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ALUKSI
Tämä Jänneniemen pohjavesialueen suojelusuunnitelma sisältää tiedot alueen pohjavesioloista, pohjaveden laatuun tai määrään vaikuttavista tekijöistä sekä aluekohtaiset
toimenpide-ehdotukset ja suositukset toimenpiteistä, joilla toimintojen vaikutuksia
pohjaveteen voidaan ehkäistä tai vähentää. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy tarkasteluja
Jänneniemen vedenottamon toiminnan kannalta tärkeän vesistön valuma-alueella.
Suunnitelma on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelman yleisen osan kanssa. Yleinen osa sisältää koonnoksen pohjavesiä koskevasta lainsäädännöstä, Kuopion paikallisista määräyksistä sekä yleiskuvaukset pohjavedelle riskiä aiheuttavista toiminnoista ja tekijöistä. Yleisen osan loppuun on koottu
kaikille Kuopion pohjavesialueille yhteiset toimenpide-ehdotukset ja toimintasuositukset.
1.
1.1.

SUUNNITELMA-ALUEEN KUVAUS
Pohjavesialueen kallio- ja maaperä sekä hydrogeologia
Pohjavesialueen yleiskuvaus
Jänneniemen vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue (luokka I) sijaitsee Siilinjärven kuntarajan läheisyydessä, vajaan 20 kilometrin etäisyydellä Kuopion keskustasta
itään. Alue on noin seitsemän kilometriä pitkä ja leveimmillään vajaat kaksi kilometriä
leveä. Muodostuma on osa luode-kaakko suuntaista pitkittäisharjujaksoa, johon Kuopion puolella kuuluvat myös Ryönänkankaan, Kukonharju-Vaaranlammen ja Laatanlammen pohjavesialueet. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on noin 6,63 km2. Pohjaveden muodostumisaluetta pinta-alasta on noin 4,23 km2. Luonnontilassa muodostuma
on ympäristöönsä vettä purkava.
Pohjavesialuetta ympäröi rantaimeytyksen kannalta tärkeä vedenhankintavesistö ja sen
valuma-alue, joka ulottuu Jännevirralta Ryönän sekä Pelonsalmen ja Kotasalmen alueille. Pinta-alaltaan valuma-alue on noin 48,3 km2, sisältäen pohjavesialueen ja ympäröivät vesistöt. Myös Ryönänkankaan pohjavesialue sijoittuu osittain valuma-alueelle.
Pohjavesialueen ja vedenhankintavesistön valuma-alueen sijainnit on osoitettu kartalla
suunnitelman liitteessä 1. Pohjavesialueen tarkemmat tiedot on esitetty suunnitelman
liitteenä 2 olevassa yleiskartassa.
Kallio- ja maaperä
Pohjavesialueen kallioperä on tonaliittia. Myös valuma-alueen kallioperä on pääosin
samaa kivilajia. Jänneveteen rajoittuvassa Kumpuniemessä esiintyy kuitenkin paikoin
myös kiillegneissiä ja kvartsiittia.
Karkeasta aineksesta muodostunut harjun parhaiten vettä johtava ydin sijaitsee pohjavesialueen itäosan keskellä. Muodoltaan ydinalue noudattelee Jänneniemen itäpäästä
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luoteeseen suuntautuvaa korkeinta harjuselännettä. Ydinosan maaperän koostumus
vaihtelee hiekasta soraiseen hiekkaan. Ydinosan reuna-alueilla maaperä on hiekkavaltaista ja lajittunutta. Muodostuman länsiosissa sijaitsevat hienojakoisimmat maakerrokset.
Pohjavesialueen kallio- ja maaperäkartat on esitetty suunnitelman liitteinä 3 ja 4.
Hydrogeologia
Kalliokynnys jakaa pohjavesialueen pohjaveden virtausten suhteen kahteen erilliseen
vyöhykkeeseen. Kalliokynnys on muotoutunut pohjavesialueen itäosassa harjun suuntaisesti sekä Pohjalammen ja Juurusveden välillä poikittain harjuun nähden. Pohjaveden virtaussuunta kalliokynnyksen itäpuolella (vedenottoalueella) on länsi-luoteesta
itä-kaakkoon.
Pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu noin 3129 m3/vrk, kun sadannasta 45 %
imeytyy pohjavedeksi. 1990-luvulla alueella tehtiin 17 kuukautta yhtäjaksoisesti kestänyt koepumppaus kahdesta siiviläputkikaivosta. Koepumppauksen sekä säännöllisen
pohjaveden pinnan korkeusseurannan (vuodesta 1988 lähtien) perusteella alueesta laadittiin matemaattinen pohjavesimalli Jänneniemen vedenottamon suunnittelun yhteydessä. Mallinnuksen avulla arvioitiin, että pohjavesialueen itäosassa pohjaveden antoisuutta voidaan lisätä rantaimeytyksellä ja allasimeytys- tai sadetusmenetelmällä. Alueen rantaimeytykseen perustuva antoisuus on 20 000 m3/vrk. Rantaimeytyvä pohjavesi
muodostuu Juurusvedestä, Jännevedestä ja Pohjalammesta. Mallinnuksen mukaan rantaimeytymisestä noin 51 prosenttia tapahtuu Juurusveden puoleisten rantojen ja noin
49 prosenttia Jänneveden puoleisten rantojen kautta. Pohjalammen osalta rantaimeytyminen tapahtuu Jänneveteen sekoittumisen kautta.
Pohjavesialueen hydrogeologia on esitetty kartalla suunnitelman liitteenä 5.
1.2.

