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Alkusanat 
 
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäytön 
suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä käsiteltäessä lupahakemuksia ja ilmoituksia, joita 
toiminnanharjoittajat tekevät muun muassa ympäristönsuojelu-, maa-aines- ja 
kemikaalilainsäädännön perusteella. Suojelusuunnitelmaa ei vahvisteta aluehallintovirastossa eikä 
sillä ole välittömiä tai sitovia juridisia seurausvaikutuksia. Suojelusuunnitelmien avulla pyritään 
turvaamaan pohjavesivarojen säilyminen käyttökelpoisina rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti 
muita maankäyttömuotoja pohjavesialueilla. Tämä edellyttää sekä suunnitelmallisuutta että riittävää 
tietoa pohjavesialueista samoin kuin niillä suoritettavista pohjavesien laatuun ja määrään 
vaikuttavista toiminnoista. (Rintala ym. 2007) 
 
Suojelusuunnitelmassa selvitetään alueen hydrogeologiset ominaisuudet, kartoitetaan pohjavettä 
vaarantavat riskitekijät sekä laaditaan toimenpidesuositukset alueella jo oleville sekä sinne 
mahdollisesti tuleville riskitekijöille. Pohjaveden laatua vaarantavien toimintojen sijoittamiseen 
pohjavesialueiden ulkopuolelle voidaan vaikuttaa tehokkaasti ottamalla huomioon maankäytön 
suunnittelussa ja eriasteisissa kaavoissa suojelusuunnitelmassa esitetyt suojavyöhykerajaukset ja 
toimenpidesuositukset. Suojelusuunnitelmien tavoitteena on myös tehostaa pohjaveden laadun 
tarkkailua sekä varautua toimenpiteisiin pohjavesivahinkojen ja – onnettomuuksien varalta.  
 
Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laadinta on aloitettu tammikuussa 
2013. Suojelusuunnitelma liittyy hankkeeseen, jonka tarkoituksena on laatia Jyväskylän kaupungin 
alueella oleville riskipohjavesialueille suojelusuunnitelmia. Hankkeeseen liittyen aiemmin on tehty 
suojelusuunnitelmat Kaivoveden, Liinalammen ja Keljonkankaan pohjavesialueille. Hankkeeseen 
liittyviin kustannuksiin ovat osallistuneet Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelu, Jyväskylän 
Energia Oy:n vesiliiketoiminta ja Keski-Suomen ELY-keskus. Suojelusuunnitelman laatiminen on 
tapahtunut kaupungin ympäristönsuojelussa ja projektipäällikkönä on toiminut 
ympäristönsuojelupäällikkö Pasi Huotari. 
 
Suojelusuunnitelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä ohjausryhmän kanssa, johon kuuluivat: 
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1 Yleistä Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueista ja niiden 
hydrogeologiasta 

1.1 Kirri 
 
Kirrin pohjavesialue (091 8001) (kuva 1.) sijoittuu luode-kaakkosuuntaiselle pitkittäisharjujaksolle 
(kartta 1.). Alueen kokonaispinta-ala on 1,04 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 0,57 km2. 
Imeytymiskerroin on 0,3. Alueen akviferityyppi on harju. Harju on kasautunut kalliomäen päälle ja 
itälaiteelle. Harjun maaperä on kalliomäen päällä hiekkaa ja soraa. Kalliomäen itälaiteella harjun 
maaperä on pintaosissa silttiä ja hiekkaa, syvemmällä myös soraa. Harjun kairauksissa on 
syvimmillään päästy yli 16 metrin syvyyteen. Kirrin vedenottamon kohdalla kairauksissa on päästy 
yli 12 metrin syvyyteen. (OIVA-ympäristö ja paikkatietopalvelu, 2012)  
 
Pohjavesi virtaa pääasiassa kalliomäeltä kaakkoon kohti Alvajärveä. Pohjavettä virtaa Alvajärven 
ranta-alueella myös pohjoisesta etelään. Myös Alvajärven pintavettä rantaimeytyy harjuun, mikäli 
Kirrin vedenottamosta pumpataan vettä. Koepumppaushavaintojen mukaan piste, johon Kirrin 
vedenottamon kuilukaivo on tehty, soveltuu vedenottoon. Siitä on saatavissa jatkuvasti 600 m3/d 
ensiluokkaista talous- ja juomavettä. Alueen määrällinen tila on hyvä ja kemiallinen tila huono. 
Alue on kansallisesti ja euroopanyhteisöllisesti riskinalainen pohjavesialue. (OIVA-ympäristö ja 
paikkatietopalvelu, 2012) Alueen huono kemiallinen tila ja luokittelu riskinalaiseksi 
pohjavesialueeksi johtuvat alueella sijaitsevasta pohjaveden havaintoputkesta havaitusta bensiinin 
lisäaineesta. 
 

 
 

Kuva 1. Kirrin pohjavesialueen sijaintikartta (OIVA-ympäristö ja paikkatietopalvelu, 2012) 
 

1.1.1 Maankäyttö ja kaavoitus 
 
Keski-Suomen maakuntakaavassa (lainvoimainen 10.12.2009) Kirrin pohjavesialue on merkitty 
yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeäksi pohjavesialueeksi. Suunnittelumääräyksenä 
alueelle on, että aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden laatu ei niiden 
vaikutuksesta heikkene. Lisäksi maa-ainesten oton on tarkoitus perustua yleissuunnitelmiin, joissa 
sovitetaan yhteen pohjaveden suojelu ja maa-ainesten otto. Kaavassa alueelle on merkitty uusi 
moottoritie sekä suunniteltu eritasoliittymä, liikennetunneli, taajamatoimintojen alue ja yhdystie. 
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(Keski-Suomen liitto, 2009) 
 
Kirrin pohjavesialueella on voimassa Palokan osayleiskaava (Jyväskylän maalaiskunnan 
kunnanvaltuusto 20.5.2002). Kaavassa alueelle on merkitty muun muassa liike- ja 
toimistorakennusten alue, pientalovaltainen asuntoalue ja rivi- ja kerrostalojen alue. Jyväskylän 
kaupunkiin on valmisteilla uusi yleiskaava. Yleiskaavan luonnosvaiheessa on Kirrin 
pohjavesialueelle merkitty muun muassa taajama-, reservitaajama- ja viheraluetta sekä tilaa 
vaativan erikoiskaupan kehittämisalue. 
 
Noin puolet koko pohjavesialueen pinta-alasta on asemakaavoitettu. Alueella on voimassa Kirrin 
rakennuskaava (vahvistettu lääninhallituksen päätöksellä 20.2.1986) ja Kirri-Lintukankaan 
yritysalueen asemakaava (Jyväskylän maalaiskunnan kunnanvaltuusto 23.1.2006). Alueelle on 
kaavoitettu muun muassa yritys-, puisto- ja erillispientaloalueita. Pohjaveden suojelemiseksi on 
Kirri-Lintukankaan kaavassa annettu erityismääräyksiä muun muassa pohjaveden laadulle 
vaarallisten aineiden varastoinnista ja sade- ja sulamisvesien johtamisesta. Kirrin rakennuskaavan 
kaavamääräyksissä tietyillä korttelialueilla öljysäiliöt on sijoitettava rakennuksiin.  
 
 

1.2 Keski-Palokan pohjavesialue 
 
Keski-Palokan pohjavesialue (091 8002) (kuva 2.) sijoittuu luode-kaakkosuuntaiselle 
pitkittäisharjujaksolle (kartta 1.). Harju on kapea, matala ja tasainen. Harjun maaperä on silttiä ja 
hiekkaa. Harjun laiteet ovat savea ja silttiä. Alueella on myös moreenia. Pohjavesialueen 
kokonaispinta-ala on 0,66 km2 ja sillä ei ole varsinaista muodostumisaluetta. Harjun kairauksissa on 
syvimmillään päästy 15 metrin syvyyteen. Keski-Palokan vedenottamon kohdalla on kairauksissa 
päästy yli 11 metrin syvyyteen. (OIVA-ympäristö ja paikkatietopalvelu, 2012)  
 
Pohjavesi virtaa alueella koillisesta lounaaseen ja purkautuu Alvajärveen. Alvajärven pintavettä ei 
rantaimeytyne harjuun, jos pohjavettä ei pumpata esiintymän hydrogeologisiin ominaisuuksiin 
nähden liikaa. Kerrospumppauksissa on havaintoputkesta riippuen pumpattu enimmillään 95 - 230 
m3/d pohjavettä. Koepumppaushavaintojen mukaan Keski-Palokan vedenottamon kaksi 
ensimmäistä siiviläputkikaivoa soveltuvat vedenottoon. Niistä on saatavissa jatkuvasti noin 700 
m3/d pohjavettä. Tällöin pintaveden rantaimeytyminen Alvajärvestä jää niin vähäiseksi, ettei sillä 
liene merkitystä pohjaveden laadulle. Koepumpatussa pohjavedessä oli runsaasti nitraattia ja 
nitriittiä. (OIVA-ympäristö ja paikkatietopalvelu, 2012) 
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Kuva 2. Keski-Palokan pohjavesialueen sijaintikartta (OIVA-ympäristö ja paikkatietopalvelu, 2012) 
 

1.2.1 Maankäyttö ja kaavoitus 
 
Keski-Suomen maakuntakaavassa Keski-Palokan pohjavesialue on merkitty yhdyskunnan 
vedenhankinnan kannalta tärkeäksi pohjavesialueeksi. Suunnittelumääräyksenä on, että aluetta 
koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden laatu ei niiden vaikutuksesta 
heikkene. Lisäksi maa-ainesten oton on tarkoitus perustua yleissuunnitelmiin, joissa sovitetaan 
yhteen pohjaveden suojelu ja maa-ainesten otto. Kaavassa alueelle on merkitty taajamatoimintojen 
aluetta. (Keski-Suomen liitto, 2009) 
 
Palokan osayleiskaavassa (Jyväskylän maalaiskunnan kunnanvaltuusto 20.5.2002) suurin osa 
Keski-Palokan pohjavesialueesta on merkitty pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Lisäksi alueella on 
muun muassa urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita ja lähivirkistysalueita. Jyväskylän kaupungin 
uuden yleiskaavan luonnosvaiheessa alueelle on merkitty taajama- ja viheraluetta sekä seudullisesti 
tärkeä pyöräily- ja jalankulkureitti ja päävirkistysreitti. 
 
