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ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS, Ympäristö ja luonnonvarat
Vaihde  0295 027 500
www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Alvar Aallon katu 8
PL 156, 60101 Seinäjoki

Wolffintie 35
PL 262, 65101 Vaasa

Pitkänsillankatu 15
PL 77, 67101 Kokkola

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN, Miljö och naturresurser
Växel  0295 027 500
www.ntm-centralen.fi/sodraosterbotten

Alvar Aallon katu 8
PB 156, 60101 Seinäjoki

Wolffskavägen 35
PB 262, 65101 Vasa

Långbrogatan 15
PB 77, 67101 Karleby

ASIA Päätös Vimpelin kunnan vesihuoltolaitoksen Peltokankaan pohjavedenottamon 
tarkkailuohjelman hyväksymisestä, kiinteistö Meraharju 584-401-7-82, Harjun 
vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1058452), Perho

VESILAIN MUKAINEN LUVAN HALTIJA

Vimpelin kunta
Patruunantie 15
62800 Vimpeli

TARKKAILUN PERUSTEENA OLEVA LUPA JA TARKKAILUVELVOITE

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 24.1.2013 (päätösnumero 
5/2013/2 diaarinumero LSSAVI/64/04.09/2012) myöntänyt Vimpelin kunnalle luvan 
pohjaveden ottamiseen Peltokankaan uudesta vedenottamokaivosta Perhon kunnan 
Perhon kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä Meraharju 584-401-7-82.

Pohjavettä saa ottaa Peltokankaan uudelta vedenottamolta enintään 900 m3 /d 
kuukausikeskiarvona laskettuna. Peltokankaan vanhan ja uuden vedenottamon 
yhteenlaskettu vedenottomäärä saa olla enintään 1500 m3/d. Lupamääräyksen 8 
mukaan luvan saajien on tarkkailtava ottamon vedenoton vaikutuksia pinta- ja 
pohjavesioloihin Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen 
hyväksymällä tavalla. Ehdotus tarkkailuohjelmaksi olisi tullut toimittaa Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskukselle hyväksyttäväksi kahden kuukauden kuluessa 
päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

Tarkkailutulokset, veden laatutiedot ja vedenottomäärien tiedot, tulee lupamääräyksen 
9 mukaan toimittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle sekä Perhon ja Vimpelin 
kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille sähköisessä muodossa vuosittain viimeistään 
helmikuussa sekä annettava pyydettäessä tiedoksi niille, joiden oikeutta tai etua tiedot 
saattavat koskea.

 

ASIAN VIREILLETULO 

Vimpelin kunta on 27.4.2022 toimittanut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle 
27.4.2022 laatimansa pohjavedenoton tarkkailuohjelman.
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EHDOTUS TARKKAILUOHJELMAKSI

Vimpelin kunnan 27.4.2022 laatimassa tarkkailuohjelmassa esitetään Peltokankaan 
pohjavedenottamon tarkkailusta pääkohdissaan seuraavaa:

Vedenottomäärän seuranta:

Vedenottamon vesimittari luetaan kerran kuukaudessa.

Pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailu:

Pohjavedenpinnan korkeus mitataan Peltokankaan vedenottamon siiviläputkikaivoon 
asennetusta havaintoputkesta sekä maahan asennetuista havaintoputkista (10 kpl). 
Tarkkailuun sisältyvien havaintoputkien tunnukset ovat 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
109, 110, 111 ja 112. Havaintoputkien yläpäät on sidottu vaaituksin N2000-
korkeusjärjestelmään.

Mittaukset suoritetaan vähintään 4 kertaa vuodessa.

Pohjaveden laadun tarkkailu:

Arvio pohjaveden laaduntarkkailusta tehdään samalla, kun vedenottamolta otetaan 
talousveden valvontatutkimusohjelman mukaiset raakavesinäytteet.