Pohjavesimuodostumasta riippuvaiset pintavesi- ja maaekosysteemit sekä
luonnonsuojelualueet
Jänneniemen pohjavesialue rajautuu kauttaaltaan vesistöön. Pohjavesialuetta ympäröivistä vesistöistä Pohjalampi (+ 81,8 mpy, N2000) on muodostumasta purkautuvista pohjavesivirroista osittain riippuvainen ekosysteemi. Lisäksi pohjavesialueen länsiosassa on
useita pieniä lampia. Länsiosassa sekä ranta-alueilla on myös paikoin pieniä soistumia.
Pohjavesialueella ja vedenhankintavesistön valuma-alueella ei ole Natura-kohteita eikä
muita luonnonsuojelualueita.
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Vedenotto ja vedenkäsittely
Vedenottamon kulutusalue ja ottolupa
Jänneniemen pohjavesialueen itäosassa sijaitsee Kuopion keskeisen kaupunkialueen ja
sen verkostojen varassa olevien maaseutualueiden päävedenottamo, joka toimii Hietasalon vedenottamon rinnalla kaupungin toisena päävedenottamona.
Jänneniemen vedenottamo on otettu käyttöön vuoden 2008 alussa ja sen toiminta perustuu Itä-Suomen ympäristölupaviraston vuonna 2003 myöntämään ja korkeimman
hallinto-oikeuden vuonna 2005 osittain muuttamaan ottolupaan. Vedenottoluvan mukainen enimmäisottomäärä on 20 000 m3/vrk.
Ottamolle on mallinnuksen yhteydessä määritelty ohjeellinen lähi- ja kaukosuojavyöhyke. Lähisuojavyöhyke on määritelty niin, että veden viipymä maaperässä suojavyöhykkeen rajalta ottamolle on 60 vuorokautta, kun ottomäärä on 20 000 m3/vrk. Kaukosuojavyöhyke sisältää koko rantaimeytyvän pohjaveden muodostumisalueen. Kaukosuojavyöhykkeen rajaus noudattelee suurelta osin aiemmin mainittua kalliokynnystä
sekä rantaviivaa. Ottamolle ei ole ollut tarvetta hakea vesilain (587/2011) 4:11 §:n mukaista suoja-aluetta.
Vedenotto ja vedenkäsittely
Jänneniemen vedenottamolta otetaan vettä normaalioloissa noin 10 500–12 500
m3/vrk, mikä on noin kaksi kolmasosaa kulutusalueen vedentarpeesta. Ottamon mitoitusvesimäärä ja rantaimeytykseen perustuva antoisuus on vedenottoluvan mukainen
enimmäismäärä 20 000 m3/vrk. Nykyisellä tekniikalla ottamolta voidaan ottaa vettä
noin 18 000 m3/vrk.
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Kuva 1. Vedenottomäärän kehitys vuosina 2008–2013.
Ottamon vesi on pääasiassa rantaimeytyvää pohjavettä; rantaimeytyvän pohjaveden
osuudeksi on arvioitu noin 92 % ja luonnollisen pohjaveden osuudeksi noin 8 %. Rantaimeytyvän pohjaveden keskimääräinen viipymisaika maaperässä enimmäisottomäärällä 20 000 m3/vrk on noin viisi kuukautta ja lyhimmillään se on noin kaksi kuukautta.
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Kuva 2. Rantaimeytymisen periaatekuva.
Jänneniemen vedenottamona toimii viisi siiviläputkikaivoa ja vedenkäsittelynä on 2vaiheinen biologinen pikahiekkasuodatus, jossa vedestä poistetaan rauta ja mangaani.
Pikahiekkasuodatuksen jälkeen kaupunkialueelle kulutukseen menevä vesi johdetaan
noin 15 kilometriä pitkää syöttövesijohtoa pitkin Itkonniemen vesilaitokselle, jossa se
sekoitetaan Hietasalon vedenottamolta tulevan veden kanssa, desinfioidaan natriumhypokloriitilla ja johdetaan kulutukseen.
Jänneniemen ottamolta johdetaan vettä suoraan muutamille kiinteistöille, joiden oman
talousvesikaivon käyttö estyi ottamon toiminnan käynnistyttyä. Kiinteistöille menevä
vesi desinfioidaan pikahiekkasuodatuksen jälkeen ultraviolettivalolla ennen kulutukseen johtamista. Ottamolta on mahdollista johtaa vettä myös laajemmin Jänneniemen
ympäristöön. Ottamolta lähtevän syöttövesijohdon rinnalle on rakennettu valtatien 9
varteen saakka erillinen jakelujohto, josta vettä on mahdollista johtaa Jänneniemen
ympäristön kulutukseen alueella toimivien vesiosuuskuntien verkostojen kautta. Ko. yhteys ei ole tätä kirjoitettaessa käytössä.
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Pohjaveden pinnankorkeus ja laatu sekä tarkkailu
Jänneniemen pohjavesialueella on yhteensä 12 havaintoputkea, jotka kaikki sijaitsevat
alueen itäosassa. Havaintoputkista kymmenen on vedenottoon liittyvässä pinnankorkeuden tarkkailussa. Alueen pohjaveden pinnankorkeus on vaihdellut tarkkailun perusteella välillä +80,47…+82,65 mpy (N2000). Vedenottomäärä sekä vedenhankintavesistön pinnankorkeuden vaihtelu vaikuttavat pohjaveden pinnankorkeuteen. Vesistön
pinnankorkeusvaihtelut näkyvät pohjaveden pinnankorkeudessa noin kahden viikon
viiveellä. Ennen vedenoton käynnistymistä alueen pohjaveden pinnankorkeus alueella
vaihteli välillä +81,97…+82,97 mpy (N2000).
Vedenottotoiminnan seurauksena pohjaveden pinnankorkeus on laskenut noin 1,2
metriä järven pinnan alapuolelle. Harjun toiminta on vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä rantaimeytyksen johdosta muuttunut ympäristöön vettä purkavasta muodostumasta ympäristöstään vettä kerääväksi, mikä on aiheuttanut paikallisia muutoksia pohjaveden virtaussuuntiin. Vedenottotoiminta on vaikuttanut myös jonkin verran
pohjaveden laatuun. Pohjaveden rauta-, mangaani- ja humuspitoisuudet ovat nousseet.
Pinnankorkeuden lasku ja pohjaveden virtaussuuntien muutokset ovat aiheuttaneet
kaukosuojavyöhykkeen joillakin kiinteistöillä oman talousvesikaivon käytön estymistä,
joka on korvattu rakentamalla ko. kiinteistöille edellä kohdassa 1.3 mainittu vesijohtoyhteys vedenottamolta. Vedenottotoiminnalla ei ole vedenottolupaan perustuvan tarkkailuohjelman mukaisessa seurannassa havaittu muita pohjavesivaikutuksia tai vaikutuksia vedenhankintavesistöön.
Vedenottoluvan mukainen tarkkailu ja tulokset
Pohjaveden pinnankorkeutta tarkkaillaan vedenottoluvan mukaisen tarkkailuohjelman
mukaisesti ottoalueella kuukausittain kolmesta havaintoputkesta. Vedenottoalueen
ympäristössä pohjaveden pinnankorkeutta tarkkaillaan kuukausittain viidestä havaintoputkesta. Vedenottokaivojen ja kolmen niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevan
havaintoputken pinnankorkeutta mitataan vedenottamon automaatiojärjestelmään
kytketyn automaattisen pinnanmittausjärjestelmän avulla.
Pohjaveden pinnankorkeutta mitataan edellä kerrotun lisäksi kaksi kertaa vuodessa
rantaimeytyksen vaikutusten tarkkailun yhteydessä. Rantaimeytyksen vaikutuksia
tarkkaillaan neljältä havaintoputkilinjalta, jotka sijoittuvat siten, että ne ilmentävät
rantaimeytyvän pohjaveden arvioituja päävirtaussuuntia. Havaintoputkista otetuista
näytteistä määritetään lämpötila, sameus, happipitoisuus, sähkönjohtavuus, pH, alkaliteetti, hiilidioksidipitoisuus, orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) ja humushappojen molekyylikokojakauma.
Tarkkailun perusteella pohjaveden lämpötilan vaihtelut alueella ovat olleet vähäisiä.
Lämpötila on ollut keskimäärin + 5 °C. Happipitoisuus on ollut matala, pääsääntöisesti
alle 1 mg/l. Sähkönjohtavuus on ollut pohjavedelle tyypillisesti suurempi syvemmällä
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harjussa olevissa havaintoputkissa kuin lähellä rantaa. Pohjaveden pH on ollut noin
7,7. Lähellä rantaa pH on ollut alhaisempi johtuen järviveden vaikutuksesta.
Veden sameus on vaihdellut näytteenottoajankohtien ja havaintoputkien välillä voimakkaasti. Myös alkaliteetti on vaihdellut ollen pienimmillään lähellä rantaa. Hiilidioksidipitoisuudet ovat olleet hyvin matalia ja hiilipitoisuus on lievästi kohonnut vedenottamon käyttöönoton jälkeen.
Ennen vedenottamon käyttöönottoa pohjaveden humushappojen määrät olivat hyvin
matalia. Humushappojen määrät ovat kasvaneet vedenoton käynnistyttyä. Sen sijaan
muutokset kokojakaumassa ovat olleet pääsääntöisesti vähäisiä. Juurusveden humuspitoisuus on ollut huomattavasti suurempi kuin Jänneveden humuspitoisuus. Järvien
osalta humushappojen kokojakaumissa ei ole havaittu merkittäviä muutoksia vedenoton käynnistyttyä.
Vaittilansaaren pohjaveden pinnankorkeudessa ja laadussa ei seurannan perusteella
ole ollut havaittavissa muutoksia vedenottotoiminnan käynnistyttyä.
Pitkän viipymäajan ansiosta rantaimeytyvä pohjavesi on ollut vedenottokaivoille tullessaan laadultaan hyvälaatuista ja veden laatuominaisuudet ovat olleet tyypillisiä pohjavedelle. Merkittävimmät myönteiset seikat veden laadussa ovat orgaanisen aineksen
alhainen pitoisuus, korkeahko pH ja alkaliteetti. Veden laatua huonontavina tekijöinä
voidaan puolestaan pitää suurehkoa rauta- ja mangaanipitoisuutta. Rauta- ja mangaanipitoisuus ovat jonkin verran kohonneet vedenottamon käyttöönoton jälkeen.
Vedenottamon raakavesikaivoissa on tarkkailun perusteella ollut havaittavissa eroja
veden laadussa. Sähkönjohtavuus, sameus, alkaliteetti, kovuus, rautapitoisuus, mangaanipitoisuus ja hiilidioksidipitoisuus ovat olleet matalimmat kaivossa 1 ja korkeimmat kaivossa 5. Orgaanisen hiilen kokonaismäärän, lämpötilan ja humushappojen
määrän osalta tilanne on ollut päinvastainen; pitoisuudet ovat olleet korkeimmat kaivossa 1 ja matalimmat kaivossa 5. Vuosien 2008–2013 tulosten perusteella vesi imeytyy
vedenottamolle pääasiassa pitkittäin Jänneniemen suuntaisesti.
Valvontatutkimusohjelman mukainen tarkkailu ja tulokset
Vedenottoluvan mukaisen tarkkailun lisäksi Jänneniemen vedenottamon raakaveden
laatua tarkkaillaan terveydensuojeluviranomaisen yhteistyössä laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Raakavedestä määritetään kerran viikossa lämpötila, pH,
sähkönjohtavuus, väri, sameus, rautapitoisuus, mangaanipitoisuus, CODMn-O2, happipitoisuus, koliformiset bakteerit ja E.coli. Kerran kuukaudessa määritetään alkaliteetti,
kokonais- ja kalsiumkovuus, pesäkkeiden lukumäärä, enterokokit, ammonium, nitriitti,
nitraatti ja UV254-absorbanssi. Lisäksi kerran vuodessa määritetään hiilidioksidipitoisuus, torjunta-aineet ja öljyjakeet. Raakaveden seurannan lisäksi myös Jänneniemen
vedenottamon käsitellylle vedelle tehdään valvontatutkimusohjelman mukaisia määrityksiä ennen veden pumppausta Itkonniemen vesilaitokselle. Ko. määritykset käyvät
ilmi taulukosta 1.
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Taulukossa 1 on esitetty vedenottamon raakaveden ja käsitellyn veden laatuominaisuuksia valvontatutkimusohjelman mukaisen tarkkailun mukaan. Tuloksia on verrattu
vesienhoitoasetuksen (VHA 1040/2006, muutos 341/2009) liitteen 7A mukaisiin ympäristölaatunormeihin pohjavedelle niiltä osin kuin laatuominaisuudesta on ollut tietoa. Lisäksi tuloksia on verrattu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (STMA
461/2000) mukaisiin laatuvaatimuksiin ja – suositusarvoihin talousvetenä käytettävälle vedelle.
Taulukko 1. Jänneniemen vedenottamon raakaveden ja ottamolta Itkonniemen vesilaitokselle pumpatun veden laatuominaisuudet valvontatutkimusohjelman mukaisen
tarkkailun mukaan. Raakaveden osalta on esitetty pitoisuuksien minimi- ja maksimiarvot sekä keskiarvot vuosina 2008–2013 otetuissa näytteissä. Itkonniemen vesilaitokselle pumpatun veden osalta tulokset on esitetty vuoden 2013 tulosten keskiarvoina.
Parametri, yksikkö

