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ASIA

Tarkkailuohjelman hyväksyminen, Parravahan Vesi Oy:n Rahkion (Marttila) ja
Linturahkan (Koski Tl) pohjavedenottamot

HAKIJA

Parravahan Vesi Oy
Kehityksentie 6
21800 Kyrö

TARKKAILUVELVOLLISUUS
Länsi-Suomen vesioikeus on 15.6.1983 antamallaan päätöksellä nro 49/1983 B
myöntänyt Parravahan Vesi Oy:lle luvan Rahkion pohjavedenottamon
rakentamiseen ja veden ottamiseen siitä 1400 m3 vuorokaudessa
puolivuosikeskiarvona laskettuna. Tarkkailusta lupapäätöksessä sanotaan
seuraavaa:
"2) Ottamo on varustettava luotettavalla vesimäärän mittauslaitteella. Vuorokausittain
otetuista vesimääristä on pidettävä kirjaa. Tiedot otetuista vesimääristä on
toimitettava Turun vesipiirin vesitoimistolle ja Marttilan kunnalle.
3) Luvan saaja on velvollinen suorittamaan pohjaveden korkeuden tarkkailua Turun
vesipiirin vesitoimiston hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti.”
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 21.3.2013 antamallaan päätöksellä nro
66/2013/2 myöntänyt Parravahan Vesi Oy:lle luvan pohjavedenottamon
rakentamiseen Linturahkan pohjavesialueelle kiinteistölle Vesiperä Rno 5:74.
Pohjavettä saa ottaa Linturahkan pohjavedenottamolta enintään 750 m3
vuorokaudessa kuukausikeskiarvona laskettuna. Linturahkan ja Rahkion
vedenottamoiden yhteenlaskettu vedenottomäärä ei saa ylittää 1400 m3
vuorokaudessa kuukausikeskiarvona laskettuna. Tarkkailusta lupapäätöksessä
sanotaan seuraavaa:
”2) Vedenottamo on varustettava luotettavalla vesimäärän mittauslaitteella. Otetuista
vuorokausittaisista vesimääristä (m3/d) on pidettävä kirjaa Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.
5) Luvan saajan on tarkkailtava vedenoton vaikutuksia alueen pohja- ja
pintavesioloihin Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen
hyväksymällä tavalla. Tarkkailusuunnitelmaan on sisällytettävä pohjaveden
korkeuden ja laadun tarkkailu. Tarkkailu on aloitettava hyvissä ajoin ennen vedenoton
aloittamista ja sovitettava se yhteen Rahkion vedenottamon tarkkailun kanssa.
6) Ehdotus tarkkailusuunnitelmaksi tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin
ryhtymistä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
hyväksyttäväksi.
VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
PL 236
Puhelinvaihde: 0295 022 500
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
20101 TURKU
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU
Y-tunnus 2296962-1
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7) Tarkkailutulokset ja tiedot otetuista vesimääristä on vuosittain toimitettava
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Kosken Tl
kunnanympäristönsuojeluviranomaiselle sekä annettava pyydettäessä tiedoksi niille,
joiden oikeutta tai etua tiedot saattavat koskea.”
ASIAN VIREILLE TULO
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on 23.3.2016 toimittanut Varsinais-Suomen ELYkeskukselle (jäljempänä ELY-keskus) luonnoksen Rahkion ja Linturahkan
pohjavedenottamoiden tarkkailuohjelmaksi. Lopullinen 31.3.2016 päivätty
tarkkailusuunnitelmaesitys on toimitettu ELY-keskukselle 25.6.2020.
AIEMPI TARKKAILU
Rahkion ottamon aiempi tarkkailuohjelma on hyväksytty 24.8.1984. Tarkkailua on
tehty kahdessa havaintoputkessa ja kolmessa kaivossa. Linturahkan ottamolle ei ole
aiemmin hyväksytty tarkkailuohjelmaa. Linturahkan ottamon vaikutusalueella on
aloitettu kolmen havaintoputken mittaaminen vuonna 2019 ja raakaveden seuranta
on aloitettu vuonna 2014.
EHDOTUS TARKKAILUOHJELMAKSI
ELY-keskuksen hyväksyttäväksi esitetyn tarkkailusuunnitelman mukaan
vedenottamoilta otettavaa vesimäärää mitataan vuorokausittain ja niistä pidetään
kirjaa. Otettua vesimäärää tarkkaillaan kuukausikeskiarvona (m3/d) laskettuna.
Pohjaveden pinnankorkeutta mitataan vedenottamoiden läheisyydessä sijaitsevista
havaintoputkista Hp K1 (Rahkio) joka toinen kuukausi ja Hp15 (Linturahka) kerran
kuukaudessa.
Muualla pohjavesimuodostumassa pohjaveden pinnankorkeutta mitataan Rahkion
vedenottamon vaikutusalueella havaintoputkista Hp6 ja Hp10 joka toinen kuukausi ja
Linturahkan vedenottamon vaikutusalueella havaintoputkista Hp13 ja Hp14 kerran
kuukaudessa.
Pohjaveden laatua tarkkaillaan vedenottamoilla kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa
ja lokakuussa. Lisäksi havaintoputkesta Hp13 otetaan pohjavesinäyte kerran
vuodessa.
Tarkkailutulokset ja tiedot otetuista vesimääristä toimitetaan vuosittain VarsinaisSuomen ELY-keskukselle ja Kosken Tl kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka
vastaa myös Marttilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä.
Linturahkan ottamon vedenoton vaikutusten vakiinnuttua tarkkailuaikataulua voidaan
tulosten perusteella yhdenmukaistaa Rahkion vedenottamon tarkkailun kanssa.
ASIAN KÄSITTELY ELY-KESKUKSESSA
Hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista
varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista
vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Asia voidaan
kuitenkin ratkaista asianosaista kuulematta, jos kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta.
Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, että asiassa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden
vuoksi asianosaisia olisi tullut kuulla.
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VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖ JA
LUONNONVARAT VASTUUALUEEN RATKAISU
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualue hyväksyy Parravahan Vesi Oy:n esityksen Rahkion ja
Linturahkan pohjavedenottamoiden velvoitetarkkailuohjelmaksi seuraavin lisäyksin:
-