Pohjavesialue on asemakaavoitettua aluetta. Alueella on voimassa Piilolan rakennuskaava sekä 
Ollila-Heikkilä rakennuskaava. Suurin osa alueesta on kaavoitettu asuinrakennuksille 
(omakotirakennukset, rivitalot, erilliset ja kytketyt pientalot). Lisäksi pohjavesialueelle on 
kaavoitettu muun muassa puistoa ja yhdistettyjen liike- ja rivitalojen korttelialue.  
 
 

1.3 Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueista tehtyjä julkaisuja ja tutkimuksia  
 
Taulukossa 1. on esitelty Kirrin ja Keski-Palokan alueella tehtyjä tutkimuksia ja julkaisuja. 
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Taulukko 1. Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueilla tehtyjä tutkimuksia ja julkaisuja 
Julkaisun nimi  Tekijä  Tilaaja Aika 
Lausunto Jyväskylän 
maalaiskunnan Keski-Palokan 
alueella suoritetusta 
pohjavesitutkimuksesta ja 
koepumppauksesta 

VESI-HYDRO Jäämies 
& Co. Ky 

Jyväskylän maalaiskunta 6.10.1969 

Selostus Kirrin 
pohjavedenottamosta 

VESI-HYDRO Jäämies 
& Co. Ky 

Jyväskylän maalaiskunta 30.1.1970 

Lintukankaan pohjavesialue - 
pohjavesimalli 

Suomen 
Pohjavesitekniikka Oy 

Keski-Suomen tiepiiri 30.6.1994 

Lintukankaan pohjavesialueen 
tarkkailuohjelma 

Suomen 
Pohjavesitekniikka Oy 

Keski-Suomen tiepiiri 13.10.94 

Neste diesel-piste Jyväskylän 
mlk Kirri Ympäristötekninen 
maaperä ja pohjavesitutkimus 

Insinööritoimisto Paavo 
Ristola Oy 

Neste markkinointi Oy 1997 

Kirrin pohjavesialueen 
suojelusuunnitelma 

Esko Hanhisalo Jyväskylän maalaiskunta 1999 

Lintukankaan 
kyllästämöalueen maaperän 
kunnostus, kunnostusraportti 

Suomen IP-Tekniikka Oy Keski-Suomen Valo Oy 2000 

Neste Jyväskylä mlk, Kirri 
Ympäristötutkimus 15.-
16.11.2001 

Insinööritoimisto Paavo 
Ristola Oy 

Neste Markkinointi Oy 2001 

Neste Jyväskylän mlk, Kirri 
Pilaantuneen maan 
puhdistussuunnitelma 

Insinööritoimisto Paavo 
Ristola Oy 

Neste Markkinointi Oy 2002 

Neste Jyväskylän mlk, Kirri, 
Pilaantuneen maaperän 
kunnostus 23.9.–24.10.2002 ja 
pohjaveden tarkkailu raportti 
25.4.2003 

Insinööritoimisto Paavo 
Ristola Oy 

Neste Markkinointi Oy 2003 

Neste Jyväskylän mlk, Kirri, 
pohjavesitarkkailun 
vuosiraportti  

Insinööritoimisto Paavo 
Ristola Oy 

Neste Markkinointi Oy 2003 
2004 
2005 
2006 

Neste Kirri, 
pohjavesitarkkailun 
vuosiraportti 

Ramboll Neste Markkinointi Oy 2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

Neste Oil Jyväskylä Kirri, 
selvitys pohjavesiolosuhteista 

Ramboll Neste Markkinointi Oy 2012 
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2 Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueilla sijaitsevat toiminnot ja 
niiden aiheuttamat riskit pohjavedelle 
 
Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueilla sijaitsevia, pohjavedelle riskejä aiheuttavia toimintoja 
ovat asutus, liikenne ja tienpito, muuntamot, pilaantuneet tai mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet 
(PIMA-alueet) sekä teollisuus ja yritystoiminta. 
 
 

2.1 Asutus 
 
Kirrin pohjavesialueella on yhteensä noin 60 rakennettua kiinteistöä, joissa asuu yhteensä noin 350 
henkilöä. Varsinaisella muodostumisalueella rakennettuja kiinteistöjä on noin 30 ja niissä asuu 
yhteensä noin 200 henkilöä. (WebMap, 2013). Asutus on keskittynyt pääasiassa pohjavesialueen 
etelä- ja länsiosiin.  
 
Keski-Palokan pohjavesialueella on yhteensä noin 240 rakennettua kiinteistöä, joissa asuu yhteensä 
noin 1000 henkilöä. Asutus sijaitsee pohjavesialueen reunavyöhykkeellä, sillä varsinaista 
muodostumisaluetta ei pohjavesialueella ole. Asutus on jakautunut tasaisesti koko 
pohjavesialueelle. (WebMap, 2013).  
 
 

2.1.1 Yleistä asutuksen aiheuttamista riskeistä  
 
Asutuksen osalta riski pohjavesille aiheutuu asumiseen liittyvistä toiminnoista ja asutuksesta 
itsestään. Asutus itsessään aiheuttaa pohjavedelle riskiä erityisesti silloin, kun asutus on sijoittunut 
alueelle, jossa pohjavedenpinta on lähellä maanpintaa. Kun pohjavettä peittävä maakerros on ohut, 
on pohjavesi altis pilaantumiselle. Tällöin esimerkiksi rakennus- tai muut maanmuokkaustyöt 
ulottuvat herkästi pohjavesipinnan alapuolelle, jolloin maanpinnalle noussut pohjavesi on vaarassa 
pilaantua. Päällystettyjen pintojen suuri määrä on riski pohjaveden määrälle, kun sadevesi ei pääse 
päällysteen läpi imeytymään maaperään. Hulevesien mukana pohjaveteen voi kulkeutua myös 
haitallisia aineita. 
 
Asumiseen liittyvistä toiminnoista riskiä pohjavedelle aiheuttavat lämmitysjärjestelmät sekä 
viemäriverkostossa ja jätevesijärjestelmissä esiintyvät puutteet ja vahingot. Mikäli pohjavesialueella 
sijaitseva kiinteistö ei ole liittynyt viemäriin tai sen jätevesijärjestelmä ei ole määräysten mukainen, 
jätevesien mukana maahan ja siitä edelleen pohjaveteen voi päästä ravinteita, happea kuluttavia 
aineita ja ympäristön hygieenistä tilaa heikentäviä taudin aiheuttajia. Edellä mainittuja aineita voi 
maaperään päästä myös viemäriputken rikkoutumisen tai pumppaamon ylivuodon seurauksena. 
Taulukossa 2. on esitetty eri putkimateriaalien pitoaikoja ja taulukossa 3. vesihuoltoverkoston 
teoreettisia käyttöikiä, jotka huomioivat rakennusvuoden. Ne eivät kuitenkaan välttämättä kuvasta 
putken todellista käyttöikää. Viemäriputkien käyttöikään vaikuttavat useat tekijät, joita ovat 
esimerkiksi jäteveden laatu, maaperäolosuhteet, ulkopuolinen mekaaninen kuormitus ja 
valmistuksen ja asennuksen aikaiset olosuhteet (Luomanen ym. 2012). Viemärien kunnon 
määrittämismenetelmiä ovat muun muassa TV-kuvaus sekä savukoe- ja virtaamamittarit.  
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Taulukko 2. Putkimateriaalien pitoajat (Luomanen ym., 2012 ja viitteet siinä) 
Materiaali Käyttöikä 
     Muovi 50 
Valurauta 45 

Teräs 40 
Betoni 40 
Asbesti 40 

 
 
Taulukko 3. Vesihuoltoverkoston käyttöiät rakennusvuosittain (Luomanen ym., 2012 ja viitteet 
siinä) 

   Rakennusvuosi Käyttöikä 
Vesijohto Jätevesiviemäri Sadevesiviemäri 

- 1970 50 50 50 
1970–1980 45 50 60 
1980–1990 50 50 60 
1990- 60 60 70 
 
 
Lämmitysjärjestelmistä pohjavedelle aiheutuvan riskin kannalta olennaisimpia on arvioitu olevan 
öljylämmitys, kaukolämpö ja maalämpö. Pohjavesi voi pilaantua huonokuntoisten maanalaisten tai 
maanpäällisten öljysäiliöiden vuotojen seurauksena tai öljyn valuessa maaperään säiliöiden 
ylitäytön vuoksi. Maalämmön aiheuttama riski pohjavedelle liittyy lämpökaivon poraamisen 
aiheuttamiin seurauksiin ja haitallisten aineiden vuotamiseen pohjaveteen.  
 