Näytteet,
lkm

Raakavesi,
min.

Raakavesi,
max.

Raakavesi,
ka.

Itkonniemelle
pumpattu
vesi
ka. 2013

STMA 461/2000
vaatimus* /
suositus

VHA
341/2009
ympäristölaatunormi

Lämpötila
pH
Sähkönjohtavuus,
µS/cm
Väri, mg Pt/l

363
287
287

4,6
7,6
185

8,3
7,8
336

5,4
7,7
282

5,7
7,6
313

-

280

2

90

20

2,7

Sameus, FTU

280

0,19

11,0

3,7

0,09

Rauta, µg/l
Mangaani, µg/l
CODMn-O2, mg/l
Happi, mg/l
Koliformiset bakteerit, pmy/100
ml
E.coli, pmy/
100 ml
Alkaliteetti,
mmol/l
Kokonaiskovuus,
mmol/l
Kalsiumkovuus,
mmol/l
Pesäkkeiden lukumäärä, pmy/ml
Enterokokit,
pmy/100 ml
Hiilidioksidi, mg/l
Ammonium
(NH4+), mg/l
Nitriitti (NO2),
mg/l
Nitraatti (NO3),
mg/l
Sulfaatti, mg
SO4/l
Kloridi, mg Cl/l
TOC, mg C/l
Natrium, mg Na/l
Kalium, mg K/l
Fluoridi, mg F/l

282
285
255
236
274

831
214
0
0
0

1870
530
1,4
0,54
0

1150
355
<0,73
0,11
0

4,7
10,3
0,94
0

6,5–9,5
alle 2500
µS/cm
ei epätavallisia
muutoksia
hyväksyttävissä,
ei epätavallisia
muutoksia
200
50
5
0

274

0

0

0

0

0*

-

86

1,6

2,1

1,9

2

-

-

89

1,1

1,4

1,2

1,3

-

-

89

0,82

1,1

0,94

1

-

-

66

0

3

0,3

33,4

-

80

0

0

0

0

ei epätavallisia
muutoksia
0*

4
66

0
0,009

4,0
0,037

<2,3
0,023

<0,006

-

-

62

0

0,04

<0,013

<0,02

0,15*

62

0

0,04

<0,0092

0,051

50*

50

18

37

44

40,6

41

250

150

16
-

1,3
-

1,7
-

1,5
-

4,4
1,5
4,5
3,6
0,13
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3

-

-

ei todettu

-

3

-

-

<0,05

-

0,10*
-

0,10
<50 µg/l

Jänneniemen vedenottamon vedessä ei ole tarkkailun perusteella todettu haitta-aineille
asetettujen ympäristölaatunormien ylityksiä.
1.5.

