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JULKINEN KUULUTUS 

Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä 

Vesilain 15 luvun 3 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava 
lupaviranomaisen, valtion valvontaviranomaisen ja kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen vesilain nojalla antaman päätöksen sekä 
ojitustoimituksessa annetun päätöksen johdosta jätetty valitus tiedoksi 
julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. 
Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa 
noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

1.3.2023 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 8.3.2023. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty valitus Itä-Suomen aluehallintoviraston 
päätöksestä 23.12.2022, nro 79/2022. Päätös koskee hulevesialtaan 
rakentamista Urpolanlampeen ja käyttöoikeutta, Mikkeli. Luvan hakijana on 
Mikkelin kaupunki.  

Valitusasiakirjan nähtävilläpito  

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 1.3. – 29.3.2023 Vaasan hallinto-
oikeuden verkkosivuilla (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-
oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). 
Hallinto-oikeuden verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta 
on julkaistava Mikkelin kaupungissa. 

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan 
tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 
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Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta 
välttämättömät henkilötiedot. 

Mahdollisuus vastineen antamiseen 

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, 
tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-
oikeuteen viimeistään 29.3.2023. Luvan hakijalle ja viranomaisille varataan 
erikseen tilaisuus vastineen antamiseen. 

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja 
mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 
139/2023. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 
kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille 

Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös 
seuraavalla yhteisellä maa- tai vesialueella: 491-402-876-9 Kirkonkylä 3 ja 5 

 

Vaasan hallinto-oikeus 
Kuulemiskanslia, 029 56 42612 

 

 
 

Tuomioistuimen yhteystiedot 
 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
Puh.: 029 56 42780  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 
https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/ 
 
Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla: 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 
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VALITUS        29.1.2023  

 

 

ASIA:  PÄÄTÖS  23.12.2022 

Nro 79/2022 Dnro ISAVI/3966/2021 

Hulevesialtaan rakentaminen Urpolanlampeen ja käyttöoikeus, Mikkeli 

Hakijana Mikkelin kaupunki 

 

Vaasan hallinto-oikeus  

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs  

 PL 204, 65101 Vaasa 

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Haettava muutos:   Suunniteltu hulevesihanke tulee hylätä. 

 

Perusteet: Hanke aiheuttaa pinta- ja pohjavesien pilaantumisen vaaraa ja se ei toteuta 

Kestävän kehityksen strategisia vaatimuksia. Tarkemmat ja lisäperustelut 

jäljempänä tekstissä. 

 

Valitusoikeus:           Olen esittänyt hanketta vastustavat mielipiteen ja muistutuksen jo aiemmin. 

Katson olevani oikeutettu tähän valitukseen myös lähiseudun asukkaana. 

 Pyydän, että aiemmin AVI:lle toimittamani kannanotot huomioidaan 

täydentämään tätä Valitustani. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Valitus on laadittu AVI:n tekemän Päätös-tekstin pohjalta mukaillen sen otsikointia. Vahvennetut fontit 

ovat omaa tekstiäni. Tekstien oleellisia asioita on alleviivattu. 
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YLEISTÄ TIETOA HULEVESISTÄ 
 

Hulevesi  

Maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettava sade- tai sulamisvesi. 

Hulevesien laadullinen hallinta 

Rakenne, jolla pyritään parantamaan huleveden laatua 

Hulevesijärjestelmä 
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Hulevesien hallintaan tarkoitettujen rakenteiden kokonaisuus 

Hulevesien haitta-aineista useat, jotka eivät ole liukoisessa muodossa, ovat sitoutuneet kiintoaineeseen. 

Tällöin kiintoainesta hallitsemalla voidaan hallita myös siihen sitoutuneiden aineiden pääsyä 

ympäristöön. 

Pohjavesi 

Maanalainen vesikerros, jossa kaikki maa- ja kallioperän huokoset ovat veden kyllästämiä 

Purkuvesistö 

Vesistö tai yksittäinen pintavesimuodostuma, johon hulevedet lopulta johdetaan 

 

Purkuvesistöjen kyky vastaanottaa kuormitusta 
 

Hulevesikuormituksen pintavesivaikutusten arvioinnissa ja hulevesien hallinnan suunnittelussa on 

huomioitava kohdevesistön herkkyyteen vaikuttavat tekijät, joita ovat mm. valuma-alueen ja vesistön 

hydrologiset ominaisuudet, vesistön luonnonsuojeluun liittyvät näkökohdat sekä vesien- ja merenhoito. 

Herkkyyden määrittely edellyttää riittävää tietoa vesistön nykytilasta. 

 

Huleveden sisältämien aineiden vaikutukset vesiympäristössä  
 

Hulevedet sisältävät laajan kirjon erilaisia aineita. Osa näistä aineista, kuten ravinteet ja ulosteperäiset 

bakteerit vaikuttavat vedenlaatuun (rehevöityminen) ja veden käyttökelpoisuuteen esimerkiksi uimiseen 

(hygieeninen laatu), kun taas osalla aineista, esimerkiksi raskasmetalleilla tai orgaanisilla haitta-aineilla 

voi olla ekotoksikologisia vaikutuksia vesieliöstöön, minkä vuoksi monille haitallisille ja vaarallisille 

aineille on asetettu ympäristönlaatunormeja tai vastaavia suosituksia.                                                     

Taulukkoon 1. on koottu hulevesien fysikaaliskemiallisten haitta-aineiden vaikutuksia pintavesiin. 

 

Hulevesien laadunhallintaan vaikuttavia perusteita 
 

Luokitellulla pohjavesialueella suositellaan imeytettäväksi ainoastaan puhtaita hulevesiä, ja likaantuneet 

hulevedet tulisi puhdistaa tai johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle ennen niiden imeyttämistä 

maaperään. Mikäli maaperä ei mahdollista hulevesien imeyttämistä, voi hulevedet viivyttää 

painanteissa, kosteikoissa, (biosuodatus-) altaissa, viherkatoilla tai muissa hulevesien hallintarakenteissa 

ennen johtamista eteenpäin. 

Mikäli ympäristönlaatunormit ja muut sovellettavissa olevat viitearvot alittuvat selvästi hulevedessä, 

arvioidaan pintavesien pilaantumisriskin olevan vähäinen. Muussa tapauksessa on pintavesissä olemassa 

pilaantumisriski. 
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  Taulukko 1. Esimerkkejä veden fysikaaliskemiallisen laadun vaikutuksista pintavesiin. 

 

 



6  
 
 

KAAVOITUSTILANNE JA SUOJELUALUEET 
 

Maakuntakaava 
 

Urpolanlammen koko pohjoisosa rajautuu kaavassa Pursialan pohjavesialueeseen, johon myös tämä 

hulevesiallashanke sijoittuu.  

Urpolanlammen länsipuolelle laskee ja itäpuolelta purkautuu Urpolanjoki, joka on luonnonsuojelun, 

kulttuuriympäristön ja/tai maiseman kannalta valtakunnallisesti merkittävä. 

 

Yleiskaava 
 

Hankealueella on voimassa Mikkelin kantakaupungin yleiskaava 2040, joka on saanut lainvoiman 15.8.2019. 

Kaavassa Urpolanlampeen on merkitty arvokas vesistömaisema, hulevesien painealue ja sinivihreä sydän.  

Kaavamerkintöjen selitteet ovat seuraavat: 

Arvokas vesistömaisema: maisemallisesti merkittävä vesistön reunavyöhyke tai lampimaisema, jolla 

rakentaminen sekä maaston ja kasvillisuuden käsitteleminen on rajoitettua. Alueelle voidaan esittää 

pienimuotoista rakentamista edellyttäen, että hankkeella ei turmella arvokasta maisemakuvaa.  

Rakentaminen ja metsänhoidolliset tai maaperän muokkaamiseen liittyvät toiminnot tulee toteuttaa siten, 

että maiseman ääriviivat ja reunavyöhykkeet säilyvät ehjinä. 

Hulevesien painealue: alue, jolla hulevedet lisäävät riskiä vesistön pilaantumiseen. 

Sinivihreä sydän: kaupunki- ja maisemarakenteen osa, johon sisältyy ekologian, vesitalouden ja virkistyksen 

kannalta tärkeitä viher- ja vesiympäristöjä. Alue tulee säilyttää rakenteeltaan katkeamattomana ja 

mahdollisimman leveänä luontoarvoiltaan monimuotoisena viher- ja vesialueverkkona.  

Maankäytön suunnittelussa tulee huomioida pohjavesien imeytyminen, pinta- ja pohjavesien hyvä laatu 

sekä hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta. Alueen virkistyksellisiä, maisemallisia ja 

kulttuurihistoriallisia arvoja tulee vaalia sekä kehittää korkealaatuiseksi viherympäristöksi. Alueen 

ulottuvuudet täsmentyvät tarkemman suunnittelun yhteydessä. 

 

Asemakaava 
 

Hankealueella on voimassa Urpolankoulun asemakaava, joka on saanut lainvoiman 15.8.2019. 

Asemakaavassa Urpolanlampi on merkitty vesialueeksi (W) ja lammen luoteisosaan on merkitty ohjeellinen 

hulevesijärjestelmälle (hule) varattu osa.  
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Huomioitavaa asemakaavassa ja sen tulkinnassa 
 

Tämän asemakaavaprosessin yhteydessä on alueelle laadittu myös Hulevesisuunnitelma, joka on 

sisältynyt asemakaavan kuulemis- ja hyväksyntävaiheisiin. 