Lämpökaivon poraamisen takia pohjaveden virtausolosuhteet voivat muuttua, jonka seurauksena 
hyvä- ja huonolaatuinen pohjavesi tai kalliopohjaveden makea ja suolainen kerros voivat sekoittua 
keskenään. Porauslaitteiden heikko kunto voi aiheuttaa öljy- ja vaseliinivuotoja, jolloin haitalliset 
aineet voivat päästä pohjaveteen. Käytön aikainen riski on maalämpönesteen pääsy maaperään ja 
pohjaveteen lämmönkeruuputkiston vuotojen takia. Maalämpökaivon suojahattu tai tarkastuskaivo 
voivat myös vuotaa, jolloin pintavesiä pääsee porausreikään tai keskeytyneistä porauksista 
aiheutuneet reiät jäävät avonaisiksi ja porausreikiin jääneet rikkoutuneet porauslaitteet poistamatta. 
(Uurtamo, 2011) 
 
Kaukolämmössä merkityksellistä pohjaveden kannalta on verkostossa kiertävään veteen lisättävät 
korroosionesto- ja väriaineet sekä mahdolliset pH:n nostamiseen käytettävät aineet. 
 
 

2.1.2 Viemärit  
 
Kirrin pohjavesialueella on Jyväskylän Energian viemäriverkkoa yhteensä noin 2,8 kilometriä, josta 
noin puolet on muodostumisalueella. Verkoston materiaali on muovia. Alueen ensimmäiset putket 
on asennettu 1980- luvulla. Sen jälkeen putkia on asennettu 1990- ja 2000-luvuilla. 
Toiminnanharjoittajan mukaan alueella on ollut vähän viemäriongelmia, mihin syynä lienee verkon 
nuori ikä. Kirrin pohjavesialueella on kaksi jätevedenpumppaamoa, jotka molemmat ovat 
kaukovalvonnan piirissä. Kaukovalvonta mahdollistaa sen, että häiriöt pumppaamoiden toiminnassa 
huomataan ja voidaan korjata nopeasti. Alvanrannan pumppaamolla on lisäksi ylivuotoallas. 
(Pahkamäki, 2013) 
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Keski-Palokan pohjavesialueella on Jyväskylän Energian viemäriverkkoa yhteensä noin 5,7 
kilometriä. Putket ovat muovia ja betonia. Vanhimmat viemäriputket on asennettu 1960-luvulla ja 
sen jälkeen putkia on asennettu 1970-, 1980-, 1990- ja 2000-luvuilla. Keski-Palokan 
pohjavesialueella on yksi jätevedenpumppaamo ja se on kaukovalvonnan piirissä. Vanhimmat 
viemärit ovat betonista ja toiminnanharjoittajan mukaan ne on tarkoitus saneerata lähivuosien 
aikana. (Pahkamäki, 2013) 
 
 

2.1.3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolisilla kiinteistöillä 
 
Vuonna 2010 tehdyn jätevesiselvityksen mukaan Kirrin pohjavesialueella on kuusi 
viemäriverkkoon liittämätöntä kiinteistöä, kolme vakituisessa käytössä olevaa asuinkiinteistöä ja 
kolme kiinteistöä, joissa harjoitetaan yritystoimintaa. Kiinteistöt sijaitsevat pohjavesialueen 
luoteisosassa noin kilometrin päässä vedenottamolta. (Kartta 2.) Kiinteistöistä yksi sijaitsee 
viemärilaitoksen toiminta-alueella. Ei ole tiedossa, että kiinteistöt olisivat selvityksen teon jälkeen 
liittyneet viemäriverkkoon. Selvityksen mukaan yhdellä asuinkiinteistöllä, jossa kaikki jätevedet 
kerätään umpisäiliöön, voidaan pitää järjestelmää normien mukaisena ja pohjavesialueelle sopivana 
sen jälkeen kun umpisäiliö on varustettu täyttymishälyttimellä. Muilla kiinteistöllä on 
jätevesijärjestelmän uusimistarvetta. Kaikkien kolmen asuinkiinteistön tontille on rakennettu 
valmiiksi vesi- ja viemäriliitännät odottamaan mahdollista liittymistä. (Manerus, 2011) 
Luonnoksessa viemärilaitoksen uudeksi toiminta-alueeksi kaikki kiinteistöt kuuluvat toiminta-
alueeseen. Keski-Palokan pohjavesialueella ei ole tiedossa viemäriverkostoon liittämättömiä 
kiinteistöjä. 
 
 

2.1.4 Lämmitysjärjestelmät 
 
Kirrin pohjavesialueen kiinteistöjen lämmitystapoja on esitelty taulukossa 4.. Tiedot on saatu 
TeklaGIS-ohjelmasta sekä pohjavesialueen kiinteistöille tehdystä öljysäiliökyselystä. Kysely 
lähetettiin kiinteistöille, joilla TeklaGIS-ohjelman mukaan oli käytössä öljylämmitys. Tällaisia 
kiinteistöjä oli kymmenen. Kyselyyn tuli vastaus kahdeksalta kiinteistöltä, joista kuudella oli 
käytössä edelleen öljylämmitys. Kahdella kiinteistöllä oli maanalainen öljysäiliö. Molemmat säiliöt 
on tarkastettu Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti. Suurimmalla osalla 
kiinteistöistä on käytössä sähkölämmitys. Kaukolämpöön liittyneet kiinteistöt ovat rivi- tai 
kerrostaloja tai liikekiinteistöjä 
 
Keski-Palokan pohjavesialueen kiinteistöjen lämmitystapoja on esitelty taulukossa 5.. Tiedot on 
saatu TeklaGIS-ohjelmasta sekä pohjavesialueen kiinteistöille tehdystä öljysäiliökyselystä. Samoin 
kuin Kirrissä, kysely lähetettiin kiinteistöille, joilla TeklaGIS-ohjelman mukaan oli käytössä 
öljylämmitys. Tällaisia kiinteistöjä oli 79 kappaletta ja kyselyyn tuli 70 vastausta. Vastanneista 53 
kiinteistöllä oli edelleen käytössä öljylämmitys. Näistä 24 kiinteistöllä oli käytössä maanalainen 
säiliö. Kyselyn perusteella suurin osa säiliöistä on tarkistettu kauppa- ja teollisuusministeriön 
päätöksen mukaisesti. 30 kiinteistöllä oli käytössä maanpäällinen säiliö/säiliöitä ja kiinteistöistä 
neljä ilmoitti tarkistuttaneensa säiliönsä. Lämmitystapaa vaihtaneilta kiinteistöiltä ei kysytty uutta 
lämmitystapaa. Kolme kiinteistöä kuitenkin ilmoitti uuden lämmitystapansa. Yhdellä niistä oli 
käytössä kaukolämpö ja kahdella maalämpö. 
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Taulukko 4. Kirrin pohjavesialueen kiinteistöjen lämmitysjärjestelmät 
Lämmitystapa Kiinteistöjen lukumäärä Lähde 
kevyt polttoöljy 5 Öljysäiliökysely 
sähkö 34 Tekla GIS  
puu 5 Tekla GIS 
maalämpö tms. 2 Tekla GIS, öljysäiliökysely 
kaukolämpö 5 Tekla GIS 
ei tietoa  2 Öljysäiliökysely 
 
 
Taulukko 5. Keski-Palokan pohjavesialueen kiinteistöjen lämmitysjärjestelmät 
Lämmitystapa Kiinteistöjen lukumäärä Lähde 
kevyt polttoöljy 53 Öljysäiliökysely 
sähkö 100 Tekla GIS  
puu 15 Tekla GIS 
maalämpö tms. 11 Tekla GIS, öljysäiliökysely 
kaukolämpö 11 Tekla GIS, öljysäiliökysely 
turve 1 Tekla GIS 
ei tietoa  26 Öljysäiliökysely 
 
 

2.1.5 Rakentaminen 
 
Kirrin pohjavesialueelle voi tulla liikerakentamista uuden yleiskaavan ja sitä mahdollisesti 
seuraavan asemakaavan myötä. Keski-Palokan pohjavesialueelle ei uudisrakentamista ole 
odotettavissa. 
 