Pohjavesialueen maankäyttö

1.5.1. Kaavatilanne ja kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset
Maakuntakaava
Jänneniemen pohjavesialueella ja vedenhankintavesistön valuma-alueella on voimassa
ympäristöministeriön 3.7.2008 vahvistama Kuopion seudun maakuntakaava. Pohjavesialue on osoitettu maakuntakaavassa alueen erityisominaisuutta osoittavalla merkinnällä ”tärkeä pohjavesialue, pv655 ”. Lisäksi kohdemerkinnöin on osoitettu vedenottamo sekä ottamon ja Itkonniemen vesilaitoksen välinen syöttövesijohto (v). Vedenottamo-merkintään liittyy maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Pohjavesialueelle on maakuntakaavassa osoitettu seudullisesti ja
maakunnallisesti merkittävä retkeilyreitti sekä pienialainen matkailupalvelukohde. Lisäksi maakuntakaavassa on osoitettu pohjavesialueen itäosaan sijoittuvat muinaismuistolain (295/1963) nojalla suojellut kohteet. Pohjavesialueen itäosa on maa- ja metsätalousaluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaustarvetta (MU), ja länsiosa maatalousaluetta (MT). Alueen länsiosa on lentomelualuetta.
Valuma-aluetta ei ole osoitettu rajauksin maakuntakaavassa. Vehkalammen Kirkkokallion alueelle sijoittuu ”eo” -merkinnällä osoitettu maa-ainesten ottoalue sekä Kylmälahteen merkinnällä ”at-2” osoitettu kyläalue, jolla haja-asutusluonteista lisärakentamista
suositaan. Ryönänlahteen yhteydessä olevat Savilampi ja Haukilampi on määritelty
suojelualueiksi merkinnällä ”S1508”. Em. kohteet sijoittuvat myös Ryönänkankaan
pohjavesialueelle. Muilta osin valuma-alue on maa- ja metsätalousaluetta, jolla on ulkoilu- tai ympäristöarvoa (MU ja MY), sekä maatalousaluetta (MT).
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Kuva 3. Ote Kuopion seudun maakuntakaavasta.
Yleiskaavat
Pohjavesialueella ja valuma-alueella on voimassa ympäristöministeriön 28.10.1994 ja
29.11.1994 vahvistamat Itärannan ja Riistaveden yleiskaavat. Pohjavesialueesta Jänneniemi sisältyy Itärannan ja Vaittilansaari Riistaveden yleiskaavaan. Valuma-alue ulottuu molempien kaavojen alueelle. Valuma-alueen osalta yleiskaavaan on tehty tilakohtaisia rakennuspaikkoja koskevia muutoksia vuosina 2000 ja 2007.
Pohjavesialue ja valuma-alue on osoitettu yleiskaavoissa osa-alueina ”pv ja av”. Pohjavesialuemerkintään liittyvät erityiset kaavamääräykset 237, 238 ja 116. Kaavamääräyksen 237 mukaan pohjavesialueelle ei saa sijoittaa laitoksia, rakenteita tai toimintoja,
jotka saattavat aiheuttaa pohjaveden pilaantumista tai muuttumista. Määräyksen 238
mukaan alueeseen kohdistuvia toimenpiteitä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon
kaupunginhallituksen 12.3.1990 hyväksymä pohjavesialueiden käyttöä ja rajauksia koskeva suunnitelma tai sen tarkennos. Määräyksen 116 mukaan alueella on voimassa toimenpidekielto pohjavesien suojelemiseksi. Lupaa ei kuitenkaan tarvita vedenhankintaan liittyviin toimenpiteisiin. Lupaa ei myöskään tarvita metsänhoitotoimenpiteille,
mikäli toimenpide ei sisällä maapohjan käsittelyä tai maapohjan käsittelynä on laikutus, äestys tai muu vastaava kevyt maanmuokkausmenetelmä.
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Kaavamääräys 238 koskee myös valuma-aluetta. Lisäksi valuma-aluetta koskevat määräykset 251 ja 303. Kaavamääräyksen 251 mukaan valuma-alueelle ei saa sijoittaa sellaisia laitoksia, rakenteita tai toimintoja, jotka saattavat aiheuttaa vedenhankinnalle
tärkeän vesistön pilaantumista. Määräys 303 on annettu suosituksena ja sen mukaan
viemäröimätön vesihuollolla varustettu asutus ja muu rakentaminen tulee mahdollisuuksien mukaan sijoittaa vähintään 100 metrin etäisyydelle rantaviivasta.
Kaavamääräysten 237, 116 ja 251 viittaukset lainsäädäntöön ovat vanhentuneet ja määräyksen 116 mukaiset metsähoitoa koskevat asiat sisältyvät nykyisin ympäristönsuojelumääräyksiin.
Jänneniemen vedenottamo on osoitettu Itärannan yleiskaavassa merkinnällä ”ET-pv”.
Lisäksi yleiskaavassa on osoitettu alue tekopohjaveden valmistuksessa mahdollisesti
tarvittavia altaita ja vesilaitosta varten sekä vesilaitoksen suoja-alueeksi (246 ja 247).
Pohjavesialueen itäosa ja vedenottamon suojavyöhykkeet ovat pääasiassa maa- ja metsätalousalueita (M) ja Heteharjun sekä Vaittilansaaren ranta-alueilla loma-asuntoalueita (RA ja RA-1). Pohjavesialueen länsiosa ja valuma-alue ovat pääasiassa maa- ja
metsätalousalueita (M ja M-1), peltoalueita (MT) sekä nykyisiä ja uusia lomaasutusalueita (RA-1, M-2, ra 1-3).
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Kuva 4. Ote Itärannan yleiskaavasta.
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Kuva 5. Ote Riistaveden yleiskaavasta.
Yleiskaavojen pohjavesialuerajaus on yhtenevä valtion ympäristöhallinnon pohjavesialuerajauksen kanssa. Valuma-alueen rajaus on Kuopion kaupungin tekemä ja yhtenevä yleiskaavoissa esitetyn rajauksen kanssa.
Rantakaavat
Jänneniemen itäosaan Heteharjun alueelle ja valuma-alueeseen kuuluvaan Kumpuniemeen on tehty rantakaavat.
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Kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset
Kuopion ympäristönsuojelumääräyksiin sisältyy seuraavia Jänneniemen pohjavesialuetta koskevia erityismääräyksiä:
-

Vedenottamon lähi- ja kaukosuojavyöhykkeelle ei saa rakentaa vesikäymälää
(6.1 §).
Karjanlannan levitys on kokonaan kielletty vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä
ja kaukosuojavyöhykkeelle saa levittää vain kompostoitua kuivalantaa (10.4 §).
Yhtenäinen hakkuuaukio saa pohjavesialueella olla tilakohtaisesti enintään kolmen hehtaarin suuruinen. Hakkuaukioon luetaan kaikki sellaiset alueet, joilla ei
ole varttunutta taimikkoa. Maaperän muokkauksissa on käytettävä mahdollisimman kevyttä muokkausmenetelmää, jossa paljastettavan mineraalimaan
osuus voi olla korkeintaan 20 % (11.2 §).

Jänneniemen pohjavesialuetta koskevat myös kaikilla Kuopion pohjavesialueilla voimassa olevat kunnallisten määräysten pohjavesialuemääräykset. Ko. määräysten sisällöstä on kerrottu tarkemmin suojelusuunnitelman yleisessä osassa kohdassa 6.2.
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1.5.2. Nykyinen maankäyttö
Jänneniemen pohjavesialueen ja vedenhankintavesistön valuma-alueen päämaankäyttömuotoja ovat metsä- ja maatalous. Pohjavesialueen pinta-alasta metsätalouskäytössä
on noin puolet ja maatalouden käytössä noin neljäsosa. Asutuksen käytössä pohjavesialueen pinta-alasta on vajaa kymmenesosa. Pohjavesialueen maankäytön jakaantuminen toiminnoittain on esitetty kuvassa 6.

