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ASIA

Kotasuon pohjavedenottamon tarkkailuohjelman hyväksyminen, Loimaa

HAKIJA

Loimaan Vesi

TARKKAILUVELVOLLISUUS
Länsi-Suomen vesioikeus on 25.2.1980 antamallaan päätöksellä nro 33/1980 B
myöntänyt Alastaron kunnalle luvan Kotasuon (Ahola I) pohjavedenottamon
rakentamiseen ja luvan ottaa sieltä pohjavettä enintään 1000 m3/d kuukausikeskiarvona
laskettuna. Tarkkailusta luvassa sanotaan seuraavaa:
”2) Luvan saajan on varustettava ottamo luotettavalla vesimäärän mittauslaitteilla.
Vuorokausittain otetuista vesimääristä on pidettävä kirjaa. Tiedot otetuista vesimääristä
on toimitettava Turun vesipiirin vesitoimistolle sekä Alastaron kunnan vesilautakunnalle.
3) Luvan saaja on velvollinen suorittamaan pohjaveden korkeuden ja lähdevirtaamien
tarkkailua Turun vesipiirin vesitoimiston hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti.”
Länsi-Suomen vesioikeus on 16.6.1986 antamallaan päätöksellä nro 26/1986/4
pidentänyt Kotasuon vedenottamon rakennustyölle varattua määräaikaa kahdeksalla
vuodella. Edelleen 18.5.1995 annetulla päätöksellä nro 31/1995/4 vesioikeus pidensi
rakentamiselle varattua määräaikaa 5.3.1999 saakka.
MERKINTÄ
Alastaron kunta on liittynyt Loimaan kaupunkiin vuoden 2009 alussa.
ASIAN VIREILLE TULO
Loimaan Vesi on 21.12.2020 toimittanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle (jäljempänä ELY-keskus) Sweco Oy:n laatiman esityksen
Kotasuon pohjavedenottamon tarkkailuohjelmaksi.
EHDOTUS TARKKAILUOHJELMAKSI
Kotasuon pohjavedenottamo sijaitsee Säkylänharju-Virttaankankaan 1E-luokan
pohjavesialueen kaakkoisosan delta-alueella. Vedenottamolla on kolme
siiviläputkikaivoa. Vedenottamolta otetaan vettä noin 40–50 m3/vuorokaudessa, eikä
vedenottomäärää ole tarkoitus kasvattaa nykyisestä. Kotasuon vedenottamolle ei ole
aiemmin laadittu vedenottoluvan mukaista tarkkailuohjelmaa.
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Tarkkailusuunnitelma pohjautuu alueelle asennettuihin uusiin pohjaveden
havaintoputkiin (3 kpl) sekä lähdevirtaaman tarkkailua varten rakennettavaan
mittapatoon. Tarkkailun perusteella pyritään seuraamaan, että vedenotto ei muuta
pohjavesiolosuhteita alapuolisella lähdealueella, vaan kasvillisuudelle suotuisa
elinympäristö säilyy nykyisen kaltaisena.


Talousveden valvontatutkimusohjelman mukaan Kotasuon ottamon
raakavedestä analysoidaan käyttötarkkailunäytteitä 4 kertaa vuodessa.



Vedenottamolta otetut vesimäärät (m3/d) kirjataan kaivokohtaisesti päivittäin.
Valvontaviranomaiselle toimitetaan kuukausittain otetut vesimäärät
vuosiyhteenvedossa.



Kotasuon lähteiden virtaama mitataan Kotasuon luonnonsuojelualueen
eteläpuolelle rakennettavasta mittapadosta Ko 0-19.



Pohjaveden tarkkailua varten on vuonna 2019 asennettu kolme havaintoputkea:
Ko 1-19, Ko 2-19 ja Ko 3-19.



Pohjaveden pinnankorkeus ja lähteen virtaama mittapadolla esitetään
mitattavaksi 4 kertaa vuodessa keskittyen kasvukauteen (tammikuu, toukokuu,
heinäkuu ja syyskuu).



Pinnankorkeus- ja virtaamatiedot tallennetaan suoraan GWP-järjestelmään.
Mittauksien yhteydessä kirjataan Kotasuon vedenottamolta otettu vesimäärä.
Kotasuon vedenottamolta otetut vesimäärät toimitetaan ELY-keskukselle
vuosittain.



Tarkkailusta laaditaan vuosittainen yhteenvetoraportti, josta ilmenevät
tarkkailujen tulokset sekä tehdyt havainnot. Raportti toimitetaan
valvontaviranomaiselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään
kahden kuukauden kuluttua vuoden viimeisestä näytteenotosta.



Vuosittaiset vedenottomäärät tallennetaan lisäksi VEETI-tietojärjestelmään.

ASIAN KÄSITTELY
Vesilain (587/2011) 19 luvun 4 §:n mukaan hankkeeseen tai toimenpiteeseen, jonka
täytäntöönpano on laillisesti aloitettu ennen 1.1.2012, sovelletaan aikaisemmin
voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä (264/1961).
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 ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue hyväksyy
Loimaan Veden esityksen Kotasuon pohjavedenottamon tarkkailuohjelmaksi seuraavin
lisäyksin:
-

Mittapadon asennuksen jälkeen tiedot siitä (mm. koordinaatit, valokuva) toimitetaan
ELY-keskukselle.
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-

Tarkkailutiheyttä voidaan muuttaa, jos vedenotto Kotasuon ottamolta lisääntyy
merkittävästi nykyisestä. Vedenoton merkittävästä lisääntymisestä on ilmoitettava
ELY-keskukselle.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Tarkkailutoimet mahdollistavat vesitalousluvan 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.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Vesilaki (587/2011) 3 luku 11-12 §, 15 luku 1 §, 18 luku 12 §
Vesilaki (264/1961)
Hallintolaki (434/2003) 43-46 §
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
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 tai raportoinnissa voidaan sopia ELYkeskuksen kanssa.
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tämän päätöksen käsittelystä perittävä maksu on 275 euroa. Maksun suuruus perustuu
valtioneuvoston asetukseen 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.
ASIAKIRJAN HYVÄKSYNTÄ
Asian on esitellyt ylitarkastaja Maria Mäkinen ja ratkaissut yksikönpäällikkö Anu Lillunen.
Asiakirja on hyväksytty sähköisesti, mistä on merkintä asiakirjan viimeisellä sivulla.
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Loimaan Vesi

Jäljennös päätöksestä
Loimaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Kuulutus
Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen www-sivuilla. Tieto
kuulutuksesta julkaistaan myös Loimaan kaupungin verkkosivuilla.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen tai päätöksestä perittyyn käsittelymaksuun voi hakea oikaisua
kirjallisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimusosoitus on päätöksen
liitteenä.
Liitteet
Oikaisuvaatimusosoitus

Tämä asiakirja VARELY/901/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/901/2019 har
godkänts elektroniskt
Esittelijä Mäkinen Maria 07.05.2021 12:27
Ratkaisija Lillunen Anu 07.05.2021 12:38

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 16.6.2021.
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