 

2.1.6 Hulevedet 
 
Jyväskylän kaupungin hulevesiohjelman (FCG Finnish Consulting Group Oy, 2011) mukaan 
hulevesien hallinnan ensisijaisena tavoitteena on hulevesien muodostumisen ehkäisy, jolla voidaan 
parhaiten estää hulevesistä aiheutuvia haittoja. Muodostuneiden hulevesien hallinnassa painopiste 
tulee olla syntypaikalla tehtävissä toimenpiteissä esimerkiksi kastelussa ja imeytyksessä ja vasta 
sitten vesien johtamisessa keskitettyihin järjestelmiin, joihin hulevedet johdetaan laajemmilta 
alueilta. Pohjavesialueilla imeyttämisen merkitys korostuu. Hulevesien laadullisen hallinnan 
tärkeimpänä tavoitteena on hulevesiin kohdistuvien laatuhaittojen ennaltaehkäisy, johon voidaan 
vaikuttaa ohjeistuksilla ja toimintatavoilla (esim. riskitoimintojen kattaminen, haitallisimpien vesien 
johtaminen jätevesiviemäriin). Laadulliseen hallintaan käytettävät rakenteelliset menetelmät tulisi 
toteuttaa syntypaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ja tärkeintä on ehkäistä pitkäaikaisia 
vaikutuksia  
 
Jyväskylän kaupungin alueella hulevesiviemärin runkoverkostoa hallinnoi Jyväskylän Energia Oy. 
Hulevesiverkostoa on myös Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalvelujen hallinnassa. 
Toiminta-alueiden ulkopuolella alueiden kuivatus on toteutettu pääasiassa avo-ojajärjestelmin. 
Myös toiminta-alueen sisällä on alueita, joissa on käytössä avo-ojakuivatus. Jyväskylässä on lisäksi 
vanhoja sekaviemäröityjä alueita, joiden hulevedet johdetaan jätevesien kanssa samaan 
järjestelmään ja johdetaan jätevedenpuhdistamolle. 



                                                Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 

 

15 

 

Kirrin pohjavesialueella hulevesiviemäröinnin toiminta-aluetta on noin kaksi hehtaaria 
pohjavesialueen eteläosassa. Toiminta-alueella muodostuvat hulevedet johdetaan Alvajärveen 
pohjavesialueen ulkopuolelle. Muutoin sadevedet käsiteltäneen suurelta osin johtamalla avo-ojissa 
tai imeyttämällä lähelle syntypaikkaa. Keski-Palokan pohjavesialueella hulevesiviemärin toiminta-
aluetta on pohjavesialueen keskiosissa n. 12 ha ja muutoin sadevedet käsiteltäneen suurelta osin 
johtamalla avo-ojissa tai imeyttämällä. 
 
 

2.2 Muuntamot 

2.2.1 Yleistä muuntamoiden aiheuttamista riskeistä 
 
Suurin muuntamoiden aiheuttama pohjavesiriski syntyy salamaniskun aiheuttaman ylijännitteen 
seurauksena, jolloin muuntajaöljy tai suurin osa siitä valuu maaperään. Toinen muuntamoista 
johtuva riski on tavanomainen öljyvuoto, joko pitkäaikaisena vuotona tai muuntajan äkillisen 
vioittumisen seurauksena. (Remes ja Valta, 2007) Muuntamoiden aiheuttama riski pohjavedelle 
vaihtelee tyypeittäin. Ilmajohtoverkossa käytetään pylväsmuuntamoita 1- tai 2-pylväsrakenteella ja 
maakaapeliverkossa käytetään puisto- tai kiinteistömuuntamoita. Riskiä voidaan vähentää 
öljynkeruukaukaloilla. Myös muuntajaöljyllä on vaikutusta muuntajan riskiin pohjavedelle. 
Yleisimmin käytetty muuntajaöljy on raakaöljystä jalostettu mineraaliöljyseos. Käytössä on myös 
Midel synteettinen esteri, joka on valmistajan taholta luokiteltu helposti biohajoavaksi. Saksan 
liittovaltion ympäristöministeriö on luokitellut sen kokeiden perusteella vedelle vaarattomaksi 
aineeksi. Tuoteselosteen mukaan Midel ei myöskään aiheuta vaaraa vesieläimille eikä sitä luokitella 
ongelmajätteeksi. (Mandelin, 2009) 
 
 

2.2.2 Kirrin ja Keski-Palokan muuntamot 
 
Kirrin pohjavesialueella sijaitsee Elenia Oy:n hallinnoimia muuntamoita yhteensä kuusi kappaletta 
(taulukko 6.), joista puolet on pylväsmuuntamoita ja puolet rakennus/puistomuuntamoita. 
Muuntamoiden muuntajatehot ovat väliltä 100 - 800 kVA ja muuntamoissa on öljyä 125 - 480 
kg/muuntamo. Muuntajissa oleva öljy on mineraaliöljyä. (Toijala, 2013) 
 
Keski-Palokan pohjavesialueella sijaitsee Elenia Oy:n hallinnoimia muuntamoita yhteensä 
seitsemän kappaletta (taulukko 7.), joista neljä on pylväsmuuntamoita (kuva 3.) ja loput kolme 
rakennus/puistomuuntamoita. Muuntamoiden muuntajatehot ovat väliltä 100 - 500 kVA ja 
muuntamoissa on mineraaliöljyä 125 - 375 kg/muuntamo. (Toijala, 2013) 
 
Verkkoyhtiön mukaan rakennus/kiinteistömuuntamoissa pitäisi pääosin olla öljynkeräysaltaat, 
mutta vanhimpien kohteiden osalta asiasta ei voi olla aivan varma. Pylväsmuuntamoissa erillistä 
keräysallasta ei ole. Tulevien saneerauksien ajankohta ei ole tiedossa. Taajamaseudulla olevat 
pylväsmuuntamot luultavasti valtaosin saneerataan tämän vuosikymmenen aikana 
puistomuuntamoiksi, jotka on varustettu öljynkeräysaltailla. (Toijala, 2013) 
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Kuva 3. Keski-Palokan vedenottamon vieressä sijaitseva muuntamo. 
 
 
Taulukko 6. Kirrin pohjavesialueella sijaitsevat muuntamot 

Nimi 
Käyttöönotto- 
vuosi Rakenne Teho (kVA) 

Öljyn määrä 
(kg) 

Kirrinkuja 3 1987 Rakennus/Puistomuuntamo 500 480 
Puuppolantie 121 2011 Rakennus/Puistomuuntamo 800 425 
Kirrinmäki 10 1998 Rakennus/Puistomuuntamo 315 300 
Alvaranta 1 1992 Pylväsmuuntamo 100 125 
Puuppolantie 123 1984 Pylväsmuuntamo 315 375 
Puuppolantie 55 1997 Pylväsmuuntamo 200 230 
 
 
Taulukko 7. Keski-Palokan pohjavesialueella sijaitsevat muuntamot 

Nimi 
Käyttöönotto- 
vuosi Rakenne Teho (kVA) Öljyn määrä (kg) 

Ollilantie 17 1989 Rakennus/Puistomuuntamo 200 230 
Ollilantie 2 1985 Rakennus/Puistomuuntamo 315 375 
Ruusalantie 2 2011 Rakennus/Puistomuuntamo 315 265 
Tapionkuja 1 1989 Pylväsmuuntamo 315 375 
Matinmäentie 14 1989 Pylväsmuuntamo 100 125 
Touruvuorentie 3 1989 Pylväsmuuntamo 500 285 
Touruvuorentie 11 1994 Pylväsmuuntamo 500 294 
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2.3 Pilaantuneet tai mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet 

2.3.1 Yleistä PIMA-alueista 
 
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa noudatetaan valtioneuvoston asetusta 
214/2007 (PIMA-asetus). Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arvioinnin on perustuttava ympäristönsuojelulain pilaamiskiellon mukaisesti kohdekohtaiseen 
arvioon maaperässä olevien haitallisten aineiden mahdollisesti aiheuttamasta vaarasta tai haitasta 
terveydelle tai ympäristölle. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi on 
tarpeellista alueilla, joilla on harjoitettu tai harjoitetaan toimintaa, jossa haitallisia aineita on voinut 
joutua ympäristöön. (Valtion ympäristöhallinto, 2011) Maaperän tilan tietojärjestelmään on koottu 
tietoja maa-alueista, joilla maaperään on voinut päästä haitallisia aineita alueen nykyisestä tai 
aikaisemmasta toiminnasta sekä alueista, jotka on tutkittu tai kunnostettu. (Valtion 
ympäristöhallinto, 2012).  
 