21 %

Maatalous, 160 ha
Metsätalous, 325 ha
Asutus, 40 ha
Muut, 138 ha

24 %

6%

49 %

Kuva 6. Jänneniemen pohjavesialueen päämaankäyttömuodot. Kohdan ”muut” pintaalaan sisältyvät mm. pohjavesialuerajauksen sisään jäävät vesialueet, vanhat ja kotitarvekäytössä olevat maa-ainesten ottoalueet sekä hautausmaa.
Valuma-alueen pinta-alasta metsätalouden käytössä on yli puolet, maatalouden käytössä kolmasosa ja asutuksen vajaa kymmenesosa.
Pääosa pohjavesialueen ja valuma-alueen maa-alueista on yksityisessä omistuksessa.
Kuopion kaupunki omistaa Jänneniemen pohjavesialueesta vedenottamoalueen ja suuren osan lähisuojavyöhykkeestä, yhteensä noin 20 hehtaaria. Lisäksi kaupunki omistaa
kaukosuojavyöhykkeestä noin 70 hehtaaria.
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Vedenhankintavesistön kuvaus ja tarkkailu
Jänneniemen pohjavesialuetta ympäröivät rantaimeytysvesistöt, Juurusvesi, Jännevesi
ja Pohjalampi, sijaitsevat Vuoksen vesistöön kuuluvalla Nilsiän reitillä Juurusveden valuma-alueella. Reitin vedet laskevat Jännevirran kautta Kallaveteen. Nilsiän reitin valuma-alueen pinta-ala on 5 422 km2 ja järvisyys 12 prosenttia. Juurusveden valumaalueen pinta-ala on 975 km2 ja järvisyys 21 prosenttia. Päävirtaus Juurusvedessä kulkee
järvialtaan läpi idästä länteen kääntyen Jännevirrassa suoraan etelään. Talvella virtaukset kulkevat jään alla päävirtaussuunnan mukaisesti. Kesällä pintavirtauksiin vaikuttaa myös tuulen suunta.
Jännevesi ja Juurusvesi ovat yhteydessä keskenään Ryönänsalmen ja Vaittilansalmen
kautta. Vesistöjen veden pinnankorkeus on keskenään samassa tasossa. Pinnankorkeutta mitataan kaksi kertaa vuodessa vedenottamon tarkkailuohjelman mukaisen seurannan yhteydessä. Mittauspaikka on Vaittilansaaren sillalla. Seurantavuosina 2008–
2013 pinnankorkeus on vaihdellut välillä +81,77…82,70 mpy (N2000).
Juurusvedestä, Jännevedestä ja Pohjalammesta otetaan vedenottamon tarkkailuohjelman mukaisesti näytteet kolmesta havaintopaikasta kaksi kertaa vuodessa. Näytteet
otetaan kerrostumiskausina maaliskuussa ja elokuussa. Näytesyvyydet ovat 1 m, 5 m,
10 m ja pohja -1 m. Näytteistä tehdään seuraavat määritykset: lämpötila, happipitoisuus, sameus, sähkönjohtavuus, pH, väri, CODMn-O2, kokonais- ja ammoniumtyppipitoisuus, kokonaisfosforipitoisuus, rauta- ja mangaanipitoisuus, alkaliteetti, kokonaiskovuus, fekaaliset colit (syvyys 1 m) ja klorofylli-a (syvyys 0-2 m, vain kesällä). Pelonsalmen havaintopaikasta määritetään lisäksi sulfaatti-, kadmium-, nikkeli- ja uraanipitoisuus.
Tulosten perusteella Pohjalammen alusveden happitilanne on 2000-luvulla ollut kerrostuneisuuskausina huono. Kesällä happipitoisuudet ovat olleet alhaisia kymmenen
metrin syvyydestä alaspäin, talvella huonohappisuus on rajoittunut pohjan läheisyyteen. Hapen loppuminen on ajoittain aiheuttanut ravinteiden sekä raudan ja mangaanin liukenemista pohjasedimentistä. Kesäisten fosforipitoisuuksien ja levämäärien
(klorofylli-a) perusteella Pohjalampi on useimmiten ollut luokiteltavissa lievästi rehevöityneeksi ja ekologiselta tilaltaan hyväksi. Poikkeuksen muodostavat kesät 2003,
2012 ja 2013, jolloin lampi on levämäärän perusteella ollut rehevä ja ekologiselta tilaltaan tyydyttävä. Mikäli lammen itsepuhdistuskyky ylittyy, seurauksena voi olla rehevöitymisen voimistuminen ja leväkukinnat.
Hapen vähenemistä on todettu myös Jänneveden alimmissa vesikerroksissa, mutta
Jänneveden tila on ollut selvästi Pohjalampea parempi. Kesäisten fosforipitoisuuksien
ja levämäärien perusteella Jännevesi on ollut lievästi rehevöitynyt ja ekologiselta tilaltaan hyvä. Juurusveden Pelonsalmessa happitilanne on ollut hyvä myös kerrostuneisuuskausina. Fosforipitoisuuksien perusteella Pelonsalmen vesialue on enimmäkseen
ollut lievästi rehevöitynyt. Pelonsalmen levämäärät ovat olleet korkeampia kuin Pohjalammessa ja Jännevedessä. Levämäärien perusteella Pelonsalmen vesialue on ollut lievästi rehevä tai rehevä ja ekologiselta tilaltaan hyvä tai tyydyttävä. Pelonsalmen humuspitoisuus on ollut korkeampi kuin Pohjalammessa ja Jännevedessä. Sulfaatti-,
kadmium-, nikkeli- ja uraanipitoisuudet ovat vuoden 2013 mittauksissa olleet alhaisia.
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Kokonaisuutena vedenhankintavesistö on Pohjois-Savon ELY-keskuksen vuonna 2013
tekemän luokituksen mukaan ekologiselta tilaltaan hyvä.
2.

SUUNNITELMA-ALUEEN TOIMINNAT JA NIIDEN AIHEUTTAMAT RISKIT
Tähän lukuun on koottu tiedot Jänneniemen pohjavesialueelle ja vedenhankintavesistön valuma-alueelle sijoittuvasta toiminnasta sekä arvioitu niiden aiheuttamia riskejä
pohjaveden muuttumis- ja pilaantumisvaaran sekä vedenoton kannalta. Toimintojen
kartoitukset on tehty kesällä 2013. Toiminnat on esitetty kartalla suunnitelman liitteessä 6.

2.1

Asutus

2.1.1. Nykytilanne
Rakennuskanta ja rakentaminen
Jänneniemen pohjavesialueella sijaitsee vajaat 20 ympärivuotista asuntoa ja 65 lomaasuntoa. Ympärivuotisista asunnoista kaksi ja loma-asunnoista yli 50 sijaitsee vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä. Vedenottamon lähisuojavyöhykkeelle ei sijoitu ympärivuotisia tai loma-asuntoja. Ympärivuotisia asuntoja alueelle on valmistunut eniten
1940- ja 1950-luvuilla ja loma-asuntoja 1970- ja 1980-luvuilla. Alueella on lisäksi kuusi
eläinsuojaa ja ne on rakennettu 1940- ja 1950-luvuilla. Lähin ympärivuotinen asunto
sijaitsee noin 800 metrin ja loma-asunto noin 450 metrin etäisyydellä vedenottamosta.
Valuma-alueella on noin 120 ympärivuotista ja 110 loma-asuntoa. Ympärivuotisia asuntoja alueelle on valmistunut eniten 1950- ja 1990-luvuilla ja loma-asuntoja 1960- ja
1970-luvilla.
Vedenhankinta ja jätevesien käsittely
Jänneniemen pohjavesialueen länsipuoli kuuluu Jännevirran Vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-alueeseen. Suurin osa alueen ympärivuotisista asuinkiinteistöistä ja osa lomakiinteistöistä on liittynyt osuuskunnan verkostoon. Osuuskunta ostaa
veden Siilinjärveltä. Osa pohjavesialueen talouksista ottaa talousvetensä edelleen
omasta kaivosta, lähteestä tai järvestä. Vedenottamon rakentamisen yhteydessä kuudelle kaukosuojavyöhykkeen kiinteistölle on rakennettu ns. korvausvesijohto vedenottamolta, koska ko. kiinteistöjen vedenhankintamahdollisuudet omista kaivoista heikentyivät pohjaveden virtaussuuntien muututtua veden oton käynnistyttyä.
Valuma-alueen länsi- ja eteläpuolesta osa kuuluu Jännevirran Vesiosuuskuntaan ja
pohjois- sekä itäpuolesta osa Kotasalmen vesiosuuskuntaan sekä Ryönän vesihuoltoosuuskuntaan. Osa alueen kiinteistöistä hoitaa vedenhankinnan kiinteistökohtaisesti.