Tässä, kansainvälisen konsulttitoimisto WSP Oy:n laatimassa Hulevesisuunnitelmassa hulevesille oli 

varattu useampia maanpäällisiä laskeuttamis- ja viivytysviheraltaita, jotka mahdollistavat hulevesien 

haitta-aineiden poiston ennen vesistöön laskemista hyväksi havaituilla ja luotettavilla, Mikkelissäkin 

testatuilla menetelmillä. Altaat täydentävät hyvin kaavojen velvoitteita Urpolanlammen 

viherpuistoalueelle, sopivat sen maisemakuvaan ja niiden huolto toimii ongelmitta. Vastaavia 

menetelmiä käytetään lähes poikkeuksetta monissa valveutuneissa ja hulevesien hallintaan 

perehtyneessä kaupungissa kts. Hulevesiopas 2012 ja sen päivitys 2019.  

https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2012/1481-hulevesiopas 

 

Padel-kentät 
 

Yleis- ja asemakaavoista poiketen, kaupunki vuokrasi 5.5.2021 alkaen 1550 m^2 pinta-alan ko. hule-

alueelta, viranhaltija päätöksellä, yksityiselle henkilölle, joka lupautui rakentamaan alueelle kolme 

padel-kenttää ja kesäkahvilan perustettavan yhtiön nimiin. Tätä padel-hanketta kritisoitiin Urpolan 

asukkaiden taholta ja hanketta pyrittiin vastustamaan monin viestein, kirjelmin ja tehtiin pikainen 

nettimielipidekyselykin. Hanketta vastusti 83 henkilö. Kaikesta vastustuksesta huolimatta kentät 

valmistuivat ennätysajassa (nopeammin kuin olisi ollut sallittua, noudattamatta virallisia valitus- ja 

kuulemismuodollisuuksia). Nyt ne rajoittavat pinta-alansa vuoksi alkuperäisiä hulevesien 

hallintasuunnitelmia ja ”syövät” alueelle kaivattua hyvin vettä läpäisevää viherpinta-allaa hulevesien 

luonnolliseen kiertokulkuun. 

Valitettavasti kenttien käyttöaste on osoittautunut todella vähäiseksi ja tämä padel-yrittäjä on ajautunut 

taloudellisiin vaikeuksiin. Yksi, ainakin teoreettinen mahdollisuus on purkaa ne ja ottaa alue 

alkuperäiseen käyttöön. Tämä mahdollistaisi eri hallintamenetelmien käyttöä alueella. 

 

Lausunto hankkeesta 
 

Mikkelin kaupungin kaavoituksesta vastaava viranomainen on antanut Urpolanlammen hulevesien 

käsittelyaltaan rakentamista koskevan, 12.2.2021 päivätyn, ennakkolausunnon. Lausunnon mukaan esitetty 

suunnitelma noudattaa voimassa olevan asemakaavan tavoitteita eikä se näe esteenä toteuttaa esitetyn 

kaltaista suunnitelmaa ohjeellisen aluerajauksen ulkopuoliselle vesialueelle (W). Ylitys ohjeellisesta 

aluerajauksesta (hule) ei vaikeuta kaavan toteuttamista.  

Tämä lausunto ei tukeudu yleis- ja asemakaavojen viestimiin, ekologiseen ja kestävän kehitykseen 

perusarvoihin, ja monen Urpolan asukkaan ja alueen tuntijan/ystävän mielestä tulkinta on virheellinen.  

Iso puute kaupungin taholta on, ettei asukkaiden mielipidettä hankkeesta ole haluttu kuulla missään 

vaiheessa, eikä asiaan ole voitu vaikuttaa lähidemokratian nimissä, vaikka tätä on moneen kertaan 

pyydetty kaupungin ylimmältä virkamies ja poliittiselta johdolta. 

https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2012/1481-hulevesiopas
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Suojelualueet 
 

Urpolanlammen tulo- ja lasku-uomana toimiva Urpolanjoki kuuluu Urpolanjokilaakson 

luonnonsuojelualueeseen (68836). Etäisyys hankealueelta Urpolanjoen tulo-uoman 

luonnonsuojelualueelle on lähimmillään vain alle 50 metriä (ei 120 m kuten oli pohjatekstissä). 

Luonnonsuojelualueen rauhoituspäätöksen perusteena on ollut puroluonnon ja sitä reunustavan 

lehtokasvillisuuden sekä maiseman suojeleminen. Urpolanjoen lasku-uoman läheisyydessä sijaitsee Urpolan 

luontokeskus, joka hyödyntää luonnonsuojelualueita ympäristökasvatus- ja opetustoiminnoissaan. Em. 

luonnosuojelualueilla tavataan monia harvinaistuneita lehtojen kasvilajeja sekä vähälukuisina esiintyviä 

lintulajeja. Urpolanjokilaaksoissa on havaittu myös luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeja. Näitä ovat lepakot, 

liito-orava ja saukko.  

Vuonna 2013 käynnistyneessä kaupunkikalastushankkeessa arvioitiin, että Urpolanjoki on hankkeessa 

kartoitetuista Saimaaseen laskevista uomista vedenlaadultaan virtakutuisten kalojen kannalta paras.  

Syksyllä 2022 käynnistynyt Urpolanjoen lasku-uoman ennallistaminen valmistui joulukuussa. Hanke 

mahdollistaa nyt taimenelle esteettömän nousun Urpolanjokeen ja myös Urpolanlampeen, ja siitä 

edelleen Pitkäjärveen.  

 

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ 
 

Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus 
 

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa hulevesien käsittelyallas suoraan Urpolanlammen vesialueelle. 

Lampeen johdetaan Mikkelin kaupungin hulevesiä ja altaalla pyritään parantamaan erityisesti alapuolisessa 

vesistössä sijaitsevan Kattilalahden tilaa. Kattilanlahti toimii Pursialan tekopohjavedenottamon 

raakavesilähteenä. Alajuoksulla sijaitsee myös Urpolanjokilaakson luonnonsuojelualue, jonka vedenlaadun 

turvaaminen on keskeistä kalastolle. 

Urpolanjoen yläjuoksu on yhteydessä Pitkäjärveen, joka on vedenlaadultaan melko hyvää ja 

vesimäärältään runsas verrattuna Urpolanlampeen. Tässä mielessä Pitkäjärvi ja Urpolanjoki ylä- ja 

alapuolisine jokilaaksoineen on ollut pelastus Urpolanlammen hengissä säilymiseen siitäkin huolimatta, 

että Urpolanlampeen on laskettu hulevesiä käsittelemättöminä jo yli 30 vuotta.  

Hakemukseen sisältyvä alkuperäinen suunnitelma sisälsi muusta lammesta tiiviillä maapadolla erotettavan 

hulevesien selkeyttämisaltaan ja ranta-alueen kasvillisuuden hyödyntämisen huleveden käsittelyssä. 

Hakija on hakemuksen ensimmäisen tiedoksiannon jälkeen tekemiensä maaperätutkimusten perusteella 

todennut altaan perustamisolosuhteet arvioitua vaikeammiksi ja on sen vuoksi muuttanut 19.4.2022 

hakemustaan niin, että hulevesien käsittelyallas toteutetaan limittäin asennettujen suojaverhojen avulla. 

Huleveden käsittelyalueessa on yleensä pyritty huomioimaan toimintavarmuus, kunnossapidon helppous ja 

selkeästi huleveden laatua parantava ratkaisuvaihtoehto.  
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Hankkeen epäkohdat 
 

Valitettavasti edellä mainituissa pyrkimyksissä on epäonnistuttu seuraavista syistä: 

1) Toimintavarmuus  
 

Veteen rakennetun, kolminkertaisen suojaseinärakenteen toimivuudesta hulevesien hallintaan ei 

ELY-keskuksella ole käytettävissään kokemusperäistä tietoa. Menetelmän soveltuvuutta ja sen 

toimintavarmuutta tukevaa tietoa ei ole löytynyt miltään taholta. Asiaa selvitettiin mm. alan 

yritysten hulevesiammattilaisilta, AVI:n päättävältä vesiasiantuntijalta ja avoimesti kysellen 

hulevesiseminaareissa.  

Luokitellulla pohjavesialueella likaantuneet hulevedet tulisi puhdistaa tai johtaa pohjavesialueen 

ulkopuolelle ennen niiden imeyttämistä maaperään. Mikäli maaperä ei mahdollista hulevesien 

imeyttämistä, voi hulevedet viivyttää painanteissa, kosteikoissa, (biosuodatus-) altaissa, 

viherkatoilla tai muissa hulevesien hallintarakenteissa ennen johtamista eteenpäin. Vasta tämän 

jälkeen sallitaan niiden johtaminen vesistöön. 

Kyseinen menetelmä ei toteuta em. vaatimuksia, ja se ei ole luotettavaksi ja toimintavarmaksi 

todettu vaihtoehto hulevesien hallintaan, eikä sitä pidä käyttää, koska tähän sisältyy pinta- ja 

pohjaveden pilaantumisriski. 

2) Kunnossapidon helppous 

 
Kunnossapidon käytännön toteuttamisesta ei ole annettu tarkempaa tietoa. Yleisesti 

tarkasteltuna vesistöön rakennettujen järjestelmien kunnossapito ja hoito on monin kerroin 

vaativampaa ja kalliimpaa toteuttaa kuin maanpäällisten järjestelmien. Vesi ympäristö vaatii 

tässäkin tapauksessa omat kulkuväylät ponttonirakenteisille ruoppausjärjestelmille ja sen 

oheiskalustolle ollen hankalasti toteutettavissa kapeille, 3 m etäisyydellä toisistaan oleville 

suojaverhorakenteille. Kaluston siirto ja ruoppausmassojen käsittelyt tuovat myös omat 

ympäristö- ja maisemariskinsä Urpolanlammen puistoon.  

 

Kaupungin ympäristöviranomainen kutsuu allasta käsittelykosteikoksi, jonka toiminta perustuu 

kiintoaineiden laskeuttamiseen ja veden biologiseen käsittelyyn, ja hän tietää maalle rakennetun 

käsittelykosteikon, kunnossapito- ja huoltotarpeet, jotka ovat avainasemassa sen tehokkaalle 

toiminnalle. Kosteikkoa pitää mm. huoltaa noin 3 vuoden välein tyhjentämällä se laskeutuneesta 

haitta-aineistaan ja ei toivotusta vesistökasvillisuudesta sekä huolehtia altaan ja sitä reunustavan 

kasvillisuuden hyvinvoinnista. 

 

Suunnitellun, suoraan veteen perustetun hulealtaan kunnossapito on monin verroin 

haastavampaa eikä siitä ole käytännön kokemusta, joten oikeasti ei ole tietoa sen kunnossapidon 

helppoudesta. 