 

2.3.2 Kirrin ja Keski-Palokan PIMA-kohteet 
 
Maaperän tilan tietojärjestelmässä Kirrin pohjavesialueella on kaksi kohdetta, joita ovat entinen 
pylväskyllästämö/pylväsvarasto ja huoltoasema (kartta 2.). Pylväskyllästämöllä on kyllästetty 
sähköpylväitä vuodesta 1952 aina 1960-luvun loppuun. Kyllästystoiminnan päätyttyä alueella on 
varastoitu pylväitä. Kiinteistö sijaitsee Kirrin pohjavesialueen lounaiskulmassa noin kilometrin 
päässä vedenottamolta. Kyllästys on tapahtunut niin sanotulla puserrusmenetelmällä. 
Kyllästysaineet ovat sisältäneet arseenia, kromia ja kuparia ja niitä on päässyt alueen maaperään 
kyllästystoiminnan seurauksena. Alue on kunnostettu kesällä 2000. Menetelmänä on ollut 
pilaantuneiden maiden poistaminen ja kuljettaminen muualle sijoitettavaksi/käsiteltäväksi. 
Huoltoasemalla on toteutettu polttoaineiden jakelun aiheuttama pilaantuneen maaperän 
kunnostustyö massanvaihtona syksyllä 2002. Kunnostuksen jälkeen alueelle on asennettu 
pohjaveden havaintoputkia, joista otetaan tarkkailunäytteitä. Keski-Palokan pohjavesialueella ei ole 
tiedossa PIMA-kohteita. 
 
 

2.4 Teollisuus ja yritystoiminta 
 
Kirrin pohjavesialueella sijaitsee useita yrityksiä, joista yhdellä on ympäristölupa. Keski-Palokan 
pohjavesialueella ei sijaitse ympäristöluvitettuja toimintoja eikä tiedossa ole pohjavedelle riskiä 
aiheuttavaa yritystoimintaa. Kirrin pohjavesialueen ympäristöluvitettu yritys on polttoaineen 
jakeluasema. Jakeluasematoiminnassa maaperän ja pohjaveden pilaantumista voivat aiheuttaa 
säiliöiden ylitäyttö, säiliövuodot, vuodot siirtoputkistossa, mittarivuodot, roiskeet autoja tankatessa, 
polttoainehöyryjen imeytyminen lumeen ja kulkeutuminen sulamisvesien mukana sekä huonosti 
toimivat öljynerotuskaivot. Päästöjen vaikutuksia lisäävät veteen liukenevat kemikaalit kuten 
MTBE, TAME ja etanoli. (Ympäristöministeriö, 2007) 
 
MTBE on bensiiniin lisättävä synteettinen yhdiste, jota käytetään tehostamaan bensiinin palamista. 
MTBE on erittäin vesiliukoinen yhdiste ja tästä johtuen maaperään päästyään se kulkeutuu helposti 
pohjaveteen ja saattaa levitä virtauksen mukana. Se indikoikin ensimmäisenä pohjaveden 
pilaantumista hiilivedyillä. Alhaisen haju- (15 μg/l) ja makukynnyksen (40 μg/l) takia MTBE 
rajoittaa jo hyvin alhaisissa pitoisuuksissa pohjaveden käyttöä talousvetenä. (Tidenberg ym., 2009) 
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Kirrin pohjavesialueella oleva jakeluasema sijaitsee pohjaveden reunavyöhykkeellä ja osittain 
pohjavesialueen ulkopuolella. Jakeluaseman kohdalla pohjaveden virtaussuunta on todennäköisesti 
koilliseen, eteläosissa itään. Vedenottamo sijaitsee jakeluasemalta n. 300 m koilliseen. Maaperä on 
heikosti vettä johtavaa hienoa silttiä. Jakeluasematoiminnalle myönnetyssä ympäristöluvassa on 
määrätty rakenteellisista suojauksista pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä asetettu 
pohjaveden tarkkailuvelvoite. Aseman kahdesta pohjavesitarkkailuputkesta on havaittu lievästi 
koholla olevia MTBE-pitoisuuksia.  
 
Kirrin pohjavesialueen muuta yritystoimintaa (kuva 4.) ja sen mahdollisia riskejä pohjavedelle 
selvitettiin lähettämällä alueen yrityksille kysely. Yrityksillä oli myös mahdollisuus saada 
neuvontaa pohjavedelle aiheutuvan riskin vähentämiseksi ja sen puitteissa ympäristötoimesta 
vierailtiin muutamassa yrityksessä. Yrityskäynneillä ei havaittu pohjavedelle erityistä riskiä 
aiheuttavaa toimintaa. Suurimmaksi riskiksi vierailujen perusteella arvioitiin tulipalo, jonka 
sammutusveden mukana maaperään ja sitä kautta pohjaveteen joutuisi haitallisia aineita.  
 

 
 

Kuva 4. Yritystoimintaan liittyvää varastointia Kirrin pohjavesialueella 
 
 

2.5 Liikenne ja tienpito 

2.5.1 Yleistä riskeistä 
 
Teiden, katujen ja siltojen rakentaminen voi aiheuttaa paikallisia haittoja maaperälle ja vesistölle. 
Liikenneonnettomuuksien seurauksena voi ympäristöön levitä vaarallisia aineita ja myös 
liukkaudentorjuntaan käytetty suola (NaCl) on riski pohjavesien pilaantumiselle. Vedenhankinnalle 
tärkeällä alueella maaperä johtaa hyvin vettä ja tällaisilla hiekka- ja sora-alueilla myös suola ja 
muut aineet kulkeutuvat helposti tieltä pohjaveteen. Kaavoitetuilla alueilla ongelmat voivat olla 
lievempiä, koska pintavedet johdetaan useimmiten omiin viemäreihinsä.  
 
 



                                                Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 

 

19 

 

2.5.2 Tiet 
 
Kirrin pohjavesialueen läpi kulkee noin 800 metrin matkan Valtatie 4 (kuva 5.), jolle on Palokka-
Kirri moottoritien tekemisen yhteydessä tehty pohjavesisuojaus. (Komi, 2013) Pohjavesisuojaus on 
tehty Kirrin liittymästä pohjoiseen päin. Suojauksena on bentoniittimatto. Valtatie 4:n 
liikennemäärä Kirrin liittymän kohdalla on 17 921 ajoneuvoa/vrk ja Kirrin liittymän jälkeen 
Tikkakoskelle päin 14 624 ajoneuvoa/vrk. Laskennalliset suolausmäärät ovat VT 4:llä 16,5 tonnia 
kilometriä kohden/ talvikausi. (Hyvönen, 2013) 
 
Valtatie 4:n hoidosta vastaa Keski-Suomen ELY-keskus. Muita ELY-keskuksen hoitovastuulla 
olevia väyliä pohjavesialueella ovat tiet 630, 16711 ja 16855. Näiden teiden liikennemäärät ovat 
seuraavat: tie 630 Uuraisille päin 2878 ajoneuvoa/vrk, tie 16711 Palokan orresta Matinmäkeen päin 
3302 ajoneuvoa/vrk ja tie 16685 Palokan marketeilta tien 16711 liittymään asti 11153 
ajoneuvoa/vrk. Laskennallinen suolausmäärä teillä on 1,7 tonnia/km/talvikausi. (Hyvönen, 2013) 
 
Kaupungin katuverkon kunnossapidosta vastaa Altek Aluetekniikka, joka on Jyväskylän kaupungin 
liikelaitos. Talvihoitotöiden laatu määritellään kolmella eri kriteerillä, joita ovat 
kiireellisyysluokitus, toimenpideraja ja -aika. Kiireellisyysluokkia on kolme, joista I-luokan kadut 
ovat kiireellisimpiä. (Jyväskylän kaupunki, 2013a ja b) Altekin hoitovastuulla Kirrin ja Keski-
Palokan pohjavesialueilla on II- ja III-luokan katuja (kuva 6.). Talvella niillä ei käytetä suolaa. 
Kesällä muutamalla sorapintaisella kadulla sidotaan pölyä CaCl-liuoksella.(Rönkä, 2013) 
 
Valtatie 4:n parantaminen moottoritieksi välillä Kirri-Tikkakoski on suunnitteilla. Tiesuunnitelman 
laatiminen on käynnistynyt Keski-Suomen ELY-keskuksessa maaliskuussa 2011. Suunnittelukohde 
sisältää moottoritien rakentamisen uuteen maastokäytävään Kirristä Matinmäentien liittymään 
saakka sekä nykyisen nelostien parantamisen moottoritieksi Matinmäentien liittymästä lentokentän 
liittymän pohjoispuolelle. Lisäksi muun muassa Kirrin nykyistä eritasoliittymää parannetaan sekä 
uudet eritasoliittymät suunnitellaan Lintukankaalle, Puuppolaan ja Tikkakoskelle. Hankkeeseen 
sisältyy myös muun muassa Lintukankaan tunnelin ja pohjavesisuojausten suunnittelu. 
Lintukankaan tunneli on suunniteltu alkavaksi Kirrin pohjavesialueelta. Myös Kirrin 
eritasoliittymän parannus sijaitsee pohjavesialueella. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 
20v13) 
 

 
 

Kuva 5. Valtatie 4 Kirrin pohjavesialueella 
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Kuva 6. Ote: Ajoratojen kiireellisyysluokitus (Jyväskylän kaupunki, 2013c).  
 