Postiosoite
Käyntiosoite
Laskutusosoite

PL 1097 | 70111 Kuopio
Suokatu 42 A
PL 3016 | 70701 Kuopio

Puhelin
Faksi

017 182 111
017 185 409

www.kuopio.fi

Kuopion kaupunki
Pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Jänneniemi

23.6.2015

20 (36)
Julkinen

Jätevesien käsittely on hoidettu pohjavesialueella ja valuma-alueella kiinteistökohtaisesti. Kiinteistöjen jätevesijärjestelmiä koskeneen kyselyn (vuodelta 2009) mukaan
pohjavesialueella on 25 vesikäymälää ja hieman alle 50 kuivakäymälää. Vesikäymäläjätevesien käsittelyjärjestelmänä noin puolella kiinteistöistä on umpisäiliö ja kolmasosalla 2-osainen saostuskaivo. Lopulla kuudesosalla on käsittelyjärjestelminä 3-osainen saostuskaivo, 1-osainen saostuskaivo tai pienpuhdistamo. Jätevedet imeytetään suurimmaksi osaksi omalle maalle tai omalla maalla olevaan ojaan.
Valuma-alueella on noin 110 vesikäymälää ja vajaat 80 kuivakäymälää. Vesikäymäläjätevesien käsittelyjärjestelmänä hieman alle puolella kiinteistöistä on umpisäiliö. Noin
viidenneksellä on käytössä 2-osainen saostuskaivo ja toisella viidenneksellä 3-osainen
saostuskaivo. Muita käsittelyjärjestelmiä alueella ovat pienpuhdistamot ja 1-osainen
saostuskaivo. Saostuskaivoista jätevedet imeytetään tavallisimmin omalle maalle tai
omalla maalla olevaan ojaan.
Pohjavesialueen länsiosa sekä valuma-alue kuuluvat Kuopion vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2020 mukaisiin jätevesiviemäröinnin selvitysalueisiin ja kiireellisyysluokka I ja II:een. Ko. alueille on laadittu liittymishalukkuuskysely sekä jätevesiviemäröinnin yleissuunnitelma.
Lämmitysjärjestelmät
Tiedot kiinteistöjen lämmitysjärjestelmistä ovat suuntaa-antavia, koska tietoja on kerätty useista eri tietolähteistä. Tiedoissa on myös päällekkäisyyksiä ja puutteita.
Jänneniemen pohjavesialueen ja valuma-alueen pääasiallinen lämmitysmuoto on puutai sähkölämmitys, joilla ei ennalta arvioiden ole pohjavesivaikutuksia. Pohjavesialueella ei rekisterien mukaan sijaitse maalämpökaivoja, mutta yhdellä vedenottamon kaukosuojavyöhykkeen kiinteistöllä on vedenottamohankkeen toteuttamisen yhteydessä
saadun tiedon mukaan yksi maalämpökaivo, joka on rakennettu ennen kuin maalämpökaivojen rakentaminen tuli toimenpideluvanvaraiseksi. Maalämpökaivo sijoittuu
noin 600 metrin etäisyydelle vedenottamosta.
Valuma-alueella on vajaat 20 maalämpökaivoa. Niistä kahdeksan sijoittuu rantavyöhykkeelle. Maalämpöjärjestelmissä käytetyistä lämmönsiirtoaineista ei ole tietoa.
Öljylämmitys on lämmitysjärjestelmänä noin 40:ssä pohjavesi- ja valuma-alueen kiinteistössä. Kiinteistöistä kaksi sijaitsee kaukosuojavyöhykkeellä, neljä pohjavesialueen
länsiosassa ja loput valuma-alueella.
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2.1.2. Asutuksen riskien arviointi
Jänneniemen pohjavesialueen asutuksen aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on
suuri ja pohjavesialueen ja valuma-alueen asutuksen aiheuttama vedenhankintavesistön pilaantumisvaara kohtalainen.
Jätevesien käsittely lietekuljetuksineen, lämmitysjärjestelmät sekä asutuksen käytössä
olevien alueiden käyttö ja hoito voivat vaikuttaa pohjaveden ja vedenhankintavesistön
veden laatuun. Vedenottotoiminnan kannalta hyvä asia on, että pohjaveden viipymäaika ottamolle on lähimmiltä ympärivuotisilta ja loma-asunnoilta yli 60 vuorokautta.
Tämä vähentää, mutta ei kokonaan poista, jätevesien käsittelystä aiheutuvaa pohjaveden pilaantumisvaaraa. Lisäksi hyvä asia on, että vedenottamon kaukosuojavyöhykkeelle ei saa rakentaa uusia vesikäymälöitä. Vanhoja vesikäymälöitä kaukosuojavyöhykkeellä on vain muutamia.
Pohjavesialueella on vain yksi maalämpökaivo. Maalämpökaivo kuitenkin sijoittuu vedenottamon kaukosuojavyöhykkeelle ja voi mahdollisessa lämmönsiirtoaineen vuototilanteessa aiheuttaa pohjaveden paikallista pilaantumisvaaraa. Pohjaveden ja vedenhankintavesistön paikallinen pilaantumisvaara on vuototilanteissa mahdollinen myös
valuma-alueella sijaitsevien maalämpöjärjestelmien osalta.
Öljylämmitysjärjestelmiä on pohjavesialueella muutamia. Säiliöistä voi vuototilanteissa
aiheutua pohjaveden sekä rantavyöhykkeelle sijoittuvien säiliöiden osalta myös vedenhankintavesistön pilaantumisvaaraa. Vedenottotoiminnan kannalta suuren pilaantumisvaaran muodostavat kaukosuojavyöhykkeelle sijoittuvat säiliöt. Ko. öljylämmitysjärjestelmät tulisi korvata jollain muulla lämmitysjärjestelmällä, jolla ei ole pohjavesivaikutuksia ja säiliöt tulisi poistaa alueelta. Myös pohjavesialueen länsiosaan ja valuma-alueelle sijoittuvien öljysäiliöiden suojausten toteuttaminen ympäristönsuojelumääräysten mukaisiksi on erittäin tärkeää.
Lisärakentaminen ja sen myötä tapahtuva asutuksen lisääntyminen lisäisi Jänneniemen pohjavesialueella pohjaveden pilaantumis- ja muuttumisvaaraa. Vedenottotoiminnan kannalta pilaantumis- ja muuttumisvaara on suurin vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä ja sen ulkorajan välittömässä läheisyydessä.
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Maatalous