 

3) Huleveden laatua parantava ratkaisuvaihtoehto 
 

Kaikissa nykyaikaisissa ja hyväksi havaituissa huleveden laatuun vaikuttavissa 

hallintamenetelmissä tehdään sen puhdistusprosessointi ennen vesistöön päästämistä. 
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Perusperiaatteena on estää huleveden laimentuminen, jotta saadaan sen eri haitta-aineet 

helpommin suodatettua ja tarkemmin poistettua.  

 

Tässä hankeratkaisussa toimitaan vastoin tätä perusperiaatetta ja lasketaan hulevedet suoraan 

käsittelemättöminä vesistöön, ja siitä suojaverhoilla rajatulle ja osittain avoimelle vesialueelle.  

Oletuksena on ilmeisesti ollut, että tämä huleallas toimisi kuten maanpäällinen 

hulevesikosteikko hulevesiä puhdistaen laskeuttamalla ja biologisesti niitä hajottamalla. 

 

Näin ei valitettavasti ole. Huleallas ei vastaa luonnonmukaisesti toimivaa biokosteikkoa 

mittasuhteidensa, kasvillisuutensa eikä pohjan topografian pohjalta. Allas on myös varsin pieni 

suhteutettuna sitä kuormittavaan valuma-alueeseen, vain n. 0,7 % (yleensä vaadittu pinta-ala on 

vähintään noin 2–5 % valuma-alueesta).  

 

Kiinteät ja liukoiset haitta-aineet rikastuvat jatkuvasti altaaseen eli niiden pitoisuus kasvaa. Osa 

niistä huuhtoutuu virtauskäytävän kautta lampeen sadannan yhteydessä, ja osa, varsinkin 

konsentroituneet liukoiset haitta-aineet voivat kulkeutua myös ranta- ja pohjaimeytymisen 

kautta orsi- ja pohjavesiin. 

 

VESISTÖTIEDOT  

 

Vesistöalue 
 

Urpolanlampi sijoittuu valtakunnallisen vesistöaluejaotuksen mukaiselle Urpolanjoen valuma-alueelle 

(04.152). Sen valuma-alueen pinta-ala on 42 km2 ja järvisyys 16,4 %. Urpolanlammesta vedet laskevat 

Urpolanjokea pitkin Ukonveden Kattilanlahteen ja edelleen Pursialanlahden kautta Pappilanselälle. 

Kattilanlahden vettä käytetään raakavetenä tekopohjaveden muodostamisessa. 

 

Vedenkorkeudet 
 

Urpolanlammesta ei ole tehty säännöllistä vedenkorkeuden havainnointia. Suunnittelun aikana 

(19.10.2020–8.1.2021) tehtyjen mittausten aikana lammen vedenkorkeus oli N2000 +88,55–88,61 m. 

Urpolanjoen alajuoksun ennallistamishankkeen yhteydessä (Kalateiden rakentaminen) on arvioitu, ettei 

keskivedenkorkeus muutu nykyisestä.  

Joulukuussa 2022 valmistunut Kalatie vaikuttaa Urpolanlammen vedenkorkeuksiin siten, että ylivesi 

laskee 7 cm ja alivesi 20 cm nykyisestä (Taulukko 2.) 
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 Taulukko 2: Urpolanlammen vedenkorkeuden muutokset Kalateiden johdosta. 

  

 

Vedenlaatu 
 

Urpolanlammen veden laatua seurataan tutkimuspisteeltä Urpolanlampi 024. Pisteeltä tehtyjen 

havaintojen perusteella lammen veden ravinnepitoisuudet (kokonaisfosfori 18,8–19,7 µg/l ja kokonaistyppi 

450–520 µg/l) ilmentävät lievästi rehevää tasoa. Lammen veden kemiallisen hapenkulutuksen arvot (8,3–

8,6 mg/l) ja väriluku (36–64 mg Pt/l) kuvastavat veden lievää humuksisuutta. Lammen veden pH on 

neutraalia tai lievästi hapanta. Sameuden (1,3–5,5 NTU) perusteella lammen vesi on lievästi sameaa ja 

sähkönjohtavuus (7,2–8,3 mS/m) Suomen vesistöille tyypillisellä tasolla. Rautapitoisuus on päällysvedessä 

150 µg/l ja alusvedessä 950 µg/l. 

Rakenteilla oleva ja vuonna 2024 valmistuva, valtava Saimaan Portin yhtenäiskoulu (kerrosneliöitä 11000 

m^2, oppilaita 800, opettajia 80, parkkipaikkoja 100, uudet liikennejärjestelyt huolto- ja 

henkilökuljetuksineen etc.) aivan lammen tuntumassa tulevat vaikuttamaan haitallisesti koko 

Urpolanlammen vedenlaatuun lisäten entisestään sen haitta-ainekertymiä ja pohjaveden 

pilaantumisriskiä.  

 

Valuma-alue ja hulevedet 
 

Hankealueelle kulkeutuu hulevesiä noin 70 ha:n kokoiselta valuma-alueelta. Valuma-alue on lähes 

kokonaan rakennettua kaupunkitaajamaa. Valuma-alueen pohjoisosissa on pientaloalueita, pieniä 

kerrostaloalueita katualueita sekä puistoa ja puistometsää. Valuma-alueen keskiosissa sijaitsee 

pienteollisuutta sekä keski- ja eteläosissa liikekiinteistöjä, rautatie ja tiealuetta (VT5). Eteläisimmät osat 

valuma-alueesta käsittävät pallokenttiä, katuja, rakenteilla olevan ison Saimaan Portin koulun ja joitakin 

liikekiinteistöjä (mm. ABC-kauppakeskus, lehti- ja painotalo, autopesulat ja -myynti/huoltoliikkeet) sekä 

tekonurmi ja puistoalueita.   

Kohteeseen on tehty hulevesien laadun mallinnusta perustuen hankealueen ja hulevesiverkoston em. 

tietoihin (uusi koulurakennus oheistoimintoineen ei ole mukana mallinuksessa). 

Nykytilanteen kuormitustason arviointia on verrattu Tukholman hulevesien haitta-aine- ja 

ravinnepitoisuuksien viitearvoihin järveen purettaessa Riktvärdensgruppen 2009 pohjalta, koska Suomessa 

ei ole vastaavia hulevesien laatunormeja yleisemmässä käytössä.  
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Hulevesien laatuvertailua muihin normeihin 
 

Ohessa on tehty vertailua myös Vesipuitedirektiivin mukaisesti Vesiympäristölle vaarallisiin ja haitallisiin 

aineisiin, ja Ympäristönlaatunormin ja direktiivin 2006/118/EY mukaisesti Pohjavettä pilaaviin aineisiin. p 

Taulukossa 3. on esitetty laskennalliset kohteeseen tulevat kuormitukset nykytilanteessa ja em. vertailut. 

Mallinnuksen perusteella suunnittelukohteen valuma-alueella kiintoaines ja tietyt kaupunkimetallit 

ylittävät Tukholmassa käytetyn järveen purettavan huleveden sallitut viitearvot (merkitty punaisella).  

Myös verrattaessa mallinnettuja tuloksia Vesipuitedirektiivin ja Ympäristönlaatunormin mukaisiin 

ohjearvoihin havaitaan huomattavia ylityksiä (merkitty punaisella)! 

Näiden viitearvojen ylitysten pohjalta on todettavissa kiistatta olemassa-oleva pinta- ja pohjavesistöjen 

pilaantumisen vaara Urpolanlammen vesistölle ja sen pohjavedelle. 

Tämän pilaantumisen vaaran eliminointi vaatii pikaisia toimia hulevesien hallintaan eikä nyt suunniteltu 

hanke sovellu tähän.  

 

Taulukko 3. Mallinnuksen mukaiset laskennalliset huleveden haitta-ainekuormitukset ( µg/l) ja niiden 

vertailut eri ohjeistuksiin. 

 

 

Ongelmana tämän kaltaisissa mallinnuksissa on mallin kalibroinnin puuttuminen ja sen validointi. 

Mallinnus antaa vain ”hyvän arvauksen” asioiden jatkojalostukseen.  

Suojaverhoaltaalle ei ole tehty mallinnusta sen toimivuudesta (”puhdistusvaikutuksia”), koska siitä tai 

vastaavasta ei ole olemassa käyttökokemusta ja ”paraskin arvaus” saattaa johtaa pahasti harhaan. 

Tehdyssä mallinuksessa ei ole huomioitu rakenteilla olevaa ja vuonna 2024 valmistuvaa, valtavaa 

Saimaan Portin yhtenäiskoulua. Varsinkin liikennöinti ja vettä huonosti läpäisemättömien pintojen 

huomattavan suuri osuus verrattuna vaadittavaan viherpinta-alaan lisäävät hulevesien määrää. Tämä 

lisää hulevesien haittavaikutuksia, koska luontaisesti puhdistavaa viherpinta-ala on vähentynyt. 

Nykyaikaisessa rakentamisessa koulun kaltainen rakennuskohde vaatii hulevesien huomioimisen ja  

mitoitus ohjeistaa varaamaan riittävästi viheralaa ja/tai alaa bioviivytys- ja laskeutumispainanteille. 

Päästöt lampeen (ug/l) P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni
Kiinto-

aineet

Bentso(a)-

pyreeni
Öljyt Elohopea

Stormtac-mallinnuslaskenta 130 1500 9,2 20 73 0,42 6,5 6,2 51000 0,032 ? ?

Riktvärdensgruppen 2009  Tukholman hulevesien 

haitta-aineet

ohjearvot purettaessa järveen 160 2000 8 18 75 0,4 10 15 40000 0,03 400 0,03

poikkeama sallitusta -19 % -25 % 15 % 11 % -3 % 5 % -35 % -59 % 28 % 7 %   

Vesipuitedirektiivin mukaisesti Vesiympäristölle 

vaarallisia ja haitallisia aineita

Vna 1090/2016, LIITE 1 C2 : Ohjearvot 1,2 0,2 4 0,027 0,07

poikkeama sallitusta   667 %   110 %  55 %  19 %  

Ympäristönlaatunormin ja direktiivin 2006/118/EY 

mukaisesti  Pohjavettä pilaavat aineet  

Vna 341/2009, LIITE 1 C2 : Ohjearvot 5 20 60 0,4 10 10 0,005 50 0,06

poikkeama sallitusta   84 % 0 % 22 % 5 % -35 % -38 %  540 %  
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Veden laatu tulee entisestään heikkenemään koulun valmistumisen myötä. Eritoten mikromuovien, PAH- 

ja PFAS-yhdisteiden, tiesuolojen ja raskasmetallipäästöjen osalta. Myös koulun rakennusaikaiset 

kuormitukset ovat merkittäviä. Niiden torjuntaan ei ole reagoitu vaadittavin toimenpitein. Uusi, koulua 

varten rakennettu hulevesiviemäriverkosto johtaa hulevedet suoraan Urpolanlampeen (kuva 1) eikä 

käytössä ole öljyn/hiekan-erottimia kuten koulun rakennussuunnitelmissa vaaditaan. 