 

2.6 Vedenhankinta 

2.6.1 Vedenottolupa ja tarkkailuohjelma 
 
Vesioikeus on 18.11.1971 antamallaan päätöksellä N:o 91/Ym/71, jonka korkein hallinto-oikeus on 
1.6.1972 antamallaan päätöksellään jättänyt pysyväksi, myöntänyt Jyväskylän maalaiskunnalle 
luvan pohjaveden ottamon tekemiseen Jyväskylän maalaiskunnan Jyväskylän kylässä sijaitsevalle 
Kirrin tilasta RN:o 71:5 ostamalle määräalalle sekä oikeuden ottaa pohjavettä sanotusta ottamosta 
enintään 600 m3/d ja samassa kylässä jo rakentamastaan Keski-Palokan pohjaveden ottamosta 
enintään 700 m3/d. Asian ovat sen jälkeen ratkaisseet vesiylioikeus 25.5.1973 antamallaan 
päätöksellä ja korkein oikeus 23.12.1975 antamallaan tuomiolla.  
 
Vuonna 1987 Jyväskylän maalaiskunta on pyytänyt Itä-Suomen vesioikeuden lupaa Kirrin ja Keski-
Palokan pohjaveden ottamoiden käytön laajentamiseen. Tuolloin vesioikeus on myöntänyt 
Jyväskylän maalaiskunnalle luvan (N:o 104/Va II/87) pohjaveden oton lisäämiseen ottamoista niin, 
että Kirrin ottamosta otettava vesimäärä on enintään 800 m3/d ja Keski-Palokan ottamosta otettava 
vesimäärä on enintään 1500 m3/d, molemmat neljännesvuosikeskiarvona laskien. Keski-Palokan ja 
Kirrin tarkkailuohjelma on hyväksytty 1.2.1977. Jyväskylän maalaiskunnan kunnallisteknisen 
suunnittelutoimiston ehdotus uudeksi tarkkailuohjelmaksi on hyväksytty Keski-Suomen vesi- ja 
ympäristöpiirissä 16.6.1988. Tarkkailuohjelmassa määrätään muun muassa vesimäärän 
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mittaamisesta ja ilmoittamisesta, ottamoiden raakavedestä suoritettavasta happipitoisuuden 
mittaamisesta ja pohjaveden korkeuden tarkkailusta. 
 
 

2.6.2 Kirrin ja Keski-Palokan vedenottamot 
 
Kirrin vedenottamo (kuva 7.) on otettu käyttöön vuonna 1974. Tällä hetkellä vedenottamo ei ole 
käytössä. Vedenotto on lopetettu vuoden 2010 alussa. Samaan aikaan vedenotto on lopetettu myös 
Keski-Palokan vedenottamolla. Keski-Palokan ja Kirrin vedenottamot on suljettu ja jätetty 
varalaitoksiksi suurten ympäristöriskien sekä puutteellisten vedenkäsittelyprosessiensa takia. 
(Jyväskylän Energia-yhtiöt, 2009) 
 
Kirrin vedenottomääriä vuosilta 2005 – 2010 on esitelty kuvassa 9.. Vedenottamolla on yksi 
kuilukaivo, jonka raakavesi käsitellään Keski-Palokan vedenottamolla. Vedenottamolla on menossa 
saneerauskunnostus, joka saadaan valmiiksi keväällä 2013. 2000-luvun alussa vedenottamon 
raakavedestä on löydetty koliformisia bakteereja ja rota-virusta ja vedenottamo on ollut suljettuna. 
Yhtenä mahdollisena syynä virusten ja bakteerien esiintymiseen on pidetty rantakiinteistöjen 
puutteellisista jätevesien käsittelyjärjestelmistä pohjaveteen päässeitä jätevesiä. Alueelle on tämän 
jälkeen laajennettu viemäriverkosto. Kirrin vedenottamon raakavedestä huomattava osa on 
Alvajärvestä rantaimeytyvää pintavettä. Vedenottamoa ei ole aidattu.  
 

  
 

                                                                                                                                                             

      Kuva 7. Kirrin vedenottamo                                        Kuva 8. Keski-Palokan vedenottamo  
 
 
Keski-Palokan vedenottamo (kuva 8.) on otettu käyttöön vuonna 1966. Vedenottamon kaksi 
ensimmäistä siiviläputkikaivoa on tehty keväällä 1966 ja kaksi viimeisintä vuosina 1995 ja 1996. 
Vedenottomääriä vuosilta 2005 – 2010 on esitelty kuvassa 10.. Veden käsittelymenetelmänä 
ottamolla on lipeän syöttö ja UV-desinfiointi. Keski-Palokan vedenottamolle on tehty 
ilmastustornit, joista voidaan imeyttää ilmastettua raakavettä imeytyskaivoihin. Imeytyskaivoja on 
vanhojen siiviläputkikaivojen ympärillä kuusi ja molempien uusien siiviläputkikaivojen ympärillä 
neljä. Välialtaan kautta kulkevaa ilmastettua raakavettä voidaan yhtä aikaa imeyttää useaan 
siiviläputkikaivoon tai vain yhteen siiviläputkikaivoon. Keski-Palokan vedenottamon vedenoton 
vaikutuksia on tarkkailtu neljästä havaintoputkesta sekä kahdesta vedenottamon kaivosta. Myös 
Alvajärven vedenpintaa on seurattu.  
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Kuva 9. Kirrin vedenottamon vedenottomäärät vuosilta 2005 – 2010. 
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Kuva 10. Keski-Palokan vedenottamon vedenottomäärät vuosilta 2005 - 2010. 
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2.6.2.1 Rantaimeytyminen ja sen riskit vedenotolle 
 
Rantaimeyttämisessä pintaveden imeytyminen maaperään saadaan aikaan sijoittamalla 
pohjavedenottokaivot luonnollisessa pohjavesimuodostumassa lähelle vesistöä ja alentamalla 
pohjaveden pinnantasoa pintaveden korkeutta alemmalle tasolle. (Ränkman, 2010 ja viitteet siinä) 
 
Menetelmänä rantaimeytys ei ole ongelmaton. Pintaveden hienojakoinen aines saattaa tukkia 
maaperän, jolloin rantaimeytymistä ei enää tapahdu. Rantaimeytyksessä veden maaperässä kulkema 
matka ja viipymä saattaa olla niin lyhyt, ettei puhdistuminen ole riittävän tehokasta. 
Pohjasedimentin läpi imeytyvä vesi ei kulje ilmalla kyllästyneen vyöhykkeen läpi, mikä voi johtaa 
anaerobisten olosuhteiden syntymiseen ja edelleen raudan ja mangaanin liukenemiseen pohjaveteen. 
Suunnittelemattoman rantaimeytymisen vuoksi pintavettä voi sekoittua pohjaveteen ja tästä voi 
aiheutua pohjaveden laadun heikkenemistä. (Ränkman, 2010 ja viitteet siinä)  
 
Järvivedessä esiintyvät taudinaiheuttajabakteerit ja – virukset voivat aiheuttaa ongelmia 
rantaimeytyslaitoksilla, jos veden virtausreitit ja viipymät maaperässä muuttuvat tulvakausien tai 
lisääntyneen vedenoton seurauksena. Kausittain esiintyvät sinilevien tuottamat toksiinit saattavat 
myös olla riski rantaimeytyslaitosten pohjaveden laadulle. Sinilevätoksiinit hajoavat hapellisissa 
olosuhteissa melko nopeasti, mutta hapettomissa olosuhteissa ne voivat säilyä pitkään. (Gustafsson 
ym., 2006 ja viitteet siinä) 
 
Pohjaveden kemiallista tilaa uhkaava tekijä rantaimeytyksessä on myös raakavesilähteen eli 
esimerkiksi järven äkillinen pilaantuminen ja sen seurauksena imeytettävän veden mukana 
mahdollisesti pohjaveteen kulkeutuvat, erittäin hitaasti hajoavat tai täysin hajoamattomat haitta-
aineet, esimerkiksi aromaattiset hiilivedyt, klooratut liuottimet, torjunta-aineet ja 
raskasmetalliyhdisteet.  
 
