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ALUKSI
Tämä Airakselan pohjavesialueen suojelusuunnitelma sisältää tiedot alueen pohjavesioloista, pohjaveden laatuun ja määrään vaikuttavista toiminnoista sekä aluekohtaiset suositukset toimenpiteistä, joilla toimintojen vaikutuksia pohjaveteen voidaan ehkäistä tai vähentää. Suunnitelma on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelman yleisen osan kanssa. Yleinen osa sisältää koonnin
pohjavesiä koskevasta lainsäädännöstä, Kuopion kaupungin paikallisista määräyksistä
sekä yleiskuvaukset pohjavedelle riskiä aiheuttavista toiminnoista ja tekijöistä. Yleisen
osan loppuun on koottu kaikille Kuopion pohjavesialueille yhteiset toimenpideehdotukset.
1

SUUNNITELMA-ALUEEN KUVAUS
Airakselan I-luokan vedenhankintaan tärkeä pohjavesialue muodostuu puoli kilometriä
pitkästä ja leveästä moreenimuodostelmasta, joka sijoittuu Kuopion Airakselan kylään
noin 23 kilometriä Kuopion keskustasta lounaaseen. Sijaintikartta pohjavesialueesta on
esitetty suunnitelman liitteenä 1.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on noin 0,25 km2. Pohjaveden muodostumisaluetta
ei ole erikseen määritetty, vaan pohjavesialueen rajaus perustuu lähteen valumaalueeksi arvioituun alueeseen. Yleiskartta Airakselan pohjavesialueesta on esitetty
suunnitelman liitteenä 2.

1.1

Pohjavesialueen kallio- ja maaperä sekä hydrogeologia
Kallio- ja maaperä
Pohjavesialueen kallioperä on pääosin muodostunut sedimenttiperäisestä kiillegneissistä ja -liuskeesta, joihin sisältyy karbonaattikivikerroksia. Kallioperä on muodostunut
paleoproterotsooisella maailmankaudella noin 1,93–1,87 miljardia vuotta sitten. Pohjavesialueen kallioperäkartta on esitetty suunnitelman liitteenä 3.
Pohjavesialueen maaperä on enimmäkseen moreenia ja sen luoteiskulmassa on alue kivikkoa, louhikkoa tai kalliota. Airakselan pohjavesialueen maaperäkartta on esitetty
suunnitelman liitteenä 4.
Hydrogeologia
Pohjavesi muodostuu pääasiassa moreenialueella ja purkautuu kallionpintarakojen
kautta lähteenä. Lähteen ylivirtaamaa on mitattu vuosina 1986–1997 Pohjois-Savon
ympäristökeskuksen toimesta. Ylivirtaama on vaihdellut vuorokaudessa 89 ja 306 m3
välillä. Tulosten perusteella lähteen antoisuudeksi arvioidaan vähintään 288
m3/vuorokaudessa. Ottamon arvioitu antoisuus on 80 m3/vrk. Pohjaveden virtaussuuntia alueella ei ole tarkemmista tutkittu.
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Pohjois-Savon ELY-keskus on arvioinut Airakselan pohjaveden määrälliseltä ja kemialliselta tilaltaan hyväksi. Pohjavesialueen hydrogeologia on esitetty suunnitelman liitteenä 5.
1.2

Pohjavesimuodostumasta riippuvaiset pintavesi- ja maaekosysteemit sekä
luonnonsuojelualueet
Airakselan pohjavesialueen eteläosassa virtaa alle kaksi metriä leveä virtavesi. Virtavesi
saa alkunsa alueen kaakkoispuolella sijaitsevasta soistuma-alueella olevasta lähteestä ja
päättyy pohjavesialueen länsipuolella sijaitsevaan Kortteinen-nimiseen lampeen.
Lammen syvyys on noin 3,3 metriä ja pinnankorkeus 115,8 m mpy (N2000).
Airakselan pohjavesialueella ei ole Natura- tai muita luonnonsuojelualueita.

