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Kieringin vesijohtoverkon vedestä ja kunnostuksesta. Vpj. Heino Keinotie
Kieringin vedessä on ollut laatuongelmia pitemmän aikaa, maku ja hajuhaittoja sekä veden värjäytymistä. Kaivoon
on päässyt sadevettä ja sammakoita, jonka vuoksi 2019 syksyllä on veden saastumisen vuoksi 4 vk ajan ollut
kloorausta ja keittokehoitus. Värjäytyminen esiintynyt vahvemmin pääasiassa korkeimmilla paikoilla oleville
kuluttajille. Painevaihtelu huljuttaa korkeammilla paikoilla putkissa vettä enemmän irrottaen putkien seinämistä
mangaani- ja rautaliuosta. Värjäytynyttä vettä jouduttu laskemaan runsaastikin, kunnes se on kirkasta.
Painevaihtelut johtuneet pumppuvioista ja huolloista. Toisinaan suuren kulutuksen aikana paine laskenut niin alas,
että veden saaminen korkealla kulutuspisteessä lähes tyrehtynyt. Useampi kierinkiläinen tuonut puhtaan
juomaveden muualta. Vesijohtoverkon paine on 4,5 Bar, nostaa putkessa veden 45 m korkeuteen, Kieringissä
korkeimmassakin kulutuspisteessä vesipatsas ulottuu n. 20 m korkeammalle. Suurenkin kulutuksen aikana veden
pitää riittää kaikille. Muutamia vuosia taaksepäin vesi on riittänyt kaikille, vaikka kulutusta on ollut enemmän!
Kieringin vesijohto vesi on rautapitoista ja toisinaan lievästi ylittänyt laatusuosituksen 200yg/l.

Kuluttajien mukaan vedenlaatu on kunnostuksen jälkeen parantunut!
Veden hinnat kylissä edullisuus järjestyksessä kulutuksella 100m3/v: Kelujärvi 0,5€/m3 + 20€/v. Syväjärvi
0,87€/m3. Vaalajärvi 0,5€/m3+50€/v. Sassali 0,3 + 130€/v. U Luusua 1 €/m3 + 65 €/v. Kierinki 1 €/m3 +70 €/v.
Puolakkavaara 1,5€/m3 + 30€/v. Uimaniemi 1€/m3 + 85€/v. Kukasjärvi 149€/m3 + 44€/v.
Sodankylä 1,49€/m3 + 99€/v. Vuotso 1,49€/m3 + 124€/v.
WIPE edustajan P. Virtasen kommentit: Sadevettä päässyt kaivoon harvoista rakenteista kuten saumoista,
todennäköisesti pieneliöitä kuten sammakoita on päässyt edellä mainituista ja ylivuotoputkesta, jossa ei ole ollut
eläinesteverkkoa! Kunnostuksen yhteydessä asennettu ylivuotoputkeen suodatin eli eläinesteverkko ja
tuuletusputki hyönteissihdillä. Saumat oltava niin tiiviit, ettei kaivoon pääse syntymään kasvillisuutta.
Rakenteissa ei saa olla muurahaisenkaan mentävää reikää! Talous- tai allasvesihygieeninen osaaminen pitää
osoittaa suorittamalla Valviran ylläpitämä talous- tai allasvesihygieeninen osaamistesti, jonka hyväksytysti
suorittaneille Valvira myöntää vesityökortin.
Kieringin vedenottamon kunnostusraportti 4.9.2020
Kohde: Kieringin Vesiosuuskunnan juomavesikaivo
Kunnostus ja huolto toteutuivat suunnitelman mukaisesti 2.9.2020
Työn aikana esille tulleita asioita:
1). Maalla peittynyt ylivuotoputki kaivettiin esiin ja mitattiin korkoja kauempaa laskuojasta, putken loppupäästä
sekä kaivosta. Tulvavaraa on n. 35 cm(vain) ja päätettiin että Vokin miehet seuraa veden korkeutta laskuojassa ja
tarvittaessa asentavat putkeen kulma- liittimen ylöspäin, jolla varmistetaan, että jos vesi nousee kaivon
ympäristössä niin se ei pääse virtaamaan kaivoon päin.
2). Kaivon pohjalla oli karkeaa murskaa.
3). Kaivon saumat tiivistettiin aguella-massalla 3 metrin syvyyteen , ja lopuista saumoista tihkui puhdasta
pohjavettä kaivoon.
4). Kaivo on erittäin hyvätuottoinen ja kesti hyvin voimakastakin tyhjäksi pumppausta veden värjääntymättä.
Vesimäärä kaivossa palautui yhdessä tunnissa ennalleen. Vesi myös kirkastui nopeasti.
5). Vesiosuuskunnan kanssa sovittiin tehtäväksi samalla kaivon ja verkoston klooraus. Vesiosuuskunta huolehti
käyttäjätiedotteet tekstiviestillä. Kloorauksen annostelussa käytettiin vesimääränä 15000 litraa. 10 000 litraa
kaivossa ja noin 5000 litraa verkostossa. Natrium hypokloriittia (1 %) annosteltiin ja sekoitettiin kaivoon seoksella
5 mg/L ja verkostoon juoksutus aloitettiin saman tien. Vesiosuukunta seuraa kloorin leviämistä verkostoon ja
suorittaa tarvittaessa juoksutusta.
6. Seuraavan vesinäytteen voi mielestäni ottaa n. viikon kuluttua 14.9
Sysmässä 4.9. 2020
VESIKAIVOHUOLTO VIPE OY Kotisivu: https://www.kaivo.fi/
Pertti Virtanen
Koko raportti kuvineen: http://kierinki.com/fi/Linkit

Tiivistelmä viranomaisten ohjeista:
Millaista on hyvä vesi?
Perinteinen määritelmä hyvälle vedelle on, että se on hajutonta, väritöntä ja mautonta. Sen lisäksi sen tulee täyttää
myös muita tärkeitä kriteereitä. Hyvässä vedessä ei ole myöskään bakteereita, epäpuhtauksia tai muita haitallisia
aineita, kuten arseenia, radonia tai uraania. Myös sen pH:n tulee olla sopiva.

Yleinen tiedottaminen

Vesihuoltolaitoksen on tiedotettava riittävästi laitoksen toimittaman talousveden laadusta sekä siitä, miten
vesihuollosta perittävät maksut muodostuvat.
Valvontatutkimusten tulokset on toimitettava kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Sen lisäksi vesilaitoksen on
kerrottava vedenkäyttäjille, minkälainen vedenlaatu on. Veden laadusta olisi hyvä tiedottaa asiakkaille vähintään
kerran vuodessa.
Jos vedenlaatu heikkenee, on laitoksen tiedotettava tilanteesta heti. Vakavista veden laatuun vaikuttavista muutoksista
on tiedotettava heti kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.
Käyttötarkkailu vesilaitoksilla
Käyttötarkkailulla tarkoitetaan vesilaitostoiminnan ja veden laadun vaaratekijöiden tunnistamista sekä jatkuvaa veden
laadun seurantaa, jonka vesilaitos tekee itse.
Vesihuoltolaitoksen on tarkkailtava käyttämänsä raakaveden määrää ja laatua sekä veden hävikkiä laitoksen
verkostossa. Kattava käyttötarkkailu - laitoksella suoritettu ”omavalvonta” - on olennainen osa vesilaitoksen toimintaa.
Vain säännöllisellä ja kattavalla käyttötarkkailulla voidaan merkittävässä määrin turvata jaettavan veden laatu.
Lainsäädännön mukaan kaikilla laitoksilla on suoritettava käyttötarkkailua.
• Käyttäjien tyytyväisyyden arviointi – käyttäjien kommenttien ja valitusten tallentaminen, jotta ongelmat havaitaan
mahdollisimman nopeasti Ja korjaukset viiveettä , (koska ne on joka tapauksessa tehtävä)!
Toiminta ja vastuut
Ongelmien ilmetessä on päätettävä välittömistä toimista: Onko tilanne vaarallinen veden käyttäjien kannalta? Onko
vedenjakelu syytä keskeyttää? Kenelle tilanteesta on tiedotettava? Miten tiedottaminen suoritetaan? Tarvitaanko
korjaustöitä? Ketä kutsutaan apuun? Varautumissuunnitelma auttaa nopeassa päätöksenteossa. Ongelmatilanteessa
on aina otettava yhteys kunnan terveydensuojeluviranomaiseen, jolla on vastuu tiedottamisesta. Hän myös auttaa
ratkaisun etsimisessä.
Yleensä veden laadun ongelmille löytyy selitys. Esimerkiksi veden paha haju ja maku osoittaa todennäköistä joko
pohjaveden tai kaivon pilaantumista. Vesinäyte on lähetettävä pikaisesti laboratorioon tutkittavaksi. Vedestä tutkitaan
laatuongelmien yhteydessä yleensä indikaattoribakteerit, pH, sameus, väri, permanganaattiluku, rauta, mangaani,
typpiyhdisteet, alkaliteetti, kovuus, happi ja kloridi. Laboratoriolle on hyvä ilmoittaa ilmenneet ongelmat, pieneliöt
ym., jolloin he voivat ehdottaa tarvittavia määrityksiä.
Vesilaitos on vastuussa käyttäjille toimitettavan veden puhtaudesta. Laitosten on pyrittävä tunnistamaan vesihuollon
riskit, ehkäisemään niitä sekä varautumaan niihin.
Vesihuoltolaitoksen tehtävä on varautumissuunnitelman teko sekä käyttötarkkailun ylläpito. Vesihuollon
erityistilanteissa se huolehtii tiedottamisesta ja tilapäisestä vedenjakelusta. Myös vesihuoltolaitos voi antaa suosituksia
veden käyttörajoituksesta, kun epäilykset ovat perusteltuja. Tiedottamisesta on myös sovittava
terveydensuojeluviranomaisen kanssa.
Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistönsä vesihuollosta. Vesihuoltolaitoksen verkostoon liitetyn kiinteistön omistaja
vastaa vesihuoltolain mukaan kiinteistön vesihuoltolaitteistosta eli vesijohdoista ja viemäreistä ja niihin liittyvistä
tarvikkeista liittämiskohtaan asti. Omistaja vastaa myös siitä, ettei kiinteistön toiminta ja laitteisto aiheuta ongelmia
vesilaitoksen toiminnalle.
Epäillessäsi vesiepidemiaa
• Älä odota epidemian varmistumista laboratoriokokein, vaan tiedota heti vedenkäyttäjille veden mahdollisesta
saastumisesta yhdessä kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa.
• Keskustele terveydensuojeluviranomaisen kanssa tarpeesta antaa juomaveden käyttökielto tai keittämisohje.
• Ryhdy tarvittaviin järjestelyihin vaihtoehtoisen vedenhankinnan järjestämiseksi tarpeen tullen.
• Ryhdy talousveden desinfiointiin epidemian leviämisen estämiseksi.
• Auta tarpeen mukaan viranomaisia epidemian laajuuden selvittämisessä.
Lähteet: http://svosk.fi/Materiaalipankki/PientenPohjavesilaitosten.pdf
https://www.syke.fi/fi-FI/Julkaisut/Esitteet/Vesihuollon_riskit_hallintaan_esite(1896)
https://www.kaivo.fi/palvelumme
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Johan Henrik eli Janne Marttiini syntyi 2.5.1893 Sodankylässä, Kieringin kylässä.
Uskonnollisessa perheessä saatu kasvatus antoi vahvan perustan hänen koko elämälleen.
Janne Marttiini oli vilkas, mutta jo lapsena hyvin kunnianhimoinen ja ahkera. "Totuus, kunnia
ja nöyryys" olivat kolme tärkeää sanaa, joita hän piti elämänohjeenaan.
Vuonna 1928 Janne Marttiini perusti J. Marttiinin Puukkotehdas Oy:n. Hän kauppasi itse
puukkojansa maakuntaan. Puukkojen kysyntä ja henkilökunnan lukumäärä kasvoivat tasaisesti.
Janne Marttiini oli oman aikansa edelläkävijä; vientikauppa oli kovin epätavallista tuohon
aikaan, mutta Janne oli ennakkoluuloton kauppamies ja tuotekehittelijä. Kilpailukykyisille,
laadukkaille puukoille oli kysyntää, ja vuonna 1952 Janne teki ensimmäiset matkansa
Yhdysvaltoihin. Hän tuli tunnetuksi maailmalla myös saarnamiehenä.-50 ja -60 luvut Vuonna
1952 Jannen poika Toivo Marttiini siirtyi yrityksen johtoon. Toivo Marttiini painotti
henkilökohtaisia asiakassuhteita vientimarkkinoinnissa. Marttiini oli jälleen edellä aikaansa
myös asiakaskohtaisten tuotteiden suunnittelun myötä: Yhdysvalloista saatu tiedustelu
fileointiveitsien valmistamisesta johti mittavaan vientikauppaan 1960-luvulla. J. Marttiinin
Puukkotehdas Oy sai tasavallan presidentin myöntämän arvostetun Vientipalkinnon
tunnustukseksi ”poikkeuksellisen merkittävistä vientisaavutuksista” vuonna 1967.

Tähän tilaisuuteen on tartuttava Suomen maaseudulla, jota on viime vuodet lyöty metropolilekalla olan takaa.
Ällistyneenä on saanut katsoa, miten läntistä. Eurooppaa myöhemmin teollistuneessa Suomessa on
kaupunkien ja maaseudun välille kaivettu syvää juopaa kaikin keinoin. Metropolitouhotus kuulostaa oudolta
maassa, jossa vain pääkaupunkiseutu pääsee täpärästi siihen kategoriaan.

Viime keväästä lähtien on viimein kaikunut toinen ääni kellossa, kun koronavirus pääsi näyttämään kaapin
paikkaa. Ensin mökkibuumissa vietiin mökit ja rantatontit käsistä. Sitten piristyi maaseudun muukin
tonttikauppa, kun mökillä etätyötä tehnyt kansa ihastui maaseutuelämän etuihin.
Etätyön toimivuus tuli käytännössä todistetuksi, neliöhintojen suuret erot kaupunkiin verrattuina
kirkastuivat, ja sekin valkeni, että kun tiheään ahdetut kaupungit osoittautuivat viruksenpesiksi, Suomen
maaseudulla saa hengittää huoletta. Kun ruotsalaisilta loppui oma liha, alkoi Suomi-böndekin saada
pitkään kaipaamaansa arvostusta.
Helsingin yliopiston professoriin, Pekka Sauriin, asia kolahti yhtä lujaa kuin terroristi-iskut pariisilaisiin viisi
vuotta sitten. Siinä, missä ranskalaiset julistivat solidaarisuuttaan ”Je suis Charlie” -sloganilla, Sauri
tunnustautui olevansa landepaukku – asia, jota hän ei olisi itsestään uskonut vielä vuosi sitten. Maaseutu
veikin yhtäkkiä voiton Punavuoresta, kun sitä pääsi kokeilemaan kuukausien ajaksi.
Nyt Suomen maaseutuun on herätty ulkomaillakin aina Piilaaksoa myöten viruksen ja jättimetsäpalojen pilaamassa
Kaliforniassa. Etätyöhön tottuneet, hyvin koulutetut milleniaalit eivät kavahda muuttaa maisemaa maailman
puhtaimman ilman perässä varsinkaan, jos päälle saa vielä luonnonrauhan ja perheelle turvalliset olosuhteet.