 

 

Kuva 1. Uuden hulevesilinja purkupää Urpolanlampeen. Vedessä suojaverho kannatinputkeen sidottuna. 

Suojaverho on nyt poistettu. Suunniteltu huleallas sijoittuu kuvan vesistömaisemaan. 

 

Hulevesien määrät ja niiden haitta-ainepitoisuudet 
 

Yleisesti käytössä olevilla hulevesien mitoituslaskelmilla, jotka perustuvat valuma-alueen vuosittaiseen 

sadantaan ja valumakertoimeen (pintavalunnan suhde sadantaan) saadaan laskettua hulevesien 

vuosikertymiä ja niiden sisältämiä haitta-ainekertymiä, kun niiden pitoisuudet tiedetään. 

Taulukkoon 3 on laskettu Urpolanlampeen kulkeutuvat vuosittaiset hulevesimäärät ja haitta-aine- 

kertymät (valumakertoimessa huomioitu haihdunta) mallinuksen pohjalta. 

Suunnitellun hulealtaan tilavuus on noin Va= 9000 m^3 (pinta-ala= 5200 m^2 ja ka syvyys 1,7 m). Tästä 

voidaan laskea, että huleallas täyttyy keskimäärin 21 kertaa vuodessa eli noin 2 krt/kk sulavedenaikaan.   

Hulealtaaseen muodostuu toistuvasti paikallisia virtausreittejä, oikovirtauksia sekä pyörrevitauksia, jotka 

häiritsevät kiintoaineiden laskeutumista. 
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                        Taulukko 3. Laskennalliset vuosikertymät Urpolanlampeen 

  

  

Tarkasteltaessa hulealtaan täyttymistä yhden rankkasateen aikana, joka esiintyy tilastollisesti kerran 

vuodessa, päädytään hulevesimäärään Vh= 5500 m^3 eli huleallas täyttyy yli 60 % tilavuudestaan.               

(mitoituskertymä tunnin sadannalla= 40 l/s/ha, esiintyy 1/1 a, valumakerroin= 0,55, valuma-alue 70 ha). 

Sateita esiintyy vuositasolla runsaasti, joten altaassa tapahtuu jaksoittaista huleveden purkautumista 

Urpolanlampeen. Raskaimmat jakeet ja haitta-aineet laskeutuvat altaan pohjalle muodostaen 

sedimenttiä. 

 Johtuen monimutkaisista ja ennakolta vaikeasti arvioitavista redox-reaktioista altaan pohjalla, 

sedimentissä voi tapahtua myös kiinteiden pienhiukkasten kuten raskasmetallien , jotka ovat useasti 

sitoutuneena mikromuoveihin, lisääntynyttä liukenemista mm. pH-arvon laskiessa. Tämä lisää niiden 

imeytymisen varaa myös pohjaveteen.  

 

Vesi- ja ranta-alueiden käyttö  
 

Hankealue sijoittuu Mikkelin kaupunkialueelle. Urpolanlammen ranta-alueet ovat kaupungin viherpuisto-, 

virkistys- ja lähiliikunta-aluetta. Hankealueen pohjoispuolella sijaitsevat tennis-, padel- ja jalkapallokentät, 

sekä niitä palveleva paikoitusalue. Koillispuolella sijaitsee keinojääkaukalo ja koulunkäyntialueet. Lammen 

koillisosassa on kaupungin ylläpitämä uimaranta. Lammen ranta-alueilla ei sijaitse asutusta.  

Luontaisesti hulevesien valumaa ehkäisevä ja ekologista puhdistusta aikaansaava pinta-ala on 

pienentynyt ja tulee pienenemään merkittävästi tehtyjen ja tulossa olevien rakennelmien johdosta 

(padel-kentät, keinojääkaukalo ja uusi tuleva koulu tieyhteyksineen ja parkkialueineen). 

 

Maaperä ja pohjaolosuhteet 
 

Hankealueen pohjoispuolella maanpinta on korkeudella N2000 +90,0 m. Alueen lähiympäristössä ei ole 

voimakkaita pinnan korkeuden vaihteluita. Urpolanlampi on korkeudella N2000 +88,55–88,61 m.  

Ni 6,2 µg/l 1,1 kg

Cr 6,5 µg/l 1,2 kg

Cd 0,42 µg/l 0,1 kg

Zn 73 µg/l 13,3 kg

Cu 20 µg/l 3,6 kg

Pb 9,2 µg/l 1,7 kg

Yhteensä raskasmetalleja  21 kg

Kiintoaine 51000 µg/l 9,3 tn

Hulevesien kokonaismäärä 182000 m^3

Valumakerroin 0,4

Sadanta 650 mm

Valuma-ala 70 ha

Kokonaiskertymät altaaseen / vuosi
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Hulevesialtaan alueella lammessa on todettu olevan noin 1–1,5 m:n paksuinen löyhä sedimenttikerros, joka 

on todennäköisesti peräisin jo kymmeniä vuosia jatkuneesta hulevesien purkamisesta lampeen ja 

osittain myös Urpolanjoen yläjuoksun tuomasta kiintoaineista/humuksesta.  

Urpolanlammen pohjoisosan ranta-alueen läheisyyteen on asennettu pohjavesiputkia, joista saadun tiedon 

perustella lammen rantavyöhykkeellä on 0,6–1,0 m täyttömaata. Perusmaa alueella on moreenia. 

Kallionpinta on todettu kairausten perusteella olevan 9,9–15,0 m syvyydellä korkeudella N2000 +76,54–

80,5 m. Kallion pinta laskee voimakkaasti alueen itäosassa. 

Hulevesialtaan alueelta on otettu sedimenttinäytteet kahdesta pisteestä. Toisessa näytteessä havaittiin 

PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) kynnysarvojen ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, öljyhiilivetyjen 

kynnysarvon lievää, huom. 33 % ylitystä (C10–C40 400 mg/kg, kynnysarvo 300 mg/kg). 

Hakemuksen täydennyksessä 19.4.2022 on esitetty talvella 2021 tehtyjen maaperätutkimusten tuloksia. 

Maaperätutkimukset pitivät sisällään 15 kpl painokairauksia, joista 3 kpl tehtiin maalle ja 12 kpl jäältä päältä 

vesialueella. Tehtyjen painokairausten perusteella hulevesialtaan alueella on todettu heikosti vettä johtavia 

kerroksia. 

Suunnitellun louhepenkereen alueella todettiin lieju / liejuinen silttikerros pääosin tasolle noin N2000 

+78,8–80,0 m saakka ja penkereen lounaisosassa tasolla noin N2000 +80,3–81,4 m saakka. Silttikerros on 

rakenteeltaan löyhä. Suunnitellun louhepenkereen alueella olevan silttikerroksen paksuus näin ollen 

vähintään 3,2 m, jonka yläpuolella on lisäksi 2,0 metrin paksuinen löyhempi sedimenttikerros. 

Silttikerroksen alapuolella todettiin tiivis moreenikerros (johtaa hyvin vettä). Pohjatutkimusten yhteydessä 

otettiin kaikista vesialueelle tehdyistä tutkimuspisteistä häiriintyneitä maanäytteitä. Maanäytteistä 

tutkittiin laboratoriossa maalaji. Kairaukset päätettiin määräsyvyyteen tasolle N2000 +74,86–79,83 m, pois 

lukien tutkimuspiste nro 14, jonka päättymissyy oli kivi/lohkare/kallio. 

Kohteeseen asennetun (ovatko maalle tehtyjä mittauksia?) pohjavesiputken ja orsivesiputken 

pinnankorkeuden perusteella voidaan todeta selvää paine-eroa, orsivesiputken vesipinnan ollessa noin  0,5 

m pohjavesiputkessa todettua korkeammalla.  

Orsivesiputkessa todettiin vesipinnan olevan 25.11.2021 korkeudella N2000 +88,18 m ja 14.1.2022 N2000 

+88,06 m. Pohjavesiputkessa pinnankorkeus oli N2000 +87,67 m ja 14.1.2022 N2000 +87,51 m. Todettu 

paine-ero johtuu todennäköisesti kairauksin todetuista tiiveistä maakerroksista, joiden läpi vesi liikkuu 

hitaasti. Tämän perusteella myös rantaimeytymisen määrä on todennäköisesti vähäinen. Urpolanlammen 

vesipinnan todettiin olevan noin 0,5 m rantaan asennetussa orsivesiputkessa todettua vesipintaa 

korkeammalla. Mikä tukee arviota rantaimeytymisen vähäisestä määrästä, joskin gradientti on 

rantaimeytymisen suuntaan ja rantaimeytymistä tapahtuu. 

Alueen havaintoputkista otettujen isotooppinäytteiden perusteella haihtuneisuutta ja veden alkuperää 

kuvaavat d-excess -arvot osoittavat alueen pohjaveden olevan koostumukseltaan pohjavettä eikä 

pintavesivaikutusta juurikaan todeta. Näytteenottoajankohtana selkeää rantaimeytymistä voidaan todeta 

ainoastaan noin 200 m hulevesialtaasta itään olevalla havaintoputkella (GTK9). Tehtyjen tutkimusten 

perusteella rantaimeytyminen arvioidaan alueella vähäiseksi eikä merkittävää pohjavesiriskiä 

nykytilanteessa arvioida olevan. 

Ko. mittaukset ovat tehty talviaikaan, jolloin maa on roudassa ja lampi rannasta pohjaa myöten jäässä. 