2.2.1 Nykytilanne
Sydän-Savon maaseutupalvelulta saatujen tietojen mukaan Jänneniemen pohjavesialueella ja vedenhankintavesistön valuma-alueella on yhteensä 26 maatilaa (kokonaisuudessaan 34 maatilaa, mutta kahdeksalla tilalla ei ollut toimintaa kartoitushetkellä). Viljelyksessä olevaa peltopinta-alaa pohjavesialueella on noin 160 hehtaaria ja valumaalueella noin 520 hehtaaria. Pohjavesialueella on kuusi eläinsuojaa. Kaikki eläinsuojat
sijoittuvat pohjavesialueen länsiosaan kaukosuojavyöhykkeen ulkopuolelle.
Pohjavesialueen peltoalasta suurin osa sijaitsee alueen länsiosassa. Vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä viljelyksessä olevaa peltoa on vajaat kolme hehtaaria. Vedenottamoa lähimmät peltolohkot sijaitsevat lähellä kaukosuojavyöhykkeen ulkorajaa, noin kilometrin etäisyydellä ottamosta. Em. peltolohkoilla ei todennäköisesti käytetä torjuntaaineita, koska viljelevän tilan päätuotantosuunta on luonnonmukainen kotieläintalous.
Valuma-alueella pellot ulottuvat etenkin Pohjalammen, Pelonsalmen sekä Ryönän- ja
Kopolanlahden ympäristössä vesistöjen läheisyyteen.
Pohjavesialueella maataloutta harjoittaa yhdeksän tilaa. Kuuden tilan päätuotantosuunta on viljan viljely ja yhden kasvintuotanto. Tiloista kaksi on karjatiloja: toisen
tuotantosuunta on lypsykarjatalous ja toisen ylämaankarjan kasvatus. Ylämaankarjan
laidunnusalueita sijoittuu vedenottamon kaukosuojavyöhykkeelle.
Valuma-alueella maataloutta harjoittaa 17 maatilaa. Kuuden tilan päätuotantosuunta
on viljan viljely, kahden kasvintuotanto ja yksi on erikoistunut puutarhakasvien viljelyyn. Tiloista kuusi on karjatiloja ja yksi hevostila. Kaikkien karjatilojen tuotantosuunta
on lypsykarjatalous. Lisäksi yksi tila on keskittynyt muuhun tuotantoon. Valumaalueella sijaitseva kasvihuone sekä maatiloista kolme sijoittuu osittain myös Ryönänkankaan pohjavesialueelle.
Lannoitteina pohjavesialueella ja valuma-alueella käytetään sekä karjanlantaa että keinolannoitteita. Torjunta-aineiden käytöstä ei ole ollut käytettävissä tietoa.
Alueen viljelijät ovat sitoutuneet noudattamaan maatalouden ympäristötuen perustukiehtoja. Tiloista kahdeksalla on myös erityisympäristötukisopimuksia. Erityisympäristötukisopimuksia on tehty luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisestä,
luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, perinnebiotooppien hoidosta ja lietelannan sijoittamisesta peltoon.
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2.2.2 Maatalouden riskien arviointi
Jänneniemen pohjavesialueen ja vedenhankintavesistön valuma-alueen maatalouden
aiheuttama pohjaveden ja vedenhankintavesistön pilaantumisvaara on kohtalainen.
Vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä on viljelyksessä olevaa peltoa muutamia hehtaareja. Lisäksi kaukosuojavyöhykkeelle sijoittuu karjan laidunnusalueita. Pohjaveden
viipymäaika pelloilta ja laidunnusalueilta vedenottamolle on yli 60 vuorokautta, mikä
vähentää, muttei kokonaan poista peltoviljelystä ja karjan laidunnuksesta aiheutuvaa
pohjaveden pilaantumisvaaraa. Vedenottamon tarkkailuun liittyvässä seurannassa ei
ole havaittu kohonneita nitraatti- tai torjunta-ainepitoisuuksia.
Pohjavesialueen länsiosa on maankäytöltään peltovaltaista. Alueelta ei kalliokynnyksen
vuoksi todennäköisesti ole suoraa pohjaveden virtausyhteyttä vedenottamolle, joten
länsiosan peltoalueilta mahdollisesti huuhtoutuvat ravinteet ja torjunta-aineet sekä
bakteerit ja virukset eivät todennäköisesti kulkeudu pohjaveden mukana vedenottamolle. Pelloilta tulevalla kuormituksella on kuitenkin paikallisesti vaikutusta pohjaveden
laatuun pohjavesialueen länsiosassa sekä Pohjalammen veden laatuun. Vesistön kautta
pohjavesialueen länsiosan maatalous vaikuttaa myös rantaimeytyvän pohjaveden laatuun, koska Pohjalampi on yhteydessä Jänneveteen, josta suuri osa rantaimeytyvästä
pohjavedestä muodostuu. Myös valuma-alueen maatalouden kuormituksella on vaikutusta vedenhankintavesistöön ja sitä kautta vedenottamolle rantaimeytyvän pohjaveden laatuun.
2.3

Metsätalous

2.3.1 Nykytilanne
Metsäkeskukselta saatujen tietojen mukaan Jänneniemen pohjavesialueella ja vedenhankintavesistön valuma-alueella on metsää yhteensä noin 1 540 hehtaaria.
Metsäpinta-alasta noin 280 hehtaaria on uudistuskypsää metsää, 670 hehtaaria varttunutta kasvatusmetsää, 275 hehtaaria nuorta kasvatusmetsää, 260 hehtaaria taimikoita
ja loput muita kehitysluokkia. Vuosina 2013–2023 koko alueelle on mahdollista tehdä
hakkuita noin 1 060 hehtaarin alalla, josta avohakkuita noin 375 hehtaarin, harvennushakkuita 480 hehtaarin ja ensiharvennuksia 205 hehtaarin alalla.
Vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä on metsää noin 200 hehtaaria, josta noin 20
hehtaaria on uudistuskypsää metsää, 95 hehtaaria varttunutta kasvatusmetsää, 55 hehtaaria nuorta kasvatusmetsää ja 25 hehtaaria taimikoita. Vuosina 2013–2023 on mahdollista tehdä hakkuita noin 115 hehtaarin alalla, josta avohakkuita noin 35 hehtaarin,
harvennushakkuita vajaan 40 hehtaarin ja ensiharvennuksia hieman yli 40 hehtaarin
alalla.
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Ensiharvennus
Harvennushakkuu

14 %

Avohakkuu
Ei toimenpiteitä

31 %
31 %

24 %

Kuva 7. Pohjavesialueen ja valuma-alueen mahdolliset hakkuut vuosina 2013–2023.