 

2.6.2.2  Alvajärven veden laatu 
 
Alvajärvi kuuluu Tourujoen vesistöalueeseen. Alvajärvi on kooltaan 2,0 km2 ja sen tilavuus on 7,1 
milj. m3. Järven keskisyvyys on 3,6 m. Alvajärvi on luokiteltu reheväksi ja käyttöluokitukseltaan 
tyydyttäväksi järveksi. (Bagge, 2005) Jyväskylän maalaiskunnan ympäristötoimi käynnisti vuonna 
2001 Tourujoen valuma-alueen kunnostamistoimet (ALVA 1- ja ALVA 2-hankkeet). Hankkeiden 
aikana vuosina 2002 – 2008 Tourujoen valuma-alueella on tehty muun muassa hoitokalastusta, 
kasvillisuusniittoja ja ruoppauksia. Hankkeiden myötä Tourujoen alueiden vesistöjen tilan 
heikentyminen on saatu pysähtymään ja muun muassa Alvajärvessä pintaveden 
kokonaisfosforiarvot ja klorofyllipitoisuudet ovat pysyneet ennallaan tai hieman laskeneet 2000-
luvulla. (Bagge, 2012)  
 
Alvajärven rannalla sijaitsevat Kirrin, Ollilan ja Heikkilän uimarannat, joista EU-uimarantoja ovat 
Kirri ja Ollila. Kirrin ja Ollilan uimarannoilla on havaittu pieniä sinileväesiintymiä joinakin kesinä. 
Em. uimarantojen vedessä mikrobipitoisuudet ovat vaihdelleet, mutta laatuvaatimukset ovat 
täyttyneet. Yleensä E.colia ja suolistoperäisiä enterokokkeja on havaittu joitain kymmeniä pmy/100 
ml.(Svan, 2013) E.colin raja-arvo uimarantavedessä on 1000 pmy/100 ml ja suolistoperäisten 
enterokokkien 400 pmy/100 ml (STM:n asetus 177/2008). 
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3 Määräykset ja toimenpidesuositukset Kirrin ja Keski-Palokan 
pohjavesialueen pohjavedelle riskiä aiheuttaville toiminnoille 
 
Kun toimitaan pohjavesialueella, tulee toiminnassa aina huomioida ympäristönsuojelulain 
pohjaveden pilaamiskielto (YSL 8 §) ja vesilain pohjaveden muuttamiskielto. Seuraavissa 
kappaleissa on kerrottu alueella voimassa olevista määräyksistä ja suojelusuunnitelman yhteydessä 
laadituista toimenpidesuosituksista. Määräykset ovat luonteeltaan velvoittavia ja niitä tulee 
noudattaa. Toimenpidesuositukset ovat nimensä mukaan suosituksia, joita olisi hyvä noudattaa, 
jotta pohjaveden likaantumisen riski olisi mahdollisimman pieni. Jotta suositukset olisi helpompi 
erottaa määräyksistä, ne on kursivoitu. Kaikille toiminnoille ei ole esitetty määräyksiä tai 
suosituksia. 
 
 

3.1 Asutus 

3.1.1 Viemäriin liittämättömiä kiinteistöjä koskevat määräykset 
 
Kiinteistöllä 1. päivänä tammikuuta 2004 olemassa olleet käyttökuntoiset jätevesijärjestelmät, jotka 
eivät täytä Valtioneuvoston asetuksessa 201/2009 säädettyjä vaatimuksia, on saatettava asetuksen 
mukaisiksi viimeistään 15.3.2016 mennessä. 
 
Vesihuoltolain 3. luvun 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on 
liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Vaihtoehtoisesti kiinteistö voi hakea vapautusta 
liittämisvelvollisuudesta. Vapautuksen myöntämisen ehdot on määrätty vesihuoltolain 3. luvun 11 
§:ssä.  
 
Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan pohjavesialueilla kaikkien 
talousjätevesien imeyttäminen maahan on kielletty. Pohjavesialueilla vesikäymälä- ja pesuvesien 
yhteiskäsittelyn edellytyksenä on jätevesien käsittelyjärjestelmän tiivis pohjarakenne. Käsitelty 
jätevesi on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle. 
 
Erillisviemäröinnissä vaihtoehto vesikäymäläjätevesien käsittelylle on vesikäymälä-jätevesien 
johtaminen umpisäiliöön tai kompostikäymälän rakentaminen. Pesuvesien käsittelyjärjestelmän on 
oltava pohjarakenteeltaan tiivis ja jätevesien purkupaikan sijoittelussa käytetään tapauskohtaista 
harkintaa. Vähäiset pesuvedet voidaan imeyttää maahan edellyttäen, ettei niistä aiheudu pohjaveden 
pilaantumisen vaaraa. 
 
 

3.1.2 Viemäreitä koskevat toimenpidesuositukset 
 
Viemäreitä tulisi saneerata siten, että viemärit, joissa vuotoriski on suurin, saneerattaisiin ensin. 
Toivottavaa olisi, että saneerattavia alueita valittaessa ensin saneerattaisiin viemäriverkostot, jotka 
sijaitsevat I- luokan pohjavesialueilla ja joilla on vedenottamo. 
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3.1.3 Lämmitysjärjestelmät 

3.1.3.1 Öljylämmitys 
 
Maanalaisia öljysäiliöitä Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueilla koskee Kauppa- ja 
teollisuusministeriön päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (30.3.1983/344). 
Päätös ei koske kaksoisvaippasäiliöitä tai niihin verrattavia säiliöitä, joissa on 
vuodonilmaisujärjestelmä; eikä suoja-altaassa olevia maanalaisia säiliöitä, joissa on hälyttävä 
vuodonilmaisujärjestelmä. Niihin sovelletaan Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä. 
Öljylämmitykseen liittyen ympäristönsuojelumääräyksissä on määräyksiä vaarallisten kemikaalien 
ja ongelmajätteiden varastoinnista sekä kemikaalisäiliötarkastuksista, mikäli säiliö on määräyksissä 
mainitun kaltainen. Käytöstä poistetun, maanalaisen säilön käsittelystä on myös määräyksiä.  
 
Ympäristönsuojelumääräysten noudattamista valvovat rakennus- ja ympäristölautakunnan alaiset 
ympäristönsuojeluviranhaltijat. (Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1. luku, 2 §)  
 
 

3.1.3.2 Määräykset vaarallisten kemikaalien ja ongelmajätteiden varastoinnista 
 
Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on vaarallisten kemikaalien varastoinnista 
yleisiä ja erityisiä määräyksiä. Yleiset määräykset ovat voimassa niin pohjavesialueilla kuin niiden 
ulkopuolella ja erityiset määräykset ovat voimassa pelkästään pohjavesialueilla. Kirrin ja Keski-
Palokan pohjavesialueilla tulee noudattaa niin yleisiä kuin erityisiä määräyksiä.  
 
 

3.1.3.3 Määräykset, jotka koskevat kemikaalisäiliötarkastuksia 
 
Kirrin tai Keski-Palokan pohjavesialueilla oleva maanalainen poltto- tai dieselöljysäiliö on säiliön 
omistajan tai haltijan toimesta tarkastutettava siten, kuin kauppa- ja teollisuusministeriön 
maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksia koskevassa päätöksessä (344/1983) 
edellytetään. Päätös koskee yksivaippaisia säiliöitä ja sellaisia kaksoisvaippasäiliöitä, joissa ei ole 
vuodonilmaisujärjestelmää sekä suoja-altaalla varustettuja säiliöitä, joissa ei ole hälyttävää 
vuodonilmaisujärjestelmää. Päätöksen mukaan säiliö on määräaikaistarkastettava ensimmäisen 
kerran 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. Tarkastuksessa säiliö luokitellaan kunnon 
perusteella A, B, C tai D luokkaan. A-luokan metallisäiliö on tarkastettava uudelleen viiden vuoden 
ja muu kuin metallisäiliö, joka tarkastuksen perusteella kuuluu luokkaan A, 10 vuoden väliajoin. B-
luokan säiliö on tarkastettava uudelleen kahden vuoden väliajoin. C-luokan säiliö on poistettava 
käytöstä kuuden kuukauden kuluessa tarkastuksen suorittamisesta, jollei palopäällikkö erityisistä 
syistä määrää säiliön poistettavaksi käytöstä edellä mainittua lyhyemmässä ajassa tai salli sen 
käytön tätä pidemmän ajan. D-luokan säiliö on välittömästi poistettava käytöstä. Maanalaisen 
öljysäiliön määräaikaistarkastuksesta tulee laatia pöytäkirja, josta on toimitettava jäljennös kunnan 
palopäällikölle. (Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 30.3.1983/344, 2. luku 5 §) 
 
Muu kuin edellä mainitussa päätöksessä tarkoitettu, käytössä oleva maanalainen kemikaali-, öljy- 
tai polttoainesäiliö on säiliön omistajan tai haltijan tarkastutettava Jyväskylän kaupungin 
ympäristönsuojelumääräysten mukaan. Näin ollen ympäristönsuojelumääräysten mukaan 
esimerkiksi maanalaiset kaksoisvaippasäiliöt, joissa on vuodonilmaisujärjestelmä, ja suoja-
altaalliset vuodonilmaisujärjestelmällä varustetut maanalaiset säiliöt tulee tarkastuttaa. 
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Ensimmäisen kerran tarkastus tulee tehdä 15 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta ja siitä 
eteenpäin 10 vuoden kuluessa edellisestä tarkastuksesta, ellei säiliön kuntoluokituksen vuoksi ole 
tarpeen tehdä tarkastusta aiemmin.  
 
 

3.1.3.4 Määräykset jotka koskevat käytöstä poistetun, maanalaisen säiliön käsittelyä  
 
Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelumääräysten (4. luku 23 §) mukaan ”Öljy-, polttoaine- tai 
muun kemikaalisäiliön omistajan tai haltijan on poistettava käytöstä poistettu säiliö maaperästä 
putkistoineen ja puhdistutettava säiliö ennen poistamista. Todistus puhdistuksesta on säilytettävä 
mahdollista tarkastusta varten. Puhdistuksen suorittajalla on oltava tehtävän edellyttämä 
ammattitaito. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksissa kirjallisesta 
hakemuksesta myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa säiliö maaperästä. Poikkeuksen 
myöntämisen edellytyksistä on kerrottu ympäristönsuojelumääräyksissä. 
 
