Konneveden Kunta
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja

YMP 1/2019

KOKOUSAIKA

Päivä: 6.3.2019 Kello: 16.00-16.50

KOKOUSPAIKKA

Lautakuntien huone

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,
kuka toimi puheenjohtajana)

JÄSENET
Pentti Kytölä (Pj)
Matti Huuskonen (Vpj)
Aino-Kaisa Blå
Olli-Pekka Jalkanen
Raija Järvinen

X
X
X
X
X

VARAJÄSENET
Pekka Pynnönen
Olavi Valkonen
Mirja Hytönen
Tapio Hytönen
Sanna Utriainen

Antti Mehto, kh:n pj
Matti Kakko, kh:n edustaja

MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Juha Jokitalo, kunnanjohtaja
Tiihanoff Markus, tekninen johtaja, esittelijä
x
Rossi Martta, nuorisovaltuuston edustaja
Johanna Mykkänen, Ympäristönsuojelusihteeri pöytäkirjanpitäjä
§:t 1-4

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Pentti Kytölä

Johanna Mykkänen

x

Ympäristölautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi ympäristölautakunta valitsi Aino-Kaisa Blå ja
Matti Huuskonen.
Tarkastusaika

06.03.2019

Aino-Kaisa Blå
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

-

-

ASIAT

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
(tarkastuspaikka ja -aika
sekä tarkastajien allekirjoitukset)
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Matti Huuskonen

Paikka ja pvm

Konnevesi 11.03.2019
Virka-asema

Allekirjoitus

Sihteeri

Johanna Mykkänen
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TOIMINTAKERTOMUS 2018
Ymp ltk 1§
Liite 1
Ympäristölautakunnan toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää
valtuuston hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutuminen.
Toimintakertomuksessa on selvitettävä tavoitteiden, määrärahojen ja
tuloarvioiden poikkeamat ja niiden syyt, toiminnan kehittyminen sekä
tilikauden
olennaiset
tapahtumat.
Ympäristölautakunnan
toimintakertomus on liitteessä 1.
Teknisen johtajan päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä
liitteenä olevan toimintakeromuksen ja esittää sen kunnanhallitukselle
hyväksyttäväksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedellä ___/___2019
Pöytäkirjanpitäjä
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Ympäristölautakunta
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KONNEVEDEN HULEVESITULVARISKIALUEET
Ymp ltk 2§
Liite 2

Valmistelija: Johanna Mykkänen, puh. 0400-200194
Asia.
Käsittely.

Tulvariskilain (620/2010, 20 §) mukaan tulvariskien alustava arviointi ja
merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen tarkistetaan tarpeellisin osin
kuuden vuoden välein. Hulevesitulvariskien alustava arviointi tehdään
toteutuneista tulvista sekä ilmaston ja vesiolojen kehittymisestä saatavissa
olevien tietojen perusteella ottaen huomioon myös ilmaston muuttuminen
pitkällä aikavälillä.
Hulevedellä tarkoitetaan taajaan rakennetulla alueella maan pinnalle tai
muille vastaaville pinnoille kertyvää sade- tai sulamisvettä. Hulevesiä
johdetaan pääasiassa verkostossa, johon kuuluvat muun muassa ojat ja
hulevesi- tai sekaviemärit.
8§ (Tulvariskilaki 620/2010)
Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon tulvan
todennäköisyys sekä seuraavat tulvasta mahdollisesti aiheutuvat yleiseltä
kannalta katsoen vahingolliset seuraukset:
1) vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle;
2) välttämättömyyspalvelun, kuten vesihuollon, energiahuollon,
tietoliikenteen, tieliikenteen tai muun vastaavan toiminnan, pitkäaikainen
keskeytyminen;
3) yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan
pitkäaikainen keskeytyminen;
4) pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seuraus ympäristölle;
tai
5) korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle.
Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon myös
alueelliset ja paikalliset olosuhteet.
Päätösehdotus on ollut kuulutuksella 21.11.-21.12.2018. Kuulutuksen
johdosta ei jätetty yhtään muistutusta tai mielipidettä.
Kunnan päätökseen merkittävien tulvariskialueiden nimeämisestä ei saa
hakea erikseen muutosta valittamalla.
Esitys.

Teknisen johtajan päätösehdotus: Konneveden kunnan
ympäristölautakunta toteaa, ettei Konneveden kunnan alueella ole
tulvariskilain 8§ mukaisia merkittäviä tulvariskikohteita.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedellä ___/___2019
Pöytäkirjanpitäjä

Konneveden kunta
Ympäristölautakunta
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KONNEVEDEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA
Ymp.ltk 3§
Liite 3

Suojelusuunnitelman tavoitteena on turvata pohjavesiesiintymän
vesivarojen käyttö myös tulevaisuudessa rajoittamatta kuitenkaan
tarpeettomasti
muita
maankäyttömuotoja
pohjavesialueella.
Vedenhankinta Konnevedellä perustuu pohjaveden käyttöön.
Selvitystyön perusteella on laadittu suojelutoimenpideohjelma koskien
alueella todettuja pohjavettä uhkaavia riskitoimintoja ja laadittu ohjeet
uusien toimintojen sijoittamisesta pohjavesialueelle.
Suojelusuunnitelmassa selvitetään alueen hydrogeologiset ominaisuudet
ja ekosysteemien kartoitus. Alueilla kartoitetaan riskikohteet sekä
laaditaan toimenpidesuositukset alueella jo oleville sekä sinne
mahdollisesti tuleville riskitoiminnoille. Suunnitelma on luonteeltaan
ohjaava, eikä sillä ole suoria oikeudellisia vaikutuksia. Suunnitelmassa
esitetty pohjavesien suojelu sinällään perustuu kuitenkin useisiin lakeihin,
kuten
vesilaissa
määrättyyn
vesitaloushankkeiden
yleiseen
luvanvaraisuuteen ja ympäristönsuojelulain pohjaveden pilaamiskieltoon.
Suojelusuunnitelmaa sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja
viranomaisvalvonnassa sekä käsiteltäessä lupahakemuksia ja ilmoituksia,
joita toiminnanharjoittajat tekevät mm. ympäristölupa-, maa-aines- ja
kemikaalilainsäädännön perusteella.
Konneveden pohjavesialueiden suojelusuunnitelman
Latvasilmu Osk vuoden 2018 aikana.

on

laatinut

Teknisen johtajan päätösehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee
tiedokseen liitteen 3 mukaisen Konneveden pohjavesialueiden
suojelusuunnitelman.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedellä ___/___2019
Pöytäkirjanpitäjä
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LAUSUNTO POHJAVESIALUEIDEN JA LUOKITUSTEN JA RAJAUSTEN
TARKISTAMISESTA
Ymp.ltk 4§
liite 4
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus pyytää lausuntoa
Konneveden kunnan alueella sijaitsevista pohjavesialueista. ELY-keskus
on tarkistanut kaikkien näiden pohjavesialueiden luokitukset. Myös
niiden rajauksia on tarkistettu, jos pohjavesialueista on kertynyt uutta,
asiaan vaikuttavaa tietoa. Luokitusten ja rajausten perusteet on esitetty
vesien- ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa (1299/2004 sekä
valtioneuvoston vesienhoidon järjestämisestä antaman asetuksessa.
Pohjavesialueet rajataan geologisina kokonaisuuksina saatavilla olevan
hydrogeologisen
tiedon
perusteella.
Ne
luokitellaan
vedenhankintakäyttöön soveltuvuutensa ja suojelutarpeensa perusteella
luokkiin 1, 2, 1E, 2E tai E. 1-luokkaan kuuluvat pohjavesialueet, jotka
ovat vedenhankintaa varten tärkeitä eli vettä käytetään tai on tarkoitus
käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan tai talousvetenä yli 10 m3/d tai yli
50 henkilön tarpeisiin. 2-luokkaan kuuluvat pohjavesialueet, jotka
soveltuvat yhdyskuntien vedenhankintaan antoisuutensa ja muiden
ominaisuuksiensa perusteella. Uusi pohjavesialueluokka on E, jolla
esiintyy yksi tai useampi muun lainsäädännön nojalla suojeltu, suoraan
pohjavedestä riippuvainen merkittävä ekosysteemi. Myös 1-ja 2-luokan
pohjavesialueilla voi esiintyä tällaisia, jolloin pohjavesialueen luokaksi
merkitään 1E tai 2E.
Konneveden kunnassa muutoksiksi ehdotetaan Kaivopuiston poistamista
pohjavesiluokituksesta ja Tankolammin muuttamista luokkaan 2.
Teknisen johtajan päätösehdotus: Konneveden ympäristölautakunta
toteaa lausuntonaan että, Kaivopuisto on ollut ennen kunnan
vedenottamona, mutta antoisuus ja laatuongelmien vuoksi ottoa alueella
ei enää ole. Konneveden pohjavesien suojelusuunnitelmassa on
toimenpiteenä myös ehdotettu alueen poistamista pohjavesiluokituksesta.
Tankolammin vedenlaatu ja antoisuus ovat hyvät, mutta vettä ei käytetä
talousvetenä, eikä kunnalla ole suunnitelmia käyttää vettä toistaiseksi
yhdyskunnan vedenhankintaan.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedellä ___/___2019
Pöytäkirjanpitäjä