Ensiharvennus
21 %

Harvennushakkuu
Avohakkuu
Ei toimenpiteitä

43 %
18 %

18 %

Kuva 8. Vedenottamon kaukosuojavyöhykkeen mahdolliset hakkuut vuosina 2013–
2023.
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2.3.2 Metsätalouden riskien arviointi
Jänneniemen pohjavesialueen ja vedenhankintavesistön valuma-alueen metsätalouden
aiheuttama pohjaveden ja vedenhankintavesistön pilaantumisvaara on vähäinen. Metsätyökoneiden käyttöön liittyy kuitenkin aina öljyvahingonvaara ja sitä kautta myös
pohjaveden pilaantumisvaara. Mahdollisissa vuototilanteissa pohjaveden pilaantumisvaara on suuri.
Metsätalous on vedenottamon kaukosuojavyöhykkeen päämaankäyttömuoto. Alueen
puustosta noin 20 % saavuttaa päätehakkuiän vuoteen 2023 mennessä. Metsien hoito
ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti sekä hakkuiden ajoittaminen tasaisesti seuraavalle kymmenvuotiskaudelle ympäristönsuojelumääräysten pinta-alarajoitukset
huomioon ottaen on erittäin tärkeää, jotta hakkuut eivät aiheuta muutoksia alueen
pohjavedessä. Maaperän käsittelyä alueella tulee välttää tai käyttää ympäristönsuojelumääräykset huomioon ottaen menetelmiä, joilla mineraalimaata paljastetaan mahdollisimman vähän.
Pohjavesialueen länsiosa on peltovaltaista. Ympäristönsuojelumääräysten mukaisen
metsänhoidon sekä tasaisesti vuosittain jakaantuvien hakkuiden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on pohjavesialueen länsiosassa sekä valuma-alueella paikallinen.
Valuma-alueen metsien hoidossa on em. asioiden lisäksi tärkeää kiinnittää eritystä
huomiota ranta-alueilla riittäviin suojavyöhykkeisiin ja lisäksi ojituksia tulee välttää.
2.4

Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä sähkönjakelumuuntajat

2.4.1 Nykytilanne
Öljy- ja polttoainesäiliöt
Pohjois-Savon pelastuslaitokselta, Kuopion kaupungin rakennusvalvonnan tietojärjestelmistä ja Jänneniemen vedenottamohankkeen yhteydessä kerättyjen tietojen mukaan
vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä sijaitsee neljä öljysäiliötä, joista kaksi on edellä
kohdassa 2.1.1 mainittuja kiinteistön lämmitysöljysäiliötä. Toinen lämmitysöljysäiliö on
maanalainen. Muut kaksi säiliötä sijaitsevat Vaittilansaaressa.
Vedenottamolla on lisäksi varavoimakone, joka on sijoitettu vedenkäsittelyrakennuksen tiloihin. Sekä varavoimakoneella että sen erillisellä polttoainesäiliöllä (tilavuus
1500 l) on polttoainetilavuutta vastaavat suoja-altaat. Säilytystilan rakenteet sekä lattiamateriaali on lisäksi tehty sellaiseksi, että varavoimakoneen tai säiliön mahdollinen
polttoainevuoto pysähtyy sisätiloihin.
Pohjavesialueen länsiosassa on 13 öljysäiliötä, joista kaksi on maanalaista. Säiliöt ovat
kiinteistöjen lämmitysöljysäiliöitä sekä maatilojen säiliöitä.
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Valuma-alueella on noin 40 öljysäiliötä. Siitä, ovatko säiliöt vielä kartoitushetkellä käytössä, ei ole ajantasaista tietoa. Useista tietolähteistä johtuen myös säiliöiden lukumäärissä voi olla epätarkkuutta.
Sähkönjakelumuuntajat
Pohjavesialueen ja valuma-alueen sähkön jakelusta vastaa pääasiassa Savon Voima Oyj.
Savon Voiman toiminta-alue kattaa lähes koko Jänneniemen ja ulottuu valuma-alueella
Kylmälahden länsipuolelle. Vaittilansaari ja Kylmälahden itäpuoli kuuluvat PohjoisKarjalan Sähkö Oy:n (jäljempänä PKS Sähkö) toiminta-alueeseen.
Pohjavesialueella ja valuma-alueella on sähkönjakelumuuntajia kaikkiaan 43, joista
kymmenen sijaitsee pohjavesialueella. Pohjavesialueen muuntajista kolme sijaitsee vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä. Puistomuuntaja on rakennettu vedenottamoa
varten ja se on sijoitettu teräksiseen suoja-altaaseen, joka estää muuntajaöljyn pääsyn
maaperään mahdollisissa vuototilanteissa. Muuntaja sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä vedenottamosta. Kaksi kaukosuojavyöhykkeen muuta muuntajaa on muuntajatyypiltään suojaamattomia pylväsmuuntajia ja ne sijaitsevat 900 ja 1200 metrin etäisyydellä vedenottamosta. Muut pohjavesialueella sijaitsevat muuntajat ovat pylväsmuuntajia ja suojaamattomia.
Taulukko 2. Pohjavesialueen jakelumuuntajat.
Tunnus

Rakenne

12118
12361
12335
3029
12135
12198
12009
12395
12136
12199

Puisto*
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs

Rak.
vuosi
2007
1983
1983
1974
2008
2001
-

Koko
(kVA)
500
50
16
50
200
50
100
50
100
50

Öljyä
(kg)
305
90
60
105
200
110
135
110
160
110

Et. ottamolle
(m)
200
900
1200
1400
2200
2200
3000
3000
3500
4400

Verkkoyhtiö
Savon Voima
Savon Voima
Savon Voima
PKS Sähkö
Savon Voima
Savon Voima
Savon Voima
Savon Voima
Savon Voima
Savon Voima

*-merkintä = muuntaja sisältää suojauksen
Valuma-alueen 33 muuntajasta kahteen ranta-alueella sijaitsevaan muuntajaan on rakennettu suojauksia. Muut muuntajat ovat suojaamattomia. Valuma-alueen muuntajat
sisältävät öljyä 84–150 kg/muuntaja.
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2.4.2 Öljy- ja polttoainesäiliöiden sekä sähkönjakelumuuntajien riskien arviointi
Jänneniemen pohjavesialueella ja vedenhankintavesistön valuma-alueella sijaitsevien
suojaamattomien öljy- ja polttoainesäiliöiden sekä sähkönjakelumuuntajien aiheuttama pohjaveden ja vedenhankintavesistön pilaantumisvaara on suuri.
Kiinteistöjen lämmitysöljysäiliöiden aiheuttama pohjaveden ja vedenhankintavesistön
pilaantumisvaara on arvioitu edellä kohdassa 2.1.2, joten tässä on arvioitu vain muiden
öljy- ja polttoainessäiliöiden sekä sähkönjakelumuuntajien aiheuttama pilaantumisvaara.
Öljyjen käyttöön ja kuljetuksiin pohjavesialueella sekä vedenhankintavesistön läheisyydessä liittyy aina öljyvahingonvaara, joka voidaan kokonaan poistaa ainoastaan
poistamalla ko. toiminnat alueelta. Niille öljysäiliöille sekä suojaamattomille sähkönjakelumuuntajille, joita ei voida em. alueilta poistaa, on erittäin tärkeää toteuttaa ympäristönsuojelumääräysten mukaiset suojaustoimenpiteet. Suojaustoimenpiteillä pohjaveden ja vedenhankintavesistön pilaantumisvaaraa voidaan vähentää.
2.5

Liikenne

2.5.1 Nykytilanne
Tieliikenne
Jänneniemen pohjavesialueella ja vedenhankintavesistön valuma-alueella on kolme
alueellista päätietä. Jänneniemen yksityistie kulkee läpi pohjavesialueen. Alueen teistä
vilkkaimmin liikennöity on valuma-alueelle, pohjavesialueen eteläpuolelle, sijoittuva
valtatie 9 Kuopiosta Joensuuhun. Lisäksi valuma-alueella on Pelonniementie, joka kulkee Ryönän, Pelonniemen ja Kotasalmen läpi.
Jänneniemen yksityistie on sorapäällysteinen ja tien pituus on noin 6,5 kilometriä. Tien
nopeusrajoitus on 50 km/h. Pääasiassa tietä käyttävät alueen ympärivuotiset asukkaat,
loma-asukkaat, pohjavesialueella sijaitsevan matkailuvaunualueen ja maaseutumatkailuyrityksen asiakkaat sekä Kuopion Vesi. Tiellä liikutaan myös maatalouden työkoneilla. Jänneniemen yksityistiellä käytetään kalsