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Tarkkailuohjelman päivitys, Turun Seudun Vesi Oy:n tekopohjavesijärjestelmän
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TARKKAILUVELVOLLISUUS
Tekopohjavesilaitoksen ympäristöluvan 161/2005/4 mukaan luvan saajan on vuoden
2018 loppuun mennessä jätettävä Aluehallintovirastolle (AVI) lupamääräysten
tarkistamista koskeva hakemus. Turun Seudun Vesi Oy (TSV) jätti lupamääräysten
päivittämistä koskevan hakemuksen AVI:lle 19.12.2018. Hakemus sisälsi kattavan
selvityksen tekopohjavesijärjestelmän seurantahavainnoista sekä vaikutuksista
ympäristöön. AVI antoi lupamääräysten tarkistamista koskevan päätöksen nro
459/2019 4.12.2019, jossa se poisti maaperän laadun tarkkailuvelvoitteen ja muutti
muiden vedenottamojen ja yksityiskaivojen tarkkailuvelvoitteen yleiseksi pohjaveden
pinnankorkeuden tarkkailuvelvoitteeksi. Muut tarkkailuvelvoitteet pysyivät ennallaan.
Tarkkailusta lupapäätöksessä sanotaan seuraavaa:
"11) Luvan saajan on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla
tarkkailtava Kokemäenjoen veden laatua, esikäsittelylaitoksen toimintaa,
imeytettävän veden laatua ja määrää sekä tekopohjaveden imeyttämisen vaikutuksia
pohjaveden laatuun.
Ottamot on varustettava luotettavilla vesimäärän mittauslaitteilla. Vuorokausittain
otettavista vesimääristä on pidettävä kirjaa. Luvan saajan on Varsinais-Suomen ELYkeskuksen hyväksymällä tavalla tarkkailtava laitoksen kaivoista otettavan veden
laatua. Mittaustulokset on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa sovituin
määräajoin toimitettava ELY-keskukselle, Oripään ja Säkylän kuntien sekä Loimaan
ja Huittisten kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisille.
Luvan saajan on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla tarkkailtava
Alastaron Myllylähteen ja Kankaanrannan lähteen virtaamaa ja veden laatua sekä
hankkeen vaikutuksia pohjavedenpinnan korkeuteen.
Luvan saajan on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla tarkkailtava
imeytyksen vaikutuksia Säkylänharjun Natura 2000-alueen luonnonarvoihin.
Luvan saajan on toimitettava ELY-keskukselle selvitys tarkkailusuunnitelmien
tarkistustarpeesta kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi
tulosta.
Tarkkailutulokset ja niiden vuosiyhteenvedot on toimitettava tarkkailusuunnitelmassa
sanotuin tavoin ELY-keskukselle, Oripään ja Säkylän kuntien sekä Loimaan ja
Huittisten kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisille."
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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ASIAN VIREILLE TULO
Turun Seudun Vesi Oy on toimittanut 9.1.2020 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) hyväksyttäväksi esityksen Turun seudun
tekopohjavesijärjestelmän velvoitetarkkailuohjelman muuttamiseksi.

EHDOTUS TARKKAILUOHJELMAKSI
ELY-keskuksen hyväksyttäväksi esitetty, 9.1.2020 päivätty esitys Turun seudun
tekopohjavesijärjestelmän velvoitetarkkailuohjelmaksi 2020- poikkeaa 17.11.2015
hyväksytystä tarkkailuohjelmasta seuraavasti:
- Tuotantokaivoista kerran 5 vuodessa määritettyjen aineiden (fluoridi, antimoni,
boori, syanidi ja seleeni) seuranta lopetetaan.
- Maaperän laadun seuranta imeytysalueilla lopetetaan.
- Seuranta muiden toimijoiden vedenottokaivoissa lopetetaan (Taimi-Tapio ja
Pentura). Tarkkailu yksityiskaivossa 1543 (Lehtimäki) on lopetettu jo aiemmin ELYkeskuksen 3.5.2017 antaman lausunnon perusteella.
Muilta osin 9.1.2020 päivätty tarkkailuohjelmaesitys vastaa 17.11.2015 hyväksyttyä
tarkkailuohjelmaa. Muutokset eivät koske tarkkailusuunnitelman liitteenä olevaa
esikäsittelylaitoksen käyttötarkkailu-, kuormitus- ja vesistötarkkailuohjelmaa.

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.