Tiedot pinnankorkeuksista ja pumpatuista vesimääristä (kuukausikeskiarvo
m3/vrk) toimitetaan ELY-keskukselle sähköisesti erikseen sovittavalla tavalla
tarkkailuvuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Vesianalyysitulokset
toimitetaan ELY-keskukselle niiden valmistuttua sekä lisäksi suoraan
ympäristöhallinnon järjestelmään erikseen sovittavalla tavalla.

-

Havaintopaikkojen muutoksista ja muista tarkkailusuunnitelmaan suunnitelluista
muutoksista tulee ilmoittaa viimeistään kuukautta ennen Varsinais-Suomen ELYkeskukselle.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Tarkkailutoimet ja tulosten tallentaminen ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin
mahdollistavat vesitalouslupien noudattamista koskevan seurannan. ELY-keskus
katsoo, että muutoksilla täydennetty tarkkailusuunnitelma on riittävä ja täyttää vesilain
mukaiset vaatimukset sekä vedenottoa koskevien lupapäätösten seurannat.
Tarkkailun tuloksia voidaan hyödyntää vesienhoidon suunnittelutyössä.
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO JA TARKKAILUSUUNNITELMAN MUUTTAMINEN
Päätös on voimassa toistaiseksi. Päätöstä voidaan muuttaa viran puolesta taikka
hankkeesta vastaavan, valvontaviranomaisen, asiassa yleistä etua valvovan
viranomaisen, kunnan tai haittaa kärsivän asianosaisen vaatimuksesta. Vähäisistä ja
teknisistä muutoksista tarkkailun toteuttamisessa voidaan sopia ELY-keskuksen
kanssa.
KORVAUTUVAT PÄÄTÖKSET
Tällä päätöksellä korvataan 24.8.1984 hyväksytty Rahkion ottamon
velvoitetarkkailuohjelma.
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tämän päätöksen käsittelystä perittävä maksu on 385 euroa. Päätöksen valmisteluun
on käytetty 7 tuntia.
Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen (1372/2018) elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 ja sen liitteenä
(muutos 387/2020) olevan maksutaulukon kohtaan A: Tarkkailusuunnitelman tai sen
muutoksen hyväksyminen 55 euroa/h.
Maksua koskeva lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskuksesta.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Vesilaki (587/2011) 3 luku 11-12 §, 15 luku 1 §, 18 luku 12 §
Hallintolaki (434/2003) 43-46 §
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Valtioneuvoston asetus (1372/2018) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista
vuosina 2019 ja 2020, liitteen muutos 387/2020.