Tulosten tulkinnassa tulisi ottaa mittausajankohta tarkemmin huomioon.  

Ajankohta vaikuttaa oleellisesti rantaimeytymiseen ja saadut tulokset vain osoittavat, että 

rantaimeytymistä tapahtuu pohjaveteen myös talviaikaan Urpolanlammen rannoilta ja että lampi on 
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yhteydessä pohjaveteen myös moreenikerroksen välittämänä kuten laajemmat mittaukset ovat jo 

aiemmin osoittaneet. 

 

Pohjavesialueet ja pohjavedenottamon suojavyöhykkeet 
 

Urpolanlammen pohjoisosa sijaitsee Pursialan pohjavesialueella (0649151). Pursialan pohjavesialueen 

muodostumisalueen raja kulkee Urpolanlammen pohjoisreunassa.  

Suunniteltu hankealue sijoittuu kokonaisuudessaan tälle pohjavesialueelle.  

Pursialan pohjavesialue on I-luokan pohjavesialue eli vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue. 

Pohjavesialueen pinta-ala on yhteensä 4,31 km2 ja varsinaisen muodostumisalueen 3,1 km2. Pursialan 

pohjavesialue on kapea selväpiirteinen harjujakso, jonka pohjoispäähän liittyy laajahko deltamuodostuma. 

Harjun ja deltan päälle sijoittuu Mikkelin ydinkeskusta sekä Nuijamiehen, Urpolan, Laajalammen, Moision, 

Kenkäveronniemen ja Pursialan kaupunginosat. 

Välittömästi hankealueen pohjoispuolella pohjaveden pinta on 3–3,5 m maanpinnan alapuolella. Hankealue 

sijoittuu Pursialan pohjavesialueen länsiosaan ja alueen pohjavedet kuuluvat niin sanottuun Setrimäen 

sivuvirtaan. Pohjavedet virtaavat hankealueelta aluksi koilliseen ja entisen Urpolan koulun kohdalta itään. 

Pohjavesivirtaus yhtyy Kaihunharjun kohdalla pohjavesialueen päävirtaan, joka kulkee pohjois-etelä- 

suunnassa. Virtausnopeus sivuvirrassa on hidas ja riippuvainen Saimaan vedenkorkeudesta. 

Urpolanlammen pohjoispuolella pohjaveden pinnankorkeuden on todettu vaihtelevan merkittävästi ja 

alueella on todettu voimakas gradientti pinnantasossa. Tämä ilmentää heikosti vettä johtavia kerroksia. 

Lammesta ei arvioida tapahtuvan merkittävää rantaimeytymistä pohjavesimuodostumaan. 

Pohjavesialue on luokiteltu kemialliselta tilaltaan huonoksi ja riskialueeksi.  

Pohjavesialueella on todettu kohonneina pitoisuuksina muun muassa PAH-yhdisteitä, kloorifenoleita ja 

kloorattuja liuottimia. Pohjavesialueelle sijoittuu riskitoiminnoista Pursialan teollisuusalue ja Setrimäen 

entinen kyllästämöalue. 

 

Pursialan pohjavedenottamo 
 

Pursialan pohjavesialueella sijaitsee Pursialan pohjavedenottamo. Etäisyys hankealueelta Kattilanlahden 

eteläpuolella sijaitsevalle ottamolle on pohjaveden virtausreittiä pitkin noin 2,2 km. Pursialan 

pohjavesialueella tapahtuu useilla alueilla rantaimeytystä ja alueella muodostetaan myös tekopohjavettä. 

Vuonna 2007 tehtyjen pohjaveden hapen ja vedyn isotooppikoostumustutkimusten perusteella Pursialan 

vedenottamolta pumpattava vesi on noin 75 % pintavesilähtöistä.  

Urpolanlammesta rantaimeytyy suunnittelukohteen kohdalta vettä pohjavedeksi. Mikkelin talousvedestä 

2/3 tuotetaan Pursialan pohjaveden ja tekopohjavedenottamosta. 

Veden muodostumista tehostetaan kahdella tekopohjaveden imeytysaltaalla vedenottamon eteläpuolella 

(Moision imeytysallas) ja pohjoispuolella (Kaihun imeytysallas). Kaihun imeytysaltaanvesi otetaan 

Kattilanlahdesta, jonka vedenlaatu on kriittinen Pursialan vedenottamon toiminnalle. Urpolanlammen 

vedet laskevat suoraan Kattilanlahteen. Jos Kattilanlahden vedenlaatu äkillisesti huononee esimerkiksi 
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onnettomuuden seurauksena, on tekopohjaveden muodostaminen pahimmassa tapauksessa lopetettava ja 

vedenottamo suljettava.  

Kattilalahden vedenlaadun lisäksi on pidettävä huolta myös koko valuma-alueesta ja Pitkäjärven sekä 

Urpolanlammen vedenlaadusta. Raakaveden laatu on Pursialan vedenottamolla ollut joiltakin osin heikkoa. 

Käsittelyn jälkeen veden laatu on ollut hyvää. 

Hulevedet tulevat lisääntymään globaalin ilmastomuutoksen ja sadannan takia. Tämän ja lisääntyvän 

rakentamisen sekä liikennöin myötä, suunniteltuun Urpolanlammen hulealtaaseen konsentroituvat 

haitta-aineet muodostavat lisääntyvän riskin koko lammen biodiversiteetille ja myös pohjavedelle.  

Valittu hulevesien hallintamenettely siis lisää riskejä, joten se ei sovellu kohteeseen.  

 

Suunnitellut toimenpiteet ja rakenteet 
 

Suunnitelmassa on käytetty järjestelmää EUREF-GK27 / N2000. 

Hulevesiallas toteutetaan limittäin asennettujen suojaverhojen avulla. Rakenteessa kolme rinnakkain 

asennettua suojaseinää eivät muodosta allasta, vaan vesi pääsee niiden väliin, mutta joutuu kiertämään 

pidemmän matkan, kunnes vapautuu lampeen. Vesi siirtyy sekä suojaseinien läpi että niiden välissä 

kiertäen. Veden virtausnopeus on hyvin pieni, jolloin epäpuhtaudet vajoavat seinien sisään/väliin. 

Suojaverho kiinnitetään pinnalla olevaan kellukkeeseen ja alareuna painotetaan nauhamaisella 

painotuksella.  

Halutun allastilavuuden saavuttamiseksi ja suojaseinien pohjaan asettumisen varmistamiseksi suoritetaan 

ruoppauksia, joilla hulevesialtaan alue ruopataan, kahdeksan metriä leveää rantakaistaa lukuun ottamatta, 

korkeuteen N2000 +86,60 m.  

Hulevesialtaan ulkopuolisilla ranta-alueilla suoritetaan ruoppauksia rannan syventämisen ja 

vesikasvillisuuden poiston vuoksi. Hulevesialtaan ulkopuolisella alueella ruoppaukset tehdään korkeuteen 

N2000 +86,90 m. Ruoppauksia on suunniteltu toteutettavaksi suunnitellussa hulevesialtaassa noin 2 900 

m2 alueella yhteensä 1 300 m3 ktr ja ulkopuolisella alueella noin 1 000 m2 alueella yhteensä 300 m3 ktr. 

Ruoppausmassojen kuivatuksille varataan alue suunnitellun altaan rannassa. Kuivatus toteutetaan 

geotuubeissa ja kuivatusvedet johdetaan hallitusti pintavaluntana takaisin altaaseen. Hakija arvioi, ettei 

suunnitellun allasalueen pohjoispuolella olevalla maa-alueella tapahtuvasta kuivatuksesta aiheudu 

merkittävää pohjavedenpilaantumisriskiä. Suunnitelma muutoksen myötä hulevesialtaan pinta-ala muuttui 

vähäisessä määrin. Pinta-alan muutoksen myötä käyttöoikeuspyyntö muutettiin altaan pinta-alan 

mukaiseksi, joka on 5 200 m2. Suojaverhojen ankkuroinnin aiheuttamat muutokset vesialueen pohjassa 

arvioidaan merkitykseltään vähäisiksi. Hakija arvioi rakenteella olevan Urpolanlammen vedenlaatua 

parantava vaikutus, tästä johtuen hakija ei katso Urpolanlammen vedenlaaduntarkkailua, rakentamisen 

aikaista tarkkailua lukuun ottamatta, tarpeelliseksi. Hakija näkee kuitenkin tärkeänä, että jo rakennettujen 

ja suunniteltujen käsittelyrakenteiden toimivuutta ja tehoa tarkkaillaan näytteenottojen avulla. Mikkelin 

kaupunki on käynnistämässä omaehtoista ohjelmaa hulevesien käsittelyrakenteiden toiminnan tarkkailuun. 

Suunniteltu hulevesiallas lisätään toteutuessaan ohjelmaan. 

Mihin nämä arviot ja näkemykset perustuvat, ja mikä on hakijan asiantuntemus tässä asiassa.  
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Kiinteistötiedot 
 

Suunniteltu hulevesiallas sijoittuu Kirkonkylä 3 ja 5 osakaskunnan yhteiselle vesialueelle 491-876-70-3. 

Hankealueen kohdalla olevat rantakiinteistöt 491-11-9903-0 ja 491-13-9903-0 ovat hakijan omistuksessa. 

Hanketta varten tarvittavat alueet 

Hulevesiallasta ja sen rakenteita varten hakija tarvitsee pysyvän käyttöoikeuden 5 200 m2 suuruiseen 

alueeseen Kirkonkylä 3 ja 5 järjestäytymättömän osakaskunnan yhteisestä vesialueesta 491-876-70-3. 

 

HANKKEEN VAIKUTUKSET 
 

Pysyvät vaikutukset 
 

Urpolanlampeen johdettavien hulevesien määrä ei muutu nykyisestä. Hankkeen myötä Urpolanlammesta 

rajataan erillinen alue hulevesialtaaksi, jolloin lammen vesipinta-ala muuttuu hankkeen vaikutuksesta. 

Kuten aiemmin on jo esiintuotu, tulee Urpolanlammen hulevesimäärät kasvamaan lisääntyvästä 

sadannasta ja vettä huonosti läpäisevien alueiden kasvusta, joten edellinen väittämä hulevesien 

määrästä ei pidä paikkaansa.  

 
Hulevesialtaalla saadaan vähennettyä Urpolanlampeen johdettavan huleveden kuormitusvaikutusta ja 

vähennettyä lammen ranta-alueilla havaittua rehevöitymiskehitystä. Lisäksi hankkeella saadaan 

parannettua alapuolisen Urpolanjoen ja Pursialan vedenottamon raakavesilähteenä toimivan 

Kattilanlahden veden laatua. 

Ruoppauksen avulla rehevöitymistä saadaan hetkellisesti kuriin, mutta hankkeen pitkäaikaisvaikutuksia 

ei tunneta, joten tähän hankkeeseen sisältyy suuri epävarmuus ja riskin mahdollisuus.  

Hakemuksessa esitetyn (mallinnuksen) mukaisesti altaalla päästään pintavesien puhdistuksen osalta 

verrattain hyviin puhdistustuloksiin niin kiintoaineen, ravinteiden kuin kaupunkimetallien ja PAH-

kuormituksenkin osalta. 

Mallinnusta ei ole tehty suojaverhoratkaisulle, joten em. saavutettavat ”puhdistusvaikutukset” ovat 

epäkurantteja arvoja. Tämä huleallas ei tule toimimaan biokosteikon tavoin, johon edellisessä viitataan 

ja koko ”puhdistusvaikutus” on harhaan johtava käsite tässä yhteydessä.  

Suunniteltu allas sijaitsee vedenhankinnalle tärkeällä Pursialan pohjavesialueella sekä osin myös 

pohjaveden muodostumisalueella. Altaan rakentumisen myötä rantaimeytymisen mukana pohjaveteen voi 

altaan kohdalta kulkeutua suunnittelukohteesta nykyistä enemmän haitta-aineita, koska luontainen 

hulevesien mukana kulkeutuvien haitta-aineiden laimentuminen ei pääse entiseen tapaan tapahtumaan. 

Tämä pitää paikkaansa, ja on merkittävä riskitekijä, joka pitää tarkemmin huomioida päätöksiä 

tehtäessä!  
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Hulevesialtaan rakentamisella ei ole vaikutuksia vesialueen vedenkorkeuksiin tai virtaamiin. 

Hulevesialtaasta ei arvioida syntyvän pitkäaikaisia vaikutuksia kalastolle ja kalastukselle, virkistyskäytölle, 

linnustolle eikä suojelualueille tai niiden suojeluarvoille. Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia 

Vuoksen vesienhoitoaluetta koskeviin tilatavoitteisiin. 

 

Pysyvien vaikutusten tarkastelua ja arviointia 
 

Virtaamat: 
 

Tulevaisuudessa matalan, vähävetisen Urpolanlammen vedenkorkeuden vaihteluväli tulee kasvamaan 

ilmaston muuttuessa ja sadannan lisääntyessä. Uusi, vasta valmistunut kalatie Urpolanjoen alajuoksulle 

saattaa myös vaikuttaa asiaan.  

Suojaverho tulee muuttamaan Urpolanjoen yläjuoksun purkuvirtauksia lampeen. Luoteisosa lammesta 

saattaa muodostua ”seisovan veden alueeksi”, joka myös helposti rehevöityy. Altaan sisälle muodostuu 

myös oikovirtauksia voimakkaiden sadejaksojen takia, jotka häiritsevät haita-aineiden laskeutumista 

pohjaan. Altaaseen muodostuu kerroksellisuutta myös veden haitta-aineiden ominaispainojen 

vaikutuksesta, jotka vaikuttavat veden liikehdintään.  Oikovirtaukset voivat johtavat käsiteltävän 

huleveden nopeasti altaan läpi, jolloin haitta-aineiden laskeutumista ei ehdi tapahtua ja menetelmä ei 

toimi.  

Altaan sisään voi oikovirtausten takia syntyä em. ”seisovan veden alueita”, joka rehevöityvät. Tällaisia 

alueita muodostuu helposti ankkurointirakenteiden kiinnityskohtiin limoittuvien suojaverhojen väliin ja 

rannan katvealueisiin, joissa voi ilmetä tämän johdosta vahvaa levä- ja mikrobikasvustoa.   

 

Pitkäaikaisvaikutukset ympäristöön: 
 

Hulevesiallas suojaverhoineen, paineistettuine kannatintuubeineen ja ankkurointirakenteineen tulevat 

häiritsemään lammen eliöstöä ja niiden liikehdintää.  Altaan haitta-aineista konsentroitunut vesi (mm. 

PAH-yhdisteet, mikromuovit, liuenneet raskasmetallit, mikrobit ja bakteerit etc.) aiheuttavat myös 

terveysriskejä lammen eliöstölle (kalat, vesilinnut, saukot ja muut pohjaeliöstö). On mahdollista, että 

koko lammen biodiversiteetti kärsii näistä samoista tekijöistä. 

 Em. rakenteet aiheuttavat merkittävää maisemallista haittaa ja häiritsevät alueen virkistyskäyttöä mm. 

melomisen, uinnin ja kalastuksen suhteen. Myös Urpolanjoen yläpuolisen jokilaakson 

luonnonsuojelualueen suojeluarvot tulevat kärsimään, ainakin visuaalisesti, sen lähistölle asennettavista 

pysyvistä suojaverhoista, joiden lyhin etäisyys luonnonsuojelualueelle on alle 50 m. Tämä alue on hyvin 

suosittua vesilintujen ja muidenkin eläinten pesintäaluetta mm. joutsenille, kuikille, sorsille ja saukoille. 

Kesäisin lammella saattaa nähdä hanhia sekä harmaa haikaroita ja talvisin jokilaaksoissa viihtyy 

koskikara. 

Ruoppausmassojen (1600 ktr m^3) kuivatus geotubeissa, välittömästi rannan läheisyydessä, tulee 

vaikuttamaan kohdealueen virkistyskäyttöön, ja ruoppausmassat ovat myös riskitekijöinä sekä 

maaperälle että vesistölle. Ne häiritsevät myös maisemallisesti ja mahdollisesti aikaansaavat myös 

hajuhaittoja. 
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Kuva 2. Suojaverho, jollaisia on suunniteltu käytettäväksi Urpolanlammella                                 

(kolme verhoa vierekkäin 3 m etäisyydellä toisistaan) 

 

                     Kuva 3. Ruoppausmassalla täytettyjä geotuubeja kuivumassa 

 

Vuoksen vesistön tilatavoitteet: 
 

Tällainen hulevesiallas, jonka funktionaalisesta toiminnasta ei ole näyttöä, ei täytä Vuoksen vesistön 

toimenpideohjelmaa vuosille 2021–2027. Tässä TPO:ssa, joka velvoittaa, että vaikutukset toteutuvat 
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vuoteen 2027 mennessä, on hyvälle hulevesien hallinnoinnille asetettu merkittävä rooli vesistön huonon 

tilan korjaamisessa. Tämä valittu hulevesien hallintamenetelmä, jota kaupungin taholta kutsutaan myös 

väliaikaiseksi ratkaisuksi (väliaikaisuus 15–20 vuotta) ei tule täyttämään näitä vaatimuksia laadullisesti 

eikä ajoituksellisesti.  

 

Kestävän kehityksen ja Montrealin biodiversiteetti COP-15 strategiset tavoitteet: 
 

Tämä valittu ratkaisu ei ole hyväksyttävissä, koska se ei tue Kestävän kehityksen ja uuden Montrealin 

biodiversiteetti COP-15 strategisten tavoitteiden toteutumista vuoteen 2030 mennessä.  

Näillä tavoitteilla pyritään globaalisti ehkäisemään ja suojelemaan planeettaamme uhkaavilta ilmaston 

muutoksilta ja luontokadolta. Hulevedet ovat merkittävässä roolissa tässä tavoitteessa ja mm. 

Ympäristöministeriöstä saamani tiedon mukaan heidän Elinympäristöt-yksikköön on juuri rekrytoitu uusi 

asiantuntija, jonka vastuulle hulevesiasiat tulevat kuulumaan 1.3.2023 alkaen.  

 

Enakkotapaus: 
 

Jos tämä valittu hulevesien hallintamenetelmä nyt hyväksytään, tulee tästä päätöksestä ennakkotapaus, 

ja samalla myös merkittävä haitta ja "porsaanreikä" Vesien kunnostusohjelmien sekä Kestävään 

kehitykseen perustuvien tavoitteiden toteutumiseen!   

Hankkeen hyväksymisen myötä hulevesien laadullinen hallinta ja vesistöjen tila huononee.               

EU:n laajuisesti hyväksytyt ja kunnianhimoiset tavoitteet jäävät toteutumatta ja vastaavia 

suojaverhoviritelmiä tullaan soveltamaan myös muihin kohteisiin.  

 

Urpolanlampeen pumpattava vedet 
 

Sammonkatun alittaa VT5:n ja rautatien Urpolan liikenneympyrän välittömässä läheisyydessä. 

On käynyt ilmi, että hule- /orsi-/pohjavesiä pumpataan jatkuvasti alikäytävän kohdalta Urpolanlampeen 

merkittävissä määrin vuorokaudessa, jopa 150–200 m^3/vrk. Sadannan aikana tämä osuus saattaa 

kasvaa jopa 10 kertaiseksi, joten tieosuuksien tuoma haitta-ainekuormitus on jatkuvaa ja määrät tulevat 

ko. alueella lisääntymään liikenteen/sadannan takia.  

Vuositasolla tämä jatkuva ja hulevesistä kontaminoituva vesimäärä on noin 55000 m^3 eli lähes 1/3 osa 

koko Urpolanlammen valuma-alan hulevesikertymästä!  

Urpolan alikäytävän liikenneympyrä on ja tulee olemaan yksi kantakaupungin tiheimmin liikennöityjä 

katuosuuksista ja tähän sisältyy nyt merkittävä veden pilaantumisen riski mm. liikenneonnettomuuksien 

takia. 

Nämä hulevedet pitää pumpata muualle, paikkaan, jossa niistä ei ole pohjavesihaittaa. Kaupungilla on 

suunnitelmissa (10–20 vuoden aikajänteellä) löytää tilaa biolaskeutus- ja -viivytysaltaille Kirjalan 

suunnalta. Tätä prosessia pitää nopeuttaa ja käynnistää ko. altaiden rakentaminen heti.  
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Työnaikaset vaikutukset 
 

Vesistörakentaminen aiheuttaa tyypillisesti ympäröivillä vesialueilla työnaikaista kiintoaineskuormitusta 

vesistöön ja veden samentumista. Lisäksi pohjasedimenttiin sitoutuneena oleva fosfori voi irrotessaan 

hetkellisesti ja paikallisesti nostaa fosforipitoisuutta.  

Näin todennäköisesti käy monille muillekin haitta-aineelle lisäten lammen ja virtavesien pilaantumista. 

Hakemuksen mukaan hankkeesta aiheutuu kalastolle työnaikaista haittaa. Rakentamisen aiheuttama melu 

ja veden samentuminen karkottavat kaloja ja myös muita lammen eläimiä työkohteen läheisyydestä. 

Rakennustyöt häiritsevät alueen virkistyskäyttöä työalueiden välittömässä läheisyydessä lisäämällä alueen 

melua ja rajoittamalla liikkumista työalueen läheisyydessä.  

 

Toimenpiteet menetysten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi ja arvio vahingoista 

Hakemuksen täydennykseen 19.4.2022 liitetyn asemapiirustuksen mukaan altaan kohdalla rantapengertä 

täytetään ja muotoillaan vettä pidättävällä maa-aineksella.  

Tällä toimenpiteellä pyrittänee ehkäisemään rantaimeytymistä, mutta sen onnistuminen epäilyttää, ja se 

on rantaa/rantaviivaa vahvasti muokkaava/muuttava toimenpide vastoin kaavoja. 

Rantaa reunustavat puut tulevat kärsimään (kts. kuva 1) ja rantamaisema pilaantuu tämän toimenpiteen 

takia.  

 

HANKKEEN HYÖDYT JA MENETYKSET 
 

Hyödyt 
 

Hulevesialtaan rakentamisella parannetaan Urpolanlampeen johdettavien hulevesien laatua. Hulevesien 

laadun paraneminen turvaa alapuolisessa vesistössä sijaitsevien Urpolanjokilaakson luonnonsuojelualueen 

suojeluarvoja sekä Kattilanlahden veden laatua. Hulevesikuormituksen vähenemisellä on positiivinen 

vaikutus Urpolanlammen ranta-alueiden rehevyystilaan. 

Nämä näkemykset eivät tule toteutumaan kuten on jo aiemmin esitetty ja perusteltu. Valittu hulevesien 

hallintaratkaisu sisältää monia epäkohtia ja riskejä, joista voi aiheutua isoja ongelmia. Ratkaisua ei ole 

missään muualla käytössä. 

Menetykset 
 

Hankkeesta aiheutuu rakennustöiden aikaista tilapäistä vesistön samentumista ja haittaa kalastolle. 

Hankkeesta aiheutuvat haitat tulevat jatkuvasti kumuloitumaan ja niiden aikaansaamat riskit 

Urpolanlammelle, sen alapuoliselle vesistölle, pohjavedelle ja koko vesistöalueen biodiversiteetille 
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saattavat olla kohtalokkaat. Urpolanlampi saatetaan hankeen myötä ”selvitystilaan”, jolloin se 

lähitulevaisuudessa joudutaan ennallistamamaan, ja tällaisen toimenpiteen onnistuminen on hyvin 

epävarmaa ja kallista. 

 

LAUSUNNOT: 
 

Mikkelin kaupungin ympäristösuojeluviranomainen: 
 

Hulevesien määrällisen ja laadullisen hallinnan aktiiviselle kehittämiselle alueella on olemassa selkeä tarve. 

Asemakaava-alueilla hulevesien hallinnan järjestäminen kuuluu kunnalle.   

Tämä selkeä kehittämistarve on edelleen olemassa, ja se on syytä pitää aktiivisena, kunnes löytyy 

käyttökelpoisempi ratkaisumalli. 

 

Mikkelin vesilaitos: 
 

Mikkelin vesilaitos on ilmaissut huolensa siitä, että hankkeella voi olla kielteisiä vaikutuksia pohjaveden 

laatuun. Hankesuunnitelman mukaan rantaimeytymisen mukana pohjaveteen voi altaan kohdalta 

kulkeutua suunnittelukohteesta nykyistä enemmän haitta-aineita, koska luontainen hulevesien mukana 

kulkeutuvien haitta-aineiden laimentuminen ei pääse entiseen tapaan tapahtumaan. Vesilaitos vaatii 

pohjavesiriskien yksityiskohtaisempaa selvitystä. 

Mikkelin vesilaitoksen mielestä ei ole estettä luvan myöntämiselle, jos hanke toteutetaan siten, että 

pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa ei synny. Lupapäätöksessä on huomioitava seuraavaa: 

Ruoppausmassojen valutus pohjavesialueella tulisi toteuttaa niin että valumavesistä ei aiheudu vaaraa 

pohjaveden pilaantumiselle. Kuivatusratkaisussa olisi huomioitava maaperän vedenläpäisevyys ja alueella 

todetut klooratut liuottimet. 

Vedenlaaduntarkkailuista tulisi laatia ohjelma, joka hyväksytetään valvontaviranomaisella ennen 

rakennustöiden aloittamista. Ohjelma tulisi laatia siten, että sen perusteella voidaan arvioida myös 

käsittelyaltaan mahdollisia käytönaikaisia vaikutuksia pohjaveden laatuun ja alueen pohjavesivirtauksiin. 

Mikkelin vesilaitoksen lausuntoa ei ole riittävästi huomioitua hyväksyntäprosessissa.  

Suunnitellun hankeen toteutus ei poista pohjaveden pilaantumista ja/tai vaara sen synnylle. 

 

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET  
 

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry. 
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Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry. on esittänyt puoltavansa ympäristöluvan 

myöntämistä. Suunniteltuun seurantaohjelmaan ei yhdistyksellä ole huomauttamista. Yhdistys on esittänyt 

ruoppaustöiden ajoittamisen tarkentamista sedimentin haitta-aineiden leviämisen estämiseksi. 

Ruoppaustöitä ei tulisi tehdä yläveden aikaan. Tällöin mahdollinen öljyhiilivetyjen leviäminen kiintoaineen 

mukana ja siten mahdolliset ekosysteemivaikutukset saataisiin pidettyä mahdollisimman vähäisinä. 

Tästä mielipiteestä käy ilmi, että mahdollinen öljyhiilivetyjen leviäminen on mahdollista ja siitä voi 

seurata ekosysteemivaikutuksia. 

 

 

 on todennut mielipiteessään, että suunnitellulla rakenteella ei voida kokonaan poistaa 

Urpolanlammen joki- ja suistoalueelle kohdistuvaa hulevesien aiheuttamaa kuormaa. Asemakaavassa 

hulevesien käsittelyyn varatulle alueelle on rakennettu kolme padel-kenttää. Rakenteet rajoittavat alueen 

käytettävyyttä hulevesiongelman ratkaisuun ja aiheuttavat lisäkuormitusta muun muassa 

mikromuovipäästöinä ja lisääntyneenä liikennöintinä päästö- ja meluhaittoineen. Esiintuodussa 

suunnitelmassa pelkkään laskeutukseen ja laimennukseen perustuva hulevesien käsittely ei ole BAT-

periaatteen mukaista eikä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ole suoritettu. Suunnitelman 

mukaisella hulevesien käsittelyllä ei voida estää liukoisten haitta-aineiden ja hienojakoisten 

pienpartikkeleiden kulkeutumista Urpolanlampeen. Suunnitellulla rakenteella saattaa olla vaikutuksia 

pohjaveden laatuun. Lisäksi altaan pohjan huoltoruoppaukset sekä hulevesien haitta-aineet tulevat 

estämään vesikasvuston syntymistä ja kasvamista. Suunnitellun käsittelyratkaisun rakennuskustannukset 

tulevat olemaan arvioitua suuremmat ja vaihtoehtoisena ratkaisuna tulee selvittää vesien pumppaaminen 

muualla käsiteltäväksi. Hulevesien käsittelyratkaisua tulee selvittää BAT-periaatteen ja 

ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kautta. Lisäksi muistutuksessa on esitetty, että kuntalaisia 

kuullaan asian valmistelussa. Mielipiteen antaja on hakemuksen toisen tiedoksiannon yhteydessä esittänyt 

hakemuksen hylkäämistä. Suunniteltu ratkaisu ei edusta nykyaikaista parasta käyttökelpoista, kestävän 

kehityksen omaavaa teknistä ratkaisua. Ratkaisu ei täytä vaatimuksia pohjavesialueelle sijoittuvan 

vesiympäristön ekologian kannalta eikä maisemallisesti kantakaupungin osayleiskaavassa määriteltyä tasoa. 

Optimaalisen ratkaisun löytäminen vaatii tarkemmat BAT/BEP-selvitykset. Urpolanlampeen laskevien 

hulevesien käsittely tulee ottaa laaja-alaisempaan tarkasteluun. Kuntalaisia tulee kuulla asian valmistelussa 

sekä päätöksenteossa. 

Puolustan edelleen näitä mielipiteitäni ja toivon, että ne ja tämä Valitus tulevat nyt tarkemmin 

huomioiduksi valitusprosessisani. 

 

LAUSUNTOIHIN JA MUISTUKSIIN VASTAAMINEN  
 

Aluehallintovirasto: 
 

Aluehallintovirasto ottaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat 

-vastuualueen, Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ja Mikkelin vesilaitoksen sekä 

muistutuksen 1 vaatimukset huomioon lupamääräyksistä ja perusteluista ilmenevällä tavalla.  
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Mielipiteen 2 johdosta aluehallintovirasto toteaa, että esitetty ratkaisu on teknisiltä ominaisuuksiltaan 

kohteeseen soveltuva huomioiden pohjaveden pilaantumiseen kohdistuvien riskien minimointi ja 

kustannustehokkuus. Maisemallisesti nyt hyväksytty hulevesien käsittelyratkaisu on kaavoissa määritellyn 

tason mukainen ja täyttää vesilain 2 luvun 7 §:n mukaisen vaatimuksen välttää tarpeetonta yksityisen tai 

yleisen edun loukkausta vesitaloushankkeen toteuttamisessa 

 

Teknisiltä ominaisuuksiltaan ratkaisu on kyseenalainen varsinkin pitkäaikaiskestävyytensä, 

materiaaliominaisuuksiensa, huollettavuutensa ja toimintansa johdosta. Ratkaisulla ei voida poistaa 

vesistön pilaantumisen vaaraa, eikä se minimoi sen riskiä, eikä se toteuta uusien direktiivien vaatimuksia 

miltään osin.  