Ruuhkat, melu, saasteet ja yli 10 000 euron neliöhinnat ovat ajaneet pariisilaisia maalle 12 000 asukkaan vuosivauhtia
jo aina vuodesta 2011, korona on vain vauhdittanut kehitystä. Ylipäätään 4,5 miljoonaa ranskalaista on muuttanut
kaupungista maalle 1970-luvulta lähtien.
Suomessa on kaikki syyt lopettaa ikuinen valitus harvasta asutuksesta ja ilmastosta ja päinvastoin kääntää ne eduksi.
Elintila on ruuhkamaista tuleville unelma ja neljä vuodenaikaa monelle nautinto. Etenkin muualta tulevat lapset
suorastaan rakastavat Suomen talvea kelkkamäkineen.
Mutta jotta tähän harvinaiseen saumaan voi tarttua, maaseudun vähättely ja kuristaminen on lopetettava: kyläkaupat ja
kyläkoulut ovat nimittäin ihan keskeisiä lapsiperheiden houkuttelemisessa. Monet esimerkit todistavat myös niiden
elinkelpoisuutta, jos niille vain annetaan toimintamahdollisuus.
Ennen kaikkea lupabyrokratia on saatava nopeaksi ja joustavaksi varsinkin etätöihin tuleville ulkomaalaisille. Ja uudet
osa-aikamaalaiset niin kotimaasta kuin merten takaa on osattava toivottaa tervetulleiksi. Maaseudun autioituminen
merkitsee loppua koko Suomen houkuttavuudelle. Nyt jos koskaan on oikea hetki pistää sille stoppi! Kirjoittaja on
toimittaja ja tietokirjailija. Paratiisi löytyykin Suomen landelta.
Lähde: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/puheenaiheet/kolumni/artikkeli-1.1199487

Ps. Sodankylän kunnan kattava kuituverkko tukee hyvin etätyöskentelyä ja etäopiskelua. Nopeudet:
200Mb/s, 500Mb/s ja 1Gb/s
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Sodankylän kunnanjohtajaksi on hakenut 13 henkilöä.
Helppikangas Pekka, Oikeustieteen kandidaatti, Rovaniemi
Härkönen Petri, Hallintotieteiden maisteri, Enontekiö
Kuvaja Tuula, Filosofian Maisteri, Joutsijärvi
Lempeä Tarja, Kauppatieteiden maisteri, Sodankylä
Lineri Tapio, Master of Arts, sotilasopinnot, Turku
Lohvansuu Hannu, Agrologi, Kittilä
Maijala Eeva-Maria, Oikeustieteiden maisteri, varatuomari, Savukoski
Moilanen Riikka, Hallintotieteiden maisteri, Oulu
Mäkelä Mika, Diplomi-insinööri, Aura
Pesonen Ari, Insinööri (ylempi AMK), Sodankylä
Rautiainen Esko, Hallintotieteiden maisteri, eMBA, Puolanka
Taskinen Pirkko, Diplomi-insinööri, Oulu
Virtanen Vexi, Yhteiskuntatieteiden maisteri, Niemisjärvi
Kunnanjohtajan valinta marraskuun valtuuston kokouksessa
Haastattelutyöryhmä kokoontuu 13.10.2020 valitsemaan haastateltavat ehdokkaat; haastattelut tehdään viikolla 43 ja
soveltuvuusarvioinnit valituille ehdokkaille viikolla 44. Ennen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsittelyä
haastattelutyöryhmän valitsemat ehdokkaat esittäytyvät valtuustolle iltakoulun yhteydessä. Alustavan
aikataulusuunnitelman mukaisesti kunnanhallitus käsittelee valintaa kokouksessaan 9.11.2020 ja kunnanvaltuusto

valitsee uuden kunnanjohtajan kokouksessaan 16.11.2020. seurattavissa linkistä:
http://www.sodankyla.fi/osallistuminen/Pages/Valtuustosalin-suorat-l%C3%A4hetykset.aspx
Haastatteluun kutsutaan 5 hakijaa: hallintotieteiden maisteri Petri Härkönen Enontekiöltä, kauppatieteiden maisteri Tarja
Lempeä Sodankylästä, oikeustieteiden maisteri Eeva-Maria Maijala Savukoskelta, hallintotieteiden maisteri Riikka
Moilanen Oulusta ja hallintotieteiden maisteri Esko Rautiainen Puolangalta.