Mikäli säiliön poistamisen yhteydessä havaitaan säiliövuotojen aiheuttama maaperän 
pilaantuminen, tulee todetusta säiliövuodosta tehdä välittömästi ilmoitus Keski-Suomen elinkeino- 
liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Keski-Suomen pelastuslaitokselle. 
 
Kiinteistön haltijan vaihtuessa on nykyisen haltijan annettava tarkka tieto maaperään jätetystä 
säiliöstä uudelle haltijalle. 
 
 

3.1.3.5 Öljysäiliöitä koskevat suositukset 
 
Uusia öljysäiliöitä sekä niiden putkistoja ei tulisi sijoittaa maan alle tärkeällä pohjavesialueella. 
Säiliö voitaisiin sijoittaa maanpinnan tason alapuolelle rakennuksen kellaritiloihin, jos säiliö on 
kaksoisvaippasäiliö. Uusista öljysäiliöistä polttoneste tulisi johtaa polttimolle 
yksiputkijärjestelmällä tai muulla vastaavantasoisella tekniikalla. 
 
 

3.1.3.6 Maalämpö 

3.1.3.7 Maalämpöä koskevat määräykset 
 
Maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen ja maaperään tai vesistöön 
sijoitettavan lämmönkeruuputkiston asentaminen on muuttunut luvanvaraiseksi 1.5.2011. 
Toimenpidelupa vaaditaan silloin, kun rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdetaan tai uusitaan 
maalämpöä hyödyntäväksi, tai kun maalämpöä halutaan käyttää lisälämmön lähteenä. (Maankäyttö- 
ja rakennusasetus 895/1999, 11. luku 62 §) Toimenpidelupaa haetaan Jyväskylän kaupungin 
rakennusvalvonnasta. Toimenpidelupa ei koske uudisrakentamista, sillä uuden rakennuksen 
lämmitysjärjestelmä ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä.  
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3.1.3.8 Maalämpöä koskevat suositukset 
 
Myöntäessään toimenpidelupaa maalämpöjärjestelmän asentamiseen, vaihtamiseen tai uusimiseen 
Kirrin tai Keski-Palokan pohjavesialueelle tai muille I-luokan pohjavesialueille, tulee 
rakennusvalvonnan pyytää asiasta lausunto/kommentti Keski-Suomen ELY-keskukselta. 
 
 

3.1.4 Kaukolämpö 

3.1.4.1 Kaukolämpöä koskevat suositukset 
 
Mikäli Kirrin tai Keski-Palokan pohjavesialueella tapahtuu kaukolämpöputkistossa vuoto niin, että 
verkostossa kiertävää kaukolämpövettä pääsee maaperään, tulee toiminnanharjoittajan ilmoittaa 
asiasta kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisille. 
 
 

3.1.5 Rakentaminen ja kaavoitus 

3.1.5.1 Rakentamista koskevat määräykset 
 
Pohjavesialueella rakentamiseen ja pohjaveden huomioon ottamiseen rakentamisessa on annettu 
määräyksiä Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestyksessä (8. luku 34–36 §).  
 
 

3.1.5.2 Kaavoitukseen liittyvä suositus 
 
Kirrin pohjavesialueelle laadittavien asemakaavojen yhteydessä arvioidaan kaavamääräyksiä ja 
niiden vaikutuksia pohjaveden määrään ja laatuun. 
 
 

3.2 Muuntamot 

3.2.1 Muuntamoja koskevat suositukset 
 
Pohjavesialueelle ei tulisi rakentaa uusia suoja-altaattomia muuntamoita. Rakennettavat 
muuntamot pitäisi pyrkiä sijoittamaan pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolelle. 
Ensisijaisesti rakennettavien muuntamoiden tulisi olla puisto- tai kiinteistömuuntamoita. Olemassa 
olevat, mineraaliöljyä sisältävät muuntamot tulisi korvata Midel-öljyä sisältävillä 
pylväsmuuntamoilla tai puistomuuntamoilla, jotka on varustettu suoja-altaalla. Muuntamoiden 
vaihto tulisi toteuttaa siten, että muuntamoiden aiheuttama riski pohjavedelle arvioitaisiin ja 
vaihtaminen aloitettaisiin pohjavedelle eniten riskiä aiheuttavista muuntamoista. 
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3.3 Liikenne 

3.3.1 Teiden hoitoa koskevat suositukset  
 
Teiden liukkauden ja pölyämisen torjuntaan ei tulisi käyttää suolaamista. 
 
 

4 Varautuminen kriisitilanteisiin ja toimenpiteet vahinkotapauksissa 

4.1 Vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelma 
 
Jyväskylän Energia Oy:n vesiliiketoiminta on laatinut ja ylläpitää varautumissuunnitelmaa, joka on 
osa kaupungin valmiussuunnittelua. Varautumissuunnitelman pääpaino on toiminnan jatkuvuuden 
turvaamisessa eriasteisissa poikkeustilanteissa ja se koskee koko vesihuoltolaitostoimintaa. Lisäksi 
on laadittu erillisiä riskitarkasteluja. Suunnitelma päivitetään vuosittain ja siihen tarvittaessa 
tehtävistä muutoksista tiedotetaan kaupungin varautumissuunnitelmasta vastaaville henkilöille, 
pelastuslaitokselle, ympäristöterveysosastolle sekä Jyväskylän Energia Oy:n varallaolosta 
vastaaville ja poikkeusolojen organisaation toimijoille.  
 
 

4.2 Pelastuslaitoksen öljyntorjuntasuunnitelma 
 
Keski-Suomen pelastuslaitoksella on öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma 2012 – 2016, jossa 
käsitellään muun muassa keskeisiä toimintaohjeita ja öljyntorjuntaan käytettävää kalustoa 
(Pylkkänen, 2013) 
 
 

5 Toimenpideohjelma 
 
Taulukossa 8. on esitetty Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueille toimenpideohjelma, jossa on 
määritetty tehtävä toimenpide, toteuttaja ja toteutuksen aikataulu. 
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Taulukko 8. Toimenpideohjelma Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueille 
Toimenpide  Toteuttaja  Toteutuksen aikataulu 
Toiminta-alueella sijaitseville, 
viemäriverkkoon liittämättömille 
kiinteistöille lähetetään kirje, jossa 
kehotetaan liittyä viemäriin. 

Ympäristönsuojelu Vuonna 2013 sen jälkeen, kun 
viemärilaitoksen uusi toiminta-
alue on hyväksytty. 

Uudessa yleis- ja asemakaavassa 
huomioidaan pohjavedensuojelu 
kaavamääräyksissä 

Asemakaavoitus/ 
Ympäristönsuojelu 

Puuppolantie, Kirri 
asemakaava 2013 
Yleiskaava 2014 

Kannustetaan vaihtamaan öljylämmitys-
kiinteistöjen lämmitysmuotoa 
kaukolämpöön siihen potentiaalisilla 
alueilla 

Jyväskylän Energia 2014 - 

Ympäristötarkastajat toteuttavat 
valvontakäyntejä riskitoimintoja 
aiheuttaviin yrityksiin 

Ympäristönsuojelu 2013 helmikuu 

Kirrin - Tikkakosken tiesuunnitelmassa 
huomioidaan pohjavedensuojelu 

Keski-Suomen ELY-
keskus 

2013 

Neste Oilin jakeluaseman vaikutuksia 
pohjaveteen seurataan vuosittain 
ympäristöluvan mukaisesti 

Toiminnanharjoittaja 
Ympäristönsuojelu 
Keski-Suomen ELY-
keskus  

Vuosittain 
tarkkailusuunnitelman 
mukaisesti 

Mineraaliöljyllä toimivat muuntamot 
Midel-öjyllä toimiviksi muuntamoiksi tai 
puistomuuntajiksi 

Elenia Toiminnanharjoittajan 
tavoitteiden mukaisesti 

Viemärisaneeraukset Jyväskylän Energia Toiminnanharjoittajan 
tavoitteiden mukaisesti 

Kirrin vedenottamo tulisi aidata Jyväskylän Energia  

Pohjaveden pinnankorkeuksien 
mittaaminen ja virtauksien selvittäminen 

Jyväskylän Energia 
ja Keski-Suomen 
ELY-keskus 

 

 
 

6 Suojelusuunnitelman seuranta 
 
Pohjavesialueen suojelusuunnitelma esitellään Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja 
lähetetään tiedoksi ohjausryhmälle. Suojelusuunnitelman toteuttamisen kannalta on tärkeää, että 
joka kolmas vuosi pidetään seurantaryhmän kanssa yhteiskokous suojelusuunnitelman nykytilasta, 
toimenpideohjelman toteutumisesta ja mahdollisista uusista alueeseen liittyvistä hankkeista. 
Seurantaryhmässä ovat edustettuina samat tahot kuin suojelusuunnitelman ohjausryhmässä. 
Tarvittavat päivitykset tekee Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelun palveluyksikkö, joka toimii 
myös seurantaryhmän kokoonkutsujana.  
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