1.3

Vedenotto ja vedenkäsittely sekä suojavyöhykkeet
Vedenottamo ja ottolupa
Airakselan pohjavesialueella sijaitsee Karttulan vesiosuuskunnan vedenottamo ja vedenkäsittelylaitos. Vedenottamo on rakennettu suoraan Petäisenpäässä sijaitsevaan
niin sanottuun Jaakopin lähdepurkaumaan. Vedenottamoalue sijaitsee metsäisen rinteen alapuolella pellon reunassa. Kaivon kohdalta maanpinta on muotoiltu poispäin
viettäväksi. Vedenottamo ja -käsittelyalue on aidattu ja maastosta on muutama pohjavesialueesta kertova kyltti, joiden kunto on välttävä.
Vedenottamon antoisuudeksi on arvioitu noin 80 m3/vrk ja keskimääräiseksi vedenotoksi 25 m3/vrk. Se ei tarvitse vesilain (587/2011) mukaista lupaa, koska kapasiteetti alittaa 250 m3/vrk eikä sen toiminnasta aiheudu pohjaveden muuttamiskiellon
mukaisia seurauksia. Vedenottamolle ei ole perustettu suoja-alueita.
Vedenkäsittely ja vedenkulutus
Ottamo ja vedenkäsittelykaivot on käyttöönotettu vuonna 1999. Vedenottamoon kuuluu yksi betonirengaskaivo. Vedenottamolta vesi pumpataan erillisiin vedenkäsittelykaivoihin noin 150 metrin päähän. Vedenkäsittelytilat on sijoitettu maanalaisiin kaivoihin. Niihin kuuluu kaksi alkalointikaivoa, pumppaamo ja 8 m3 suuruinen alavesisäiliö. Veden käsittelymenetelmänä on kalkkikivisuodatus. Käsittelyn tarkoituksena on
pH-arvoa, alkaliteettia ja veden kovuutta nostamalla vähentää veden syövyttävyyttä
verkostossa. Vettä on mahdollista desinfioida eritystilanteissa natriumhypokloriitilla.
Laitokselle on asennettu UV-desinfiointilaitteisto.
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Karttulan vesiosuuskunnan Airakselassa sijaitsevasta vedenottamosta vettä johdetaan
Airakselan kylän alueelle, jossa on oma erillinen vesijohtoverkosto. Muualle toimintaalueille vesi ostetaan Kuopion Vesi Liikelaitoksen Mäkrämäen pohjavedenottamolta.
Airakselan vedenottamolta vettä toimitetaan noin sadalle liittyneelle kiinteistölle. Vedenkuluttajia on noin 160 henkilöä. Airakselan alueella vesijohtoverkoston pituus on
noin 20 km.
Vuoden 2012 vedenottomäärä oli noin 23 m3/vrk eli noin 8 300 m3/v. Kuvassa 1 on esitetty vedenottomäärän kehitystä vuosina 2005–2012.
30
25

m3/ vrk

20
15

Vedenottomäärä m3/vrk

10
5
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kuva 1. Vedenottomäärän kehitys vuosina 2005–2012.
Airakselan vedenjakelun turvaamiseksi on vuonna 2012 rakennettu yhdysjohto Lempyyn vesiosuuskunnan verkostoon, jonka kautta voidaan johtaa talousvettä Suonenjoen
kaupungin vesilaitokselta.
1.4