Jotain hyvääkin Sodankylästä!
Tubettaja toi kunnan rahoille vastinetta – helsinkiläisperheen arki Sodankylässä sai vuoden aikana kymmeniä
miljoonia katselukertoja.
Torstaina hän esitteli Sodankylän kunnanvaltuustolle Vaihtovuosi Sodankylässä -projektin tuloksia. Ne ovat
huimia: Fernandezin vaihtovuoden sisällöt ovat tavoittaneet eri somekanavissa kaikkiaan 50 miljoonaa
katselua.
Tavoitteena Sodankylän kunnan ja Äidin Puheenvuoro -tubettajan yhteistyössä oli vähintään kahdeksan miljoonaa
kokonaisnäyttökertaa. Yhteistyö maksoi Sodankylän kunnalle 30 000 euroa. Se on tullut moninkertaisena takaisin.
Pelkästään ansaitun median eli median tekemien juttujen laskennallinen mainosarvo on 740 000 euroa.

Hirsipirtti Villa Vuojärvi on nyt heidän omansa. Ensi vuoteen kuuluu muun muassa iso remontti
Koronan vuoksi Lappiin ei saanut matkustaa, mutta me kuitenkin jatkoimme täällä elämistämme suhteellisen
normaalisti. – Mietin, että miten voin markkinoida Lappia samaan aikaan kun tänne ei haluta tulijoita ! Vältimme
kontakteja, mutta hiihdimme, kelkkailimme ja nautimme Lapin keväästä. Kysyin seuraajiltani, että onko se hyvä
vai huono asia, jos kerron tästä teille. Vain yksi prosentti vastasi, ettei halua katsoa sellaista, kun siitä tulee niin
kateellinen olo. Muiden mielestä oli ihanaa katsoa meidän kauttaLappia, jonne ei nyt päässytkään reissaamaan,
Inari Fernandez kuvailee.
Vuokralle halutaan omakotitaloja.
Inari Fernandez kertoo, että tulijoiden kannalta suurin ongelma ovat vapaat asunnot.– Kaupunkiympäristöstä
tulevat lapsiperheet eivät halua muuttaa Sodankylän keskustaan rivitaloon. He haluavat omakotitalon. Sitä ei
haluta heti ostaa, vaan olla vuokralla.
Vaihtovuosiprojektiin korona vaikutti vain siihen, ettei Fernandez voinut kuvata suunniteltuja työvideoita
kaivokselta ja varuskunnasta.
– Muuten korona kyllä vaikutti työtilanteeseeni. En päässyt kertomaan projektista, enkä Lapin ja maaseudun
kehittämisestä, kun tilaisuuksia keväällä peruttiin. Nyt näitä on järjestetty webinaareina, Fernandez kertoo.
Fernandezin lasten käymään Torvisen kouluun tuli syksyllä lisää oppilaita. Läheiseen Javaruksen kylään
muuttanut perhe kertoi, että Fernandezin perheellä on ollut heihin suuri vaikutus.
Fernandezit päättivät asua Sodankylässä toisenkin vuoden. Vuoden heidän kotinaan toiminut Villa Vuojärvi on
nyt heidän oma. Ensi vuoteen kuuluu ainakin hirsitalon remonttia.
Lyhennelmä Lapin Kansasta linkki: https://www.lapinkansa.fi/tubettaja-toi-kunnan-rahoille-vastinetta-helsinkil/2980403
Tubettajan linkki: https://www.youtube.com/watch?v=YajylDnifZg
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