Maisemallisesti ratkaisu ei sovellu Urpolan viherpuiston lampimaisemaan. Se häiritsee niin puiston 

käyttäjiä kuin lammen eliöstöä, eikä se ole eduksi uuden Saimaan Portin yhtenäiskoulun imagolle. 

Kustannustehokkuutta on nyt todella vaikea arvioida, koska kustannuslaskelmia ei ole esitetty, 

elinkaarikustannuslaskelmista puhumattakaan. Valintatarkastelussa ei ole oikeasti pyritty löytämään 

vaihtoehtoisia, rationaalisia ratkaisuja, joihin valittua ratkaisua voitaisiin verrata.   

Menetelmän valintaprosessi on ollut erittäin suppea, eikä se täytä insinööriosaamisen vaatimuksia 

miltään osin. Valintaan on päädytty ilman minkään laisia tarkempia selvityksiä soveltuvista menetelmistä 

ja niiden yhdistelmistä.  

Yleisesti ottaen, koska altaan toimintafunktio ei täytä vaatimuksia, niin kustannustehokkuus voidaan 

todeta heikoksi (varsinkin kun huomioidaan koko tähän valinta- ja ratkaisuprosessiin tuhlatut veroeurot). 

 

EHDOTUS JATKOTOIMENPITEIKSI: 
 

1) Hylätään suunniteltu hanke ja perehdytään ongelman ratkaisemiseen tarkemmin. 

Hyödynnetään ongelmanratkaisussa: 

a. YM:n hulevesiasiantuntemusta (1.3.2023 alkaen) 

b. XAMK:n ja LUT:n monialaisia vesiosaamista ja TKI-resursseja (myös testaamiseen ja 

konstruktiiviseen suunniteluun) 

 

2) Selvitetään konkreettisin mittauksin Urpolanlampeen laskettavien hulevesien koostumusta.  

 

a. Keväällä 2023 koulun rakentamisvaiheessa 

b. Keväät/syksy 2025 koulun valmistuttua 

 

3) Käynnistetään kesällä 2023 uusi kehityshanke, jonka avulla löydetään optimaalisempi 

kokonaisratkaisu Urpolanlammen hulevesien hallintaan.  

Mikkelin ELY-keskukselta löytyy varmasti rahoituksellista ja asiantuntija tukea paremman ja 

yleisesti hyväksytyn, varmasti toimivan, riskittömän ratkaisumallin laadintaan. 

Seutukunnalta löytyy osaavaa asiantuntijaa ja organisaatiota poikkitieteellisen kehityshankkeen 

toteutukseen. 
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4) Tehdään heti toimenpiteitä, joilla vähennetään Urpolanlammen kuormitusta 

a. Saostuskaivoihin mikrokiintoainesuodattimet, eritoten lähellä oleville urheilukentille, 

jotta saadaan mm. kentiltä emittoituvat mikromuovit suodatettua pois hulevesistä 

b. Tutkitaan mitä on tehtävissä Saimaan Portin työmaalla; esim. hiekan ja 

öljynerotuskaivot, geotuubi-pussi purkuputken ympärille lampeen etc. 

 

Erilaisia, testattuja ja hyväksi havaittuja hallintamenetelmiä kyllä löytyy, ja niitä viisaasti yhdistelemällä 

päästään hyvään lopputulokseen, kunhan vain asiaan tarkasti paneudutaan.  

Liitteenä 1 on kuvaus, kuinka nykyiseen hallintamenetelmään on päädytty. Valitettavasti tämä prosessi 

on ollut aivan liian kevyt ja yksi oikoinen eikä se edusta hyvää insinööriosaamista, joten lopputulos on 

sen mukainen. 

Nykyinen ehdotettu, epäkurantti ratkaisumalli on jo kolmas suunnitteluversio, ja täytyy todeta, että 

tässä prosessia ei ole tapahtunut merkittävää kasvua muilta osin kuin maksettujen kustannusten osalta, 

jotka lopulta lankeavat ikävä kyllä veronmaksajille.  

Mikkelin kaupungin on tarkemmin huomioitava yleis- ja asemakaavojen toteuttamisessa tulevat 

viheraluetarpeet nykyajan rakentamisessa, ja pyrittäessä ennalta ehkäisemään tulevia, kauaskantoisia 

hulevesiongelmia.  

Aiheeseen liittyvää erinomaista ohjeistusta löytyy ministeriöiden ja eri järjestöjen kautta, ja sitä tukevaa 

tutkimusta on myös omasta takaa paikkakunnalla, mutta tämän tiedon käytäntöön pano rationaalisesti 

tuntuu ontuvan ja olevan aivan alkutekijöissään.  

Viimeisin hyvä julkaisu on ”Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen.” Sen on 

tilannut ja rahoittanut Ympäristöministeriö osana vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.  

https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2023/2220-selvitys-hulevesien-laadusta 

Suomen lainsäädännässä on ilmeinen puute hulevesien hallinnoinnissa, koska niille ei ole olemassa 

suomalaista laatustandardia, joka vastaisi esim. ruotsalaista Riktvärdensgruppen 2009 säädöksiä.  

Tällainen laatustandardin selkeyttäisi asioiden hoitoa ja sen toteuttamista pitäisi vaatia pikaisesti 

valtakunnan tasolla hallintastrategia, mikä auttaisi ja selkeyttäisi asioiden rationaalisempaa toteutusta. 

 

VALITUKSEN TAVOITE 
 

Tavoitteena on, että löydetään parempi ratkaisu hulevesien hallintaan. Suunnitellaan ja toteutetaan 

hallintamenetelmä, jolla Urpolanlammen ja sen laskuvesien 

• veden laatu parantuisi ja biologinen monimuotoisuus alkaisi taas elpyä   

• sen lampimaisemat säilyisivät ehjänä viherpuistoalueena jälkipolville 

• kaupungin pohjaveden saanti saataisiin paremmin turvattua 

 

https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2023/2220-selvitys-hulevesien-laadusta
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YHTEENVETO JA VALITUKSEN PERUSTEET 
 

Hanke tulee hylätä. 

Urpolanlammen hulevesien hallinta tulee ottaa kokonaisvaltaisempaan tarkasteluun esiin tuoduin 

perustein, jotta hankkeella päästään voimassa olevien lakien ja asetusten sekä strategioiden asettamiin 

tavoitteisiin. 

 

Perustelut 
 

Hankkeeseen sisältyy huomattavan paljon epävarmuuksia ja riskitekijöitä vesien pilaantumisen suhteen. 

Saavutettavat hyödyt ovat kyseenalaisia. Jo pelkästään vesistön pilaantumisen vaaran mahdollisuus ja 

hulevesien hallintamenetelmän toiminnan epävarmuus velvoittaa hankeen keskeyttämisen.  

Hanke ei toteuta BAT- eikä BEP-periaatteita. Varovaisuus ja huolellisuusperiaate ei toteudu riittävästi 

(toimintaa ja toimenpiteitä, joiden ympäristövaikutuksista ei ole täyttä selvyyttä on pyrittävä 

välttämään; jo pilaantumisen vaara velvoittaa suojaustoimenpiteisiin ja muihin varotoimiin). Myös 

Selvilläolovelvollisuudessa on puutteita (toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa 

ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista). 

 

Valituksessa sovellettavia lakeja ja asetuksia sekä strategioita: 
 

Ympäristönsuojelulaki 

Vesilaki 

Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 

Vesiensuojelun tehostamisohjelma 2022–2027  

EU:n uudet säännöt pinta- ja pohjavesien pilaantumisesta 26.10.2022 

EU:n Kestävän kehityksen strategiat 

Montrealin COP-15 Biodiversiteettisopimuksen strategiset tavoitteet  

 

Valituksessa käytettyjä tietolähteitä: 
 

Ympäristönsuojelulaki 527/2014 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® 

Vesiensuojelu - ymparisto.fi 

https://ym.fi/vedenvuoro 

Suomen ympäristökeskus > Pohjavesiselvitysten tarkistuslista (syke.fi) 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu
https://ym.fi/vedenvuoro
https://www.syke.fi/pohjavesitarkistuslista
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Tietoa vesistöistä - Vesistöjen tila ja suojelu - Suomen vesistösäätiö (vesistosaatio.fi) 

https://ym.fi/-/sade-ja-sulamisvesien-mukana-kulkeutuu-vesistoihin-saasteita-arvioitua-enemman 

Tulvien ja kuivuuden hallinta | Vesi.fi 

Vesikartta (ymparisto.fi) 

Vesilaki 587/2011 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® 

https://www.doria.fi/handle/10024/184580 

https://ilmastotyokalut.fi/vihrea-infrastruktuuri/viherkerroinmenetelma/index.htm 

EU:n uudet säännöt pinta- ja pohjavesien pilaantumisesta (europa.eu) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

https://vesistosaatio.fi/tietoa-vesistoista/#vesistojen-suojelu
https://ym.fi/-/sade-ja-sulamisvesien-mukana-kulkeutuu-vesistoihin-saasteita-arvioitua-enemman
https://www.vesi.fi/vesitietokategoria/tulvat-ja-kuivuus/#vesitieto
https://paikkatieto.ymparisto.fi/vesikarttaviewers/Html5Viewer_4_14_2/Index.html?configBase=https://paikkatieto.ymparisto.fi/Geocortex/Essentials/REST/sites/Vesikartta/viewers/VesikarttaHTML525/virtualdirectory/Resources/Config/Default
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587
https://www.doria.fi/handle/10024/184580
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/qanda_22_6279



