksi. Kloridipitoisuus on luon-
nontilaisesta kohonnut. Jääsjärven ekologinen tila on luokiteltu hyväksi.

Hanke ei vaikuta haitallisesti vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavut-
tamiseen.

Luvan myöntämisen edellytykset

Hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava
verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin.

Koska lupa on tarpeen yhdyskunnan häiriöttömän vesihuollon turvaa-
miseksi, vedenottoa koskeva lupa on voitu vesilain 4 luvun 7 §:n perus-
teella myöntää ilman 3 luvun 8 §:n 2 momentissa tarkoitettua määräystä
ajasta, jonka kuluessa veden ottaminen on aloitettava.

Valmisteluluvan perustelut

Aluehallintovirasto on myöntänyt valmisteluvan tarvittavan putkiyhteyden
rakentamiseksi. Vedenottamon rakentaminen kestää useita kuukausia.
Mahdollisen poikkeustilanteen vuoksi pohjavedenottamon käyttöönottoon
tähtäävät toimenpiteet on perusteltua saada aloittaa hyvissä ajoin.

Valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien
käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Luvassa tar-
koitetut työt ovat sellaisia, että niiden suorittamisen jälkeen olot voidaan
olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupa-
päätös kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan.

VASTAUS LAUSUNNOISSA JA MUISTUTUKSISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN

Aluehallintovirasto ottaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen vaatimukset huomioon lupa-
määräyksistä ja perusteluista ilmenevällä tavalla. Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen vaatimukseen pohjaveden otosta aiheutuvan pohja-
veden määrällisen tai kemiallisen tilan huonontumiseen aluehallintovirasto
toteaa, että valvontaviranomainen voi ennakoimattomien haitallisten vaiku-
tusten takia tehdä vesilain 3 luvun 21 §:n mukaisen hakemuksen lupamää-
räysten tarkistamiseksi kymmenen vuoden kuluessa valmistumisilmoituk-
sen tekemisestä.
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Muistutusten 1) ja 2) johdosta aluehallintovirasto on antanut lupamääräyk-
sen 5, jossa luvan saaja on määrätty ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin
kiinteistöjen vedensaannin turvaamiseksi.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Vesilain (587/2011) 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2) kohta, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
16, 17 ja 18 §, 4 luvun 6, 7 ja 8 §, 11 luvun 21 §, 13 luvun 7, 9, 11, 13, 15,
16 ja 17 §
Korkolain (633/1982) 4 ja 12 §

KÄSITTELYMAKSU

Käsittelymaksu on 5 020 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu-
keskuksesta.

Asian käsittelystä peritään valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirasto-
jen maksuista vuonna 2021 (1121/2020) mukaisesti maksu asetuksen voi-
maan tullessa olleiden säännösten mukaan. Hakemuksen vireilletuloai-
kana voimassa olleen aluehallintovirastojen maksuista vuosille 2019 ja
2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) liitteen kohdan 3.1
taulukon mukaan pinta- ja pohjaveden ottamista 500‒2 000 m3/d koske-
vasta päätöksestä perittävän maksun suuruus on 5 020 euroa.

TIEDOTTAMINEN

Päätös

Hartolan kunta
Hartolan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonva-
rat -vastuualue
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviran-
omainen
Suomen ympäristökeskus

Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu
erikseen tieto, sekä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen tai ilmaisseet
mielipiteensä asiassa.

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuk-
sen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (ylupa.avi.fi).

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Hartolan kunnan verkkosivuilla.

https://ylupa.avi.fi/
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MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

LIITE

Valitusosoitus

ASIAN KÄSITTELIJÄT

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Merja Antikainen ja esitellyt ympäris-
töylitarkastaja Janita Peltonen.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä
on asiakirjan viimeisellä sivulla.
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ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE │ ymparistoluvat.etela@avi.fi
Postiosoite: PL 1, 13035 AVI

puh. 029 501 6000 Hämeenlinnan päätoimipaikka  Helsingin toimipaikka Kouvolan toimipaikka
kirjaamo.etela@avi.fi Wähäjärvenkatu 6 Ratapihantie 9 Kauppamiehenkatu 4
www.avi.fi/etela

VALITUSOSOITUS

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituk-
sella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun
tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja
vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-
laissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen
tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erik-
seen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Toimi näin

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen
valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy pvm. 25.10.2021.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun
aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.

- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaikaa lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannus-

aatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita valituksessa

- valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite.
Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.

- laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnu-
mero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite

- sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan
lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille
on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty pro-
sessiosoitteeksi.

- päätös, johon haetaan muutosta
- päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

· Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä
olon aikana.

Valituksen liitteet

- aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)



- asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintoviras-
toon)

- valtakirja
o asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja − ellei hän ole asianajaja, jul-

kinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritellään luvan saaneista
oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).

o asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen säh-
köinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tar-
vitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai
jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelinvaihde: 029 56 42 611
asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma−pe kello 8.00−16.15)
telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, tele-
kopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan ku-
luessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oi-
keus.fi/hallintotuomioistuimet

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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