Raportointi:

Pohjavedenpinnan korkeushavainnoista sekä vedenoton määrästä pidetään kirjaa. 
Mittaustulokset ilmoitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle vähintään vuosittain.

ASIAN KÄSITTELY 

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. 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että asiassa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden 
vuoksi asianosaisia olisi tullut kuulla.

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖ 
JA LUONNONVARAT -VASTUUALUEEN RATKAISU

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue hyväksyy 
27.4.2022 päivätyn Peltokankaan pohjavedenottamon tarkkailuohjelman seuraavilla 
täydennyksillä:

 Vedenottomäärät tulee raportoida myös suoraan VEETI-tietojärjestelmään.
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 Pohjaveden pinnankorkeus mitataan vähintään 4 kertaa vuodessa noin 
kolmen kuukauden välein. Mittaukset tulee tehdä tammi-helmikuussa, huhti-
toukokuussa, heinä-elokuussa ja loka-marraskuussa.

 Pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailutulokset tulee toimittaa 
pohjavesitietojärjestelmään siirrettävissä olevassa muodossa.

 Vedenottamon raakavedestä otettujen näytteiden tulokset tulee toimittaa 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

 Tarkkailun tulokset toimitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen sekä 
Vimpelin ja Perhon kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille vuosittain 
tarkkailuvuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

Tarkkailuohjelman havaintopaikkoja sekä pinnankorkeuden tarkkailutiheyttä on 
mahdollista muuttaa riittävän pitkän seurantajakson jälkeen tarkkailuvelvollisen 
teettämän selvityksen perusteella Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksymällä 
tavalla. Muutokset eivät saa vaikuttaa tarkkailun luotettavuuteen, laajuuteen eikä 
tavoitteisiin. Asian voi saattaa vireille viranomaisen aloitteesta tai luvanhaltijan, 
valvontaviranomaisen, yleistä etua ajavan viranomaisen, kunnan tai haittaa kärsivän 
osapuolen vaatimuksesta.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Esitetty tarkkailu edellä kuvatusti täydennettynä antaa riittävät tiedot pohjavedenoton 
vaikutuksista. Tarkkailussa selvitetään ensisijaisesti, millaisia vaikutuksia vedenotolla 
on pohjavesialueen pohjaveden määrälliseen tilaan.

Otettujen vesimäärien ja pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailu on tarpeen 
lupaehtojen noudattamisen seuraamiseksi sekä vedenoton pohjavesivaikutusten 
arvioimiseksi. Havaintoputket sijoittuvat eri puolille Harjun pohjavesialuetta antaen 
hyvän kuvan pohjavedenpintojen vaihtelusta alueella. Pohjaveden pinnankorkeuden 
lukeminen 4 kertaa vuodessa antaa riittävän tiedon silloin kun luenta-ajankohdat 
osuvat pohjavedenpinnan vaihteluiden ääripäihin. Tämän vuoksi on tarpeen täydentää 
tarkkailuohjelmaa siten, että pohjaveden pinnankorkeusmittaukset tehdään kolmen 
kuukauden välein tammi-helmikuussa, huhti-toukokuussa, heinä-elokuussa ja loka-
marraskuussa.

Pohjaveden laadusta saadaan riittävästi tietoa vedenottamon raakavedestä tehtävällä 
talousveden valvontatutkimusohjelman mukaisella tarkkailulla.

