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Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat
Auran, Kosken Tl, Marttilan ja Pöytyän alueella on tarkoitus laatia
ja päivittää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat yhteishankkeena. Ympäristönsuojeluviranomaisena alueella sekä hankkeen
vastaavana tahona ja avustuksen päähakijana on Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta.
Kuntien kanssa on tehty alustava päätös pohjaveden suojelusuunnitelmien laatimisesta. Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta
pyysi tarjouksen hanketyöstä ja teki päätöksen avustuksen hakemisesta kokouksessaan 28.11.2018 68 §.
Varsinainen päätös hankkeesta tehdään avustuspäätöksen jälkeen. Suojelusuunnitelmatyön tarkoituksena on tuottaa pohjavesialuekohtaisesti tietopaketti, jota voidaan jatkossa käyttää työkaluna pohjavesien suojelun ja pohjavesialueiden maankäytön sovittamisessa.
Suojelusuunnitelmassa kuvataan kunkin alueen hydrogeologiset
ominaisuudet ja kartoitetaan suunnitelma-alueen pohjavettä mahdollisesti vaarantavat toiminnot sekä mietitään jo ennalta keinoja ja
toimenpiteitä pohjaveden suojelemiseksi ja veden hyvän tilan turvaamiseksi. Suunnitelma laaditaan yhteensä 8 pohjavesialueelle ja
päivitetään 3 pohjavesialueelle. Suojelusuunnitelmat laaditaan valtion ympäristöhallinnon ohjeiden mukaisesti. Suunnitelma on tarkoitus laatia seuraaville pohjavesialueille:
Marttilan kunnan alueella:
‒ Palainen, 1 (0248001)
‒ Simalannummi, 2 (0248002)
Suojelusuunnitelmat tulevat sisältämään tiedon:
‒ Pohjavesialueiden hydrogeologinen kartoitus ja pohjavedestä
riippuvaisten pintavesi ja maaekosysteemien määritykset
‒ Pohjavesialueluokitukset, vedenottamot ja suojavyöhykkeet
sekä vedenlaatutietojen kokoamisen
‒ Pohjavesialueen maankäyttö ja kaavoitus
‒ Riskitekijöiden kartoitus ja arviointi
‒ Tarvittavien suojelutoimenpiteiden määrittely
‒ Toimenpiteet vahinkotapauksissa
Aikataulu
Aikataulullisesti työhön kuluu 4-5 kuukautta. Työ on tarkoitus toteuttaa vuoden 2019 aikana.
Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
Hankkeen toteuttamisesta on tehty kustannusarvio perustuen toteutuksesta pyydettyyn tarjoukseen. Kustannusarviona hankkeelle
on 14000 € + alv.
Marttilan osuus kustannuksista on 2900 €+alv.
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Mahdolliset lisätyöt kuten pohjavesiputkien asennukset ja vedenlaadun laboratoriomääritykset tehdään erikseen eivätkä ne sisälly
hintaan. Hintaan sisältyy kuitenkin mahdollisten lisätöiden tulosten
tulkitseminen loppuraporttiin.
Rahoitus työhön saadaan kultakin kunnalta. Avustusta haetaan 50
% kustannuksista yhteensä 7000 euroaan + alv. Pihlavan vedenottamon alueen suojelusuunnitelman päivittämisestä päätetään erikseen ohjausryhmän kokouksessa.

Päätös

Päätän, että Marttilan kunta on mukana pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimisen ja päivittämisen yhteishankkeessa. Hankkeen vastaavana tahona toimii Kosken Ympäristönsuojelulautakunta.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen. velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Marttilan kunta, Tekninen lautakunta
Härkätie 773
21490 MARTTILA

Oikaisuvaatimusaika ja
sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Pöytäkirjan nähtäväksi
asettaminen

3.4.2019

Tiedoksiantopäivä

3.4.2019

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on
tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