Pohjaveden pinnankorkeus ja laatu sekä tarkkailu
Pohjaveden pinnankorkeus ja laatu
Pohjois-Savon ympäristökeskus on tehnyt vuonna 1998 pohjavesitutkimuksia Petäisenpään lähteen alueella Airakselan kylän vedenhankintaa varten. Alueelle ei ole
asennettu pohjaveden havaintoputkia. Tässä vaiheessa uusien putkien asentamiseen ei
ole tarvetta.
Lähteestä on ympäristökeskuksen toimesta otettu ja tutkittu vesinäyte vuonna 1996.
Analyysin mukaan vesi on hapanta, hyvin pehmeää ja sisältää metalliputkia korrodoivaa hiilidioksidia.
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Valvontatutkimusohjelman mukainen tarkkailu ja tulokset
Airakselan vedenottamon talousveden laatua seurataan terveydensuojeluviranomaisen
kanssa yhteistyössä laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti (sosiaali- ja terveysministeriön asetus 461/2000). Karttulan Vesiosuuskunnan valvontatutkimusohjelma
on laadittu 17.1.2002 ja sitä on tarkistettu viimeksi 2.12.2009. Valvontatutkimusohjelmaan kuuluu käyttötarkkailu sekä jatkuva ja jaksottainen valvonta.
Jatkuvassa valvonnassa näytteitä otetaan joka toinen vuosi ja jaksottaisessa seurannassa joka viides vuosi. Airakselan vedenottamon kulutusalueella näytteitä otetaan vesiosuuskunnan vesijohtoverkostosta yhdestä valvontapisteestä. Jatkuvan valvonnan ja
jaksottaisen seurannan näytteitä ei ole tässä analysoitu.
Valvontatutkimusohjelman mukaisia käyttötarkkailun näytteitä otetaan vedenottamon
kaivovedestä ja kahdesta eri verkostopisteestä. Raakavedestä seuratut parametrit ovat
pH, koliformiset bakteerit ja rauta. Näytteet otetaan neljästi vuodessa. Airakselan vedenottamon raakaveden laatutietoja vuosina 2005–2013 on esitetty taulukossa 1. Taulukoiden 1 ja 2 tietoja on verrattu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (STMA
461/2000) mukaisiin laatuvaatimuksiin ja -suositusarvoihin talousvetenä käytettävälle
vedelle sekä vesienhoitoasetuksen (VHA 1040/2006, muutos 341/2009) liitteen 7A
mukaisiin ympäristölaatunormeihin pohjavedelle niiltä osin kuin laatuominaisuuksista
on ollut tietoa.
Taulukko 1. Airakselan vedenottamon raakaveden laatutietoja vuosina 2005–
2013 (valvontatutkimusohjelma).
Parametri, yksikkö
pH

Airakselan vedenottamo
Ka
Md
Min
Max

n
6

6,5

6,5

Koliformiset bakteerit, pmy/ 100 ml

6

0

0

Rauta, µg/l

6

6,3

STMA 461/2000 vaatimus*
/suositus

6,8

6,5–9,5

0

0

0 pmy/ 100 ml

3,7

≤100

≤ 200 µg/l

Taulukkoon 2 on kerätty Oiva-rekisteristä saatuja vedenlaatutietojen vuosikeskiarvoja
vuodelta 2012 sekä suojelusuunnitelman laatimisen yhteydessä otetun laatunäytteen
tulokset. Näytteenottopisteenä kaikissa näytteissä on ollut ottamon hana.
Taulukko 2. Raakaveden laatu vuosina 2012 ja 2014 (Oiva).
Parametri, yksikkö

Oivarekisteri
2012

Näyte
9.1.2014

Happi, liukoinen, mg/l

10

11,8

Kemiall. hapen kulutus CODMn, mg/l

STMA (461/2000)
vaatimus* / suositus

Ympäristölaatunormit pohjavedelle, VNA
(341/2009)

1

0,77

0,42

0,52

0,005

< 0,004

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 11*

≤ 11

Nitraatti (NO3-), mg/l

2,1

≤ 50*

Nitriitti (NO2-), mg/l

< 0,007

≤ 0,5

<1

≤ 2000*

Kokonaistyppi, mg/l
Ammoniumtyppi (NH4-N), mg/l
Nitraattityppi (NO3-N), mg/l

Kupari, µg/l
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0,24

< 0,5

≤ 5*

≤5

0,5

< 1,0

≤ 20*

≤ 10

Koboltti, µg/l

0,1

< 0,5

-

≤2

Kloridi, mg/l

0,9

0,76

≤ 250

≤ 25

Sulfaatti, mg/l

3,8

4,2

≤ 250

≤ 150

Nikkeli, µg/l

Mangaani, µg/l

1

< 0,5

≤ 50

Rauta, µg/l

5,1

< 10

≤ 200

pH

6,2

6,2

6,5–9,5

0,13

< 0,2 (NTU)

käyttäjien hyväksyttävissä, eikä epätavallisia muutoksia

42

47

≤ 2500

5

<5

Sameus, FNU
Sähkönjohtavuus, µS/cm
Väriluku, mg Pt/l
TOC (Orgaanisen hiilen kokonaismäärä), mg/l