Pintaveden tarkkailu ei ole tarpeen, sillä ennalta arvioiden vedenotolla ei ole vaikutusta 
pintavesistöihin. Arvio perustuu lupapäätökseen ja alueella tehtyyn 
pohjavesiselvitykseen (Länsi-Suomen ympäristökeskus 6.5.2009, dnro LSU-2009-V-
15 (322)). Mikäli myöhemmin tulee ilmi tai vedenotolla arvioidaan olevan vaikutuksia 
pintavesioloihin, tarkkailuohjelmaa täydennetään pintavesiolojen tarkkailulla.
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SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

Vesilaki (587/2011) 3 luku 11 § ja 12 §, 15 luku 1 §, 18 luku 12 §
Hallintolaki (434/2003) 

KÄSITTELYMAKSU

Tämän päätöksen käsittelystä perittävä maksu on 220 euroa. Maksun suuruus 
perustuu valtioneuvoston asetukseen (1259/2021) ELY-keskusten ja TE-toimistojen 
maksullisista suoritteista vuonna 2022. Asian käsittelyyn on käytetty 4 tuntia. Maksua 
koskeva lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelukeskuksesta.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Vimpelin kunta
Patruunantie 15
62800 Vimpeli
vimpelin.kunta@vimpeli.fi

Päätös tiedoksi
Vimpelin kunta
Ympäristönsuojeluviranomainen
Patruunantie 15
62800 Vimpeli
vimpelin.kunta@vimpeli.fi

Perhon kunta
Ympäristönsuojeluviranomainen
PL 20
69951 Perho
kirjaamo@perho.com

Päätöksestä ilmoittaminen

Kuulutus päätöksen antamisesta on nähtävillä Vimpelin ja Perhon kuntien virallisilla 
ilmoitustauluilla 19.5.–17.6.2022. Kuulutus ja päätös liitteineen ovat nähtävillä Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskuksen Internet-sivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintovirastolta 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Oikaisua 
päätöksen maksuun haetaan ELY-keskukselta. Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä.
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Asian on ratkaissut pohjaveden suojelun ryhmän päällikkö Nico Karlström. Asian on esitellyt 
ylitarkastaja Tilda Rantataro.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä 
sivulla.

LIITTEET Oikaisuvaatimusosoitus



Tämä asiakirja EPOELY/3798/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument EPOELY/3798/2021  har 
godkänts elektroniskt

Ratkaisija Karlström Nico 18.05.2022 12:36

Esittelijä Rantataro Tilda 18.05.2022 12:35



Liite Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen 

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS 

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirastolta. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot: 

Käyntiosoite: Wolffintie 35 
Postiosoite: PL 200, 65101 VAASA 
Puhelin: 0295 018 450 (vaihde)
Sähköposti: kirjaamo.lansi@avi.fi 
Aukioloaika: kello 8.00–16.15

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava Länsi- 
ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 
päätöksen antopäivästä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa ei antopäivää oteta 
lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu 
vielä seuraavan arkipäivän. 

Oikaisuvaatimuskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse tai lähetin 
välityksellä. Postiin oikaisuvaatimuskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se on perillä 
viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 
päättymistä. Postittaminen tai toimittaminen lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän 
vastuulla. 

Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava 

 päätös, johon oikaisua haetaan 
 miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 

tehtäväksi
 perusteet, joilla oikaisua vaaditaan 
 oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta 
 postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset 

oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai 
asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
oikaisuvaatimuskirjelmä. 

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä 

 päätös, johon oikaisua haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
 asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 

niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 



Liite Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen 

Asiamiehen on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. Asianajajan ja yleisen 
oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos aluehallintovirasto niin 
määrää.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto perii oikaisuvaatimuksen johdosta tehdystä 
päätöksestä käsittelymaksuna 130 euroa. 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä 
perittyä maksua koskeva muutoksenhaku 

Valtion maksuperustelain 11 b §:n mukaan maksua koskevaan päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. Maksuvelvollinen, joka katsoo, että maksun määräämisessä on 
tapahtunut virhe, voi sen sijaan vaatia siihen kirjallisesti oikaisua Etelä-Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta kuuden kuukauden kuluessa maksun 
määräämisestä. 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteystiedot: 

Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 8 
Postiosoite: PL 156, 60101 SEINÄJOKI 
Puhelin: 0295 027 500 (vaihde) 
Sähköposti: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi 
Aukioloaika: kello 8.00–16.15


