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Etelä-Suomi 

KUULUTUS 
 
Vesilain mukainen lupahakemus 

 

Hakija Oy Loviisanseudun Vesi – Lovisanejdens Vatten Ab 

 

Asia Pohjaveden ottomäärän muuttaminen Pauninmäen vedenottamosta  

Supinmäen pohjavesialueella, Myrskylä 

 

Hakemuksen pääasiallinen sisältö 

Tiivistelmä kuulutuksen ohessa. 

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito 

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 4.12.2019 – 17.1.2020 Myrskylän kun-

nan ilmoitustaululla ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. 

Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa 

www.avi.fi/lupa-tietopalvelu 

 

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Myrskylän kun-

nanvirastossa, osoite: Virastotie 5.  

 
Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen  

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua 

asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyy-

detään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteen-

sä hakemuksen johdosta. 

 

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti. 

 

Ohjeet muistutusten tekemiseen 

Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelin-

numero  

- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero  

ESAVI/31629/2019. 

- muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus 

- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet 
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta säh-

köisesti 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamie-

hen toimivallasta. 

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1693446
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1693446
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Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 17.1.2020 ensisi-

jaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus, 

postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai 

sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi). 

 

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös 

kiinteistön mahdollisille muille haltijoille. 

 
Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille 

Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seu-

raavilla yhteisillä maa-alueilla:  

 

504-405-878-1 

504-405-878-4 

 

Lisätietoja antavat 

Ympäristöylitarkastaja Janita Peltonen, puh. 0295 018 766 

sähköposti: janita.peltonen@avi.fi 

Ympäristöneuvos Merja Antikainen, puh. 0295 016 626 

sähköposti:merja.antikainen@avi.fi 

 

  

 

http://www.avi.fi/muistutus
mailto:janita.peltonen@avi.fi
mailto:janita.peltonen@avi.fi
mailto:merja.antikainen@avi.fi
mailto:merja.antikainen@avi.fi
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Pohjaveden ottomäärän muuttaminen Pauninmäen vedenottamosta Supinmäen  

pohjavesialueella, Myrskylä 

 
Loviisanseudun Vesi Oy:llä on neljä vedenottamoa Myrskylän pitkittäisharjun alueella sijait-
sevilla pohjavesialueilla. Myrskylän keskustaajaman läheisyydessä sijaitseva Pauninmäen 
vedenottamo ei ole tällä hetkellä käytössä. Vedenottamo poistettiin käytöstä 2000-luvun 
alussa vedenlaatuongelmien vuoksi. Vedenottamo sijaitsee laaksoalueella Kirkkojärvestä 
laskevan Järvenojan läheisyydessä ja vedenottamolla esiintyneet laatuongelmat johtuivat 
pintavesien pääsystä kaivoon. Loviisanseudun Vesi Oy suunnittelee Pauninmäen vedenot-
tamon uudelleen käyttöönottoa. Vedenottamon saneeraus mahdollistaisi Pauninmäen ve-
denottamon toimimisen varavedenottamona, joka turvaisi Myrskylän alueen vedenhankintaa 
mahdollisissa poikkeustilanteissa. 
 
Vedenottamon saneerausta ja uudelleen käyttöönottoa varten Pauninmäen alueella tehtiin 
vuosina 2017–2018 kaivonpaikkatutkimuksia, joiden perusteella uusi kaivonpaikka on sijoitet-
tu ylemmäksi harjulle kauemmaksi Järvenojasta mahdollisten pintavesiriskien ehkäisemisek-
si. Tutkitusta kaivopisteestä HP2/17 toteutettiin noin puolen vuoden pituinen koepumppaus 
marraskuun 2018 ja toukokuun 2019 välisenä aikana 600 m3/d pumppausteholla käyttöön 
saatavan pohjaveden määrän ja laadun varmistamiseksi pitempiaikaisessa vedenotossa. 
Koepumppauksen perusteella pisteestä HP2/17 käyttöön saatavan pohjaveden määrä on ai-
nakin 600 m3/d. 
 
Pauninmäen vedenottamon uudelleen käyttöönotosta ja vedenotosta ei koepumppauksen 
perusteella aiheudu haittaa ympäristölle eikä alueen yksityiskiinteistöjen vedensaantiin. Ve-
denoton vaikutusalueella ei ole käytössä olevia talousvesikaivoja eikä luonnontilaisia läh-
deympäristöjä. Vedenottamon käytön aikana vedenoton vaikutuksia ympäristön pohjaveden 
pinnankorkeuteen sekä käyttöön saatavan pohjaveden laatua seurataan erikseen laadittavan 
tarkkailuohjelman avulla. 
 
Pauninmäen vedenottamon nykyinen vedenottolupa Nro 38/1973 Y on myönnetty vuonna 
1973 300 m3/d suuruiselle vedenottomäärälle. Loviisanseudun Vesi Oy hakee muutosta ve-
denottolupaan pohjaveden ottamiseksi enintään 600 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna. 
 
Pauninmäen vedenottamon uudelleenkäyttöönotto on tärkeää Myrskylän alueen vesihuollon 
toimintavarmuuden kannalta. Se mahdollistaa vedenjakelun toteuttamisen häiriöittä sosiaali- 
ja terveysministeriön asetuksen ja vesihuoltolain vaatimusten mukaisesti.  
 
 