1,1

ei epätavallisia muutoksia

Antimoni, µg/l

0,5

≤ 5,0*

≤ 2,5

< 1,0

≤ 10*

≤5

Arseeni, µg/l
Elohopea, µg/l

0,05

≤ 1,0*

≤ 0,06

Kadmium, µg/l

< 0,03

≤ 5,0*

≤ 0,4

Kromi, µg/l

< 1,0

≤ 50*

≤ 10

Sinkki, µg/l

< 5,0

Radon, Bq/l

< 30

≤ 60

1.5

Pohjavesialueen maankäyttö

1.5.1

Kaavatilanne ja kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset
Kaavoituksella ohjataan rakentamista ja maankäytön sijoittumista. Airakselan pohjavesialueella on voimassa Kuopion seudun maakuntakaava.
Maakuntakaava
Airakselan pohjavesialue sisältyy Ympäristöministeriön 3.7.2008 vahvistamaan Kuopion seudun maakuntakaavaan (kuva 2). Maakuntakaavassa pohjavesialue on osoitettu
alueen erityisominaisuutta osoittavalla merkinnällä ”Tärkeä pohjavesialue, pv 1 658 ja
vedenottamo -kohde”.
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Kuva 2. Ote Kuopion seudun maakuntakaavasta.
Yleiskaava
Alueelle ei ole laadittu yleiskaavaa.
Kuvassa 3 on valtion ympäristöhallinnon rajaus, jossa pohjavesialueen rajaus on merkitty sinisellä katkoviivalla. Rajaus on yhtenevä maakuntakaavan rajauksen kanssa.

Kuva 3. Valtion ympäristöhallinnon mukainen pohjavesialuerajaus.
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Asema- ja
a ranta-asem
makaavat
oja.
Alueella eii ole asema-- tai ranta-aasemakaavo
ukset
Kunnallistten määräysten maankkäyttörajoitu
Kuopion ympäristön
y
suojelumäääräyksiin sisältyy seuraava Airaksselan pohja
avesialuetta
a
koskeva errityismäärä
äys:


Yh
htenäinen hakkuuaukio
o saa pohjav
vesialueilla olla tilakoh
htaisesti en
nintään kol-meen hehtaarin suuruinen
n. Hakkuua
aukioon lue
etaan kaikkii sellaiset alueet,
a
joilla
a
ei ole varttunu
utta taimikk
kkoa. Maapeerän muokk
kauksissa on
n käytettävä
ä mahdolli-sim
mman kevy
yttä muokkkausmeneteelmää, jossa paljastetttavan mineraalimaan
n
osu
uus voi olla korkeintaaan 20 % (11.2 §).

Airakselan
n pohjavesia
aluetta koskkevat myös kaikilla Ku
uopion pohjjavesialueillla voimassa
a
olevat kun
nnallisten määräysten
m
pohjavesialluemääräyk
kset. Ko. määäräysten siisällöstä on
n
kerrottu ta
arkemmin suojelusuun
s
nnitelman yleisessä
y
osa
assa kohdasssa 6.2.
n maankä
äyttö
1.5.2 Nykyinen
Airakselan
n pohjavesialueen pääm
maankäyttö
ömuoto on metsä- ja m
maatalous. Lopulle
L
yh-delle prossentille sijoiittuu loma-- ja vakituissen asutukssen alueet ssekä muusssa käytössä
ä
olevat maa
a-alueet. Maankäyttöm
muodot ovatt esitetty ku
uvassa 4.
1%
16 %

Metsämaa 21,0
2
ha
Maatalousm
maa 4,1 ha
Tontti 0,3 ha
h
83 %

Kuva 4. Maankäyttö
M
ömuodot Airrakselan po
ohjavesialue
eella.
Airakselan
n pohjavesialue on ykssityisessä om
mistuksessa
a. Vedenotttamo- ja ve
edenkäsitte-lyalueen (n
noin 0,66 ha)
h omistaa Karttulan Vesiosuusku
V
unta.
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SUUNNITELMA-ALUEEN TOIMINNAT JA NIIDEN AIHEUTTAMAT RISKIT
Tähän lukuun on koottu tiedot Airakselan pohjavesialueelle sijoittuvasta toiminnasta
sekä arvioitu niiden aiheuttamia riskejä pohjaveden muuttumis- ja pilaantumisvaaran
sekä vedenoton kannalta. Toimintojen kartoitukset on tehty osittain vuonna 2012 päättyneen Pohjois-Savon pohjavesien suojelusuunnitelma -hankkeen yhteydessä. Kartoituksia on lisäksi täydennetty ja riskinarviointia yhdenmukaistettu Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelmahankkeen yhteydessä kesällä 2013 ja keväällä 2014. Toiminnat on esitetty kartalla suunnitelman liitteenä 6.

2.1

Asutus
Rakennuskanta ja rakentaminen
Airakselan pohjavesialueella sijaitsee vuonna 1999 rakennettu vedenottamo ja käsittelylaitos. Lisäksi pohjavesialueella sijaitsee yksi vapaa-ajanrakennus noin 200
metrin päässä vedenottamolta. Lähin vakituinen asutus sijaitsee noin 140 metrin päässä vedenottamolta pohjavesialueen ulkopuolella.
Vedenhankinta ja jätevesien käsittely
Vapaa-ajanasunnon vedenhankinnasta tai jätevesien käsittelystä ei ole tietoa. Airakselan pohjavesialue kuuluu Karttulan Vesiosuuskunnan vesijohdon ja jätevesiviemäröinnin toiminta-alueeseen.
Lämmitysjärjestelmät
Vapaa-ajanasunnon lämmitysjärjestelmästä ei ole tietoa.

2.1.1

Asutuksen riskien arviointi
Asutus ei aiheuta pohjaveden pilaantumisvaaraa. Yleiskaavassa ei ole osoitettu alueelle
rakennuspaikkoja, eikä alueelle kohdistu rakentamispainetta.
Alueelle on rakennettu vesijohto- ja jätevesiviemäriverkosto. Yleiskaavan laatimista
alueelle voidaan pitää tärkeänä, jotta pohjavedelle ja vedenottamolle kohdistuva pilaantumisvaara voidaan pitää vähäisenä tulevaisuudessakin.

2.2

Maatalous

2.2.1 Nykytilanne
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Maanmuokkaustavoista, ojituksen tarpeellisuudesta ja lannoitustavoista ei ole tietoa.
2.3.2 Metsätalouden riskien arviointi
Metsätalouden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on Airakselan pohjavesialueella vähäinen. Arvioitu päätehakkuiden pinta-ala seuraavan kymmenen vuodenaikana
on noin 24 % (6 ha) koko pohjavesialueen pinta-alasta. Tasaisesti vuosittain jakaantuvat puuston harvennus- ja päätehakkuut eivät aiheuta ko. alueella todennäköistä pohjaveden pilaantumisvaaraa. Hakkuuajankohdan valinnassa ja mahdollisessa maapohjan käsittelyssä, hakkuuaukioiden koossa, torjunta-aineiden ja lannoitteiden käytössä
on otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti pohjaveden suojelutarve.
Metsätalouden aiheuttamaa pohjaveden pilaantumisvaaraa aiheuttavia toimintoja ovat
päätehakkuut, mahdolliset kunnostusojitukset, lannoitukset ja muu maanmuokkaus.
Nämä vaikuttavat ravinteiden huuhtoutumiseen, valumavesien lisääntymiseen sekä
pohjaveden määrän muutoksiin. Hakkuutähteiden korjuu pienentää hakkuun ravinnehuuhtoumia, mutta toisaalta kantojen nosto kasvattaa eroosioriskiä ja saattaa lisätä
kuormitusta. Lisäksi metsätyökoneiden käyttöön liittyy öljyvahingonvaara ja sitä kautta
pohjaveden pilaantumisvaara.
2.4

Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä sähkönjakelumuuntajat

2.4.1 Nykytilanne
Öljy- ja polttoainesäiliöt
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja Kuopion kaupungin rakennusvalvonnan tietojärjestelmän mukaan Airakselan pohjavesialueella ei sijaitse maanpäällisiä tai maanalaisia
öljy- tai polttoainesäiliöitä.
Sähkönjakelumuuntajat
Pohjavesialue sisältyy Savon Voima Oy:n sähkönjakelun toiminta-alueeseen. Yhtiöltä
saadun tiedon mukaan Airakselan pohjavesialueella sijaitsee yksi sähköyhtiön omistamaa sähkönjakelumuuntaja, joka on tyypiltään pylväsmuuntaja (taulukko 3). Pylväsmuuntaja on maaperäsuojaamaton ja sijaitsee noin 360 metrin etäisyydellä vedenottamokaivosta lounaaseen. Pohjaveden virtaussuunta on todennäköisesti muuntajalta ottamolle päin.
Taulukko 3. Airakselan pohjavesialueella sijaitsevat muuntajat.
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2.4.2 Öljy- ja polttoainesäiliöiden sekä sähkönjakelumuuntajien riskin arviointi
Pohjavesialueella sijaitsevan sähkönjakelumuuntajan aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on kohteen sijainnista ja suojauksista johtuen suuri.
Muuntajien sisältämä mineraaliöljy, jota käytetään eristeenä ja jäähdytysaineena, aiheuttaa pohjaveden pilaantumisvaaran. Vedenottamoa lähin sähkönjakelumuuntaja on
tyypiltään pylväsmuuntaja jolle ei ole tehty suojavarustuksia tai maaperäsuojausta.
Mahdollisessa vuototilanteessa se voi aiheuttaa pohjaveden pilaantumisvaaran. Pilaantumisen riski kasvaa mitä lähempänä maanpintaa pohjavedenpinta on.
2.5

Tie- ja vesiliikenne

2.5.1 Nykytilanne
Tieliikenne
Pohjavesialueen halki koillisesta lounaaseen kulkee Kankaalantie, joka on sorapäällysteinen. Tien pituus alueella on noin 560 metriä. Nopeusrajoitus alueella on 40 km/h.
Tieliikennemääriä alueella ei ole laskettu. Pääasiallisesti liikenne on henkilöautoliikennettä. Alueella tapahtuva raskas liikenne liittyy maa- ja metsätalouteen.
Alueella on muutamia huonokuntoisia pohjavesialue-kylttejä. Tielle ei ole rakennettu
pohjavesisuojauksia.
Vesiliikenne
Alueelle ei sijoitu vesistöjä.
2.5.2 Liikenteen riskien arviointi
Kankaalantien liikennöinnistä aiheutuva pilaantumisvaara pohjavedelle on vähäinen.
Koska liikennemäärät ja ajonopeudet ko. alueella ovat vähäisiä, pohjaveden pilaantumisvaaraa ja vedenottamon toimintaa vaarantavan onnettomuuden todennäköisyys
alueella on vähäinen.
2.6

Maa-ainesten otto
Airakselan pohjavesialueella ei sijaitse maa-ainesten ottoa.
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Pilaantuneet tai mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet
Airakselan pohjavesialueella ei sijaitse tunnettuja pilaantuneita maa-alueita Maaperän
tilan tietojärjestelmän (MATTI-rekisterin) mukaan.

2.8

Muut toiminnot
Pohjavesialueella ei sijaitse muita toimintoja, kuten yrityksiä tai vapaa-ajan harrastealueita.

2.9

Tulvat
Airakselan pohjavesialue ei sijaitse Pohjois-Savon ELY-keskuksen tekemän tulvariskikartoituksen mukaan tulvavaara-alueella.
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SUUNNITELMA-ALUETTA KOSKEVAT TOIMENPIDESUOSITUKSET
Seuraavaan taulukkoon (taulukko 4) on koottu Airakselan pohjavesialueen toimintoja koskevat toimenpidesuositukset. Kuopion
kaikille pohjavesialueille yhteiset toimenpidesuositukset on esitetty suojelusuunnitelman yleisen osan kohdassa 7. Lisäksi pohjavesialueita koskevat sitovat kunnalliset määräykset, joista on selostettu yleisen osan kohdassa 6.2
Taulukko 4. Pohjavesialueen riskitoimintoja koskevat toimenpide-ehdotukset ja toimintasuositukset.
Toiminto
Toimenpidesuositus
Vastuutaho
Maankäyttö
• Pohjavesialueelle tulee laatia yleis- tai osayleiskaava, jossa
• KON/strateginen maankäytönhuomioidaan pohjavedensuojelu.
suunnittelu
Öljysäiliöt ja
muuntamot

• Airakselan pohjavesialueella sijaitseva pylväsmuuntaja tulee
öljysuojata.

Maatalous

• Uusien peltoalueiden raivausta vedenottamoalueelle tulee
välttää.
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• KYP/ympäristönsuojelupalvelut
(tiedottaminen) ja Savon Voima
Oy (toteuttaminen)
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