ASIAKIRJAN HYVÄKSYNTÄ
Päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Maria Mäkinen ja ratkaissut yksikön päällikön
sijaisena ylitarkastaja Anu Lillunen. Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston
sähköisessä asianhallintajärjestelmässä ja merkintä hyväksymisestä on asiakirjan
viimeisellä sivulla.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös toimitetaan sähköisenä asiakirjana seuraavasti:
Päätös

Parravahan Vesi Oy

Jäljennös päätöksestä
Kosken Tl ympäristönsuojeluviranomainen
Marttilan ympäristönsuojeluviranomainen
Kuulutus

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ja päätös julkaistaan Varsinais-Suomen ELYkeskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi > Ajankohtaista >
Kuulutukset ja ilmoitukset.
Tieto päätöksen kuuluttamisesta julkaistaan myös Kosken Tl ja Marttilan kuntien
verkkosivuilla.

Lisätietoja Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Maria Mäkinen, puhelin 0295 022 913.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen tai päätöksestä perittyyn käsittelymaksuun voi hakea oikaisua
kirjallisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimusosoitus on päätöksen
liitteenä.

LIITTEET

1. Oikaisuvaatimusosoitus

Tämä asiakirja VARELY/3393/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/3393/2020 har
godkänts elektroniskt
Esittelijä Mäkinen Maria 10.11.2020 10:03
Ratkaisija Lillunen Anu 10.11.2020 10:06

Liite elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS VESILAIN (587/2011) 3 luvun 11 §:N NOJALLA TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN
Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta
kirjallisesti. Asian käsittelystä perittävästä maksusta haetaan muutosta samassa järjestyksessä kuin
pääasiasta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään
kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen
julkaisemisajankohdasta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Oikaisuvaatimusaika päättyy 17.12.2020.
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen voivat hakea oikaisua asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai
luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai
säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä asiassa
yleistä etua valvovat viranomaiset.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- oikaisua vaativan nimi ja kotikunta
- postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
oikaisua vaativalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan oikaisua, millaista oikaisua vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla oikaisua
vaaditaan.
Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta.
Oikaisua vaativan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus (jollei
oikaisuvaatimusta toimiteta sähköpostilla).
Oikaisuvaatimuksen liitteet
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa oikaisuvaatimus sähköisesti selvitys asiamiehen
toimivallasta
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Oikaisuvaatimuksen
voi viedä vaatimuksen tekijä itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää
myös postitse tai sähköpostilla. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä
ennen virka-ajan päättymistä. Sähköpostilla toimitetun oikaisuvaatimuksen on oltava toimitettu niin,
että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu
Oikaisun hakijalta peritään asian käsittelystä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa käsittelymaksu 130
€. Maksu perustuu valtioneuvoston antamaan asetukseen aluehallintovirastojen maksuista ja sen
liitteenä olevaan maksutaulukkoon.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen yhteystiedot
käyntiosoite: Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
postiosoite: PL 110, 00521 Helsinki
puhelin: (vaihde) 029 501 6000
sähköposti: ymparistoluvat.etela@avi.fi
aukioloaika: klo 8 - 16:15