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖ JA
LUONNONVARAT VASTUUALUEEN RATKAISU
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualue hyväksyy Turun Seudun Vesi Oy:n esityksen
tekopohjavesijärjestelmän velvoitetarkkailuohjelmaksi.
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 4.12.2019 antamallaan päätöksellä nro
459/2019 poistanut TSV:ltä velvoitteen seurata imeytyksen vaikutuksia maaperään
sekä poistanut velvoitteen seurata Taimi-Tapion ja Penturan vedenottamoita.
TSV on tarkkailuohjelmaesityksen liitteenä toimittanut perustelut tuotantokaivojen
velvoitetarkkailuohjelmasta poistettaville kerran 5 vuodessa tehtäville määrityksille.
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Kyseisten aineiden pitoisuus on kaikissa tuotantokaivoista otetuissa näytteissä ollut
alle määritysrajan oleva pitoisuus, joten niiden seuranta jatkossa ei ole tarpeellista.
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 tekopohjavesijärjestelmää koskevien lupapäätösten
lupamääräykset.
Tarkkailun tuloksia voidaan hyödyntää vesienhoidon suunnittelutyössä.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Vesilaki (587/2011) 3 luku 11-12 §
Hallintolaki (434/2003) 43-46 §
Valtioneuvoston asetus (1372/2018) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista
vuosina 2019 ja 2020

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO JA KORVAUTUVAT PÄÄTÖKSET
Päätös on voimassa toistaiseksi.
Tällä päätöksellä korvataan 17.11.2015 hyväksytty velvoitetarkkailuohjelma.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tämän päätöksen käsittelystä perittävä maksu on 330 euroa. Päätöksen valmisteluun
on käytetty 6 tuntia.
Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen (1372/2018) ELY-keskusten ja
TE-toimistojen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 ja sen liitteenä olevan
maksutaulukon kohtaan A: Tarkkailusuunnitelman tai sen muutoksen hyväksyminen
55 euroa/h.
Maksua koskeva lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskuksesta.

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

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös toimitetaan sähköisenä asiakirjana seuraavasti:
Päätös
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Turun Seudun Vesi Oy
Tiedoksi
Huittisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Loimaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Oripään kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Säkylän kunnan 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
Loimaan, Huittisten, Oripään ja Säkylän kuntien verkkosivuilla.
Lisätietoja
Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Maria Mäkinen (maria.k.makinen@ely-keskus.fi,
puh. 0295 022 913

ASIAKIRJAN HYVÄKSYNTÄ
Asian on esitellyt ylitarkastaja Maria Mäkinen ja ratkaissut yksikön päällikkö Lassi
Liippo. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti, mistä on merkintä asiakirjan viimeisellä
sivulla.

LIITTEET

1. Oikaisuvaatimusosoitus

Tämä asiakirja VARELY/638/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/638/2019 har
godkänts elektroniskt
Esittelijä Mäkinen Maria 18.05.2020 10:53
Ratkaisija Liippo Lassi 18.05.2020 11:02

Liite elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan
Asianosainen, joka on tyytymätön tähän päätökseen, saa hakea siihen oikaisua kirjallisesti Etelä-Suomen
aluehallintovirastolta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta haetaan muutosta samassa järjestyksessä
kuin pääasiasta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai
juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Oikaisuvaatimusaika päättyy
25.6.2020.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- oikaisuvaatimuksenvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
- postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja
millä perusteella muutosta vaaditaan.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus.
Oikaisuvaatimuksen liitteet
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin muutoksenhakija vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille
Oikaisuvaatimus on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon. Oikaisuvaatimus
liitteineen voidaan toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähettää postitse, faksina tai sähköpostilla.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Postiin
oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (faksina tai sähköpostilla) toimitetun oikaisuvaatimuksen on oltava
käytettävissä aluehallintoviraston vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä oikaisuvaatimusajan
viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä.
Maksu
Muutoksenhakijalta peritään oikaisuvaatimuksen johdosta tehdystä päätöksestä käsittelymaksu 130 euroa.
Maksu perustuu voimassa olevaan valtioneuvoston asetukseen aluehallintovirastojen maksuista ja sen
liitteenä olevaan maksutaulukkoon.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamon yhteystiedot:
Ympäristölupavastuualue
Postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Birger Jaarlin katu 15, Hämeenlinna
Puhelin: 0295 016 000
Faksi: 0295 016 661
Sähköposti: ymparistoluvat.etela@avi.fi
Aukioloaika: 8.00-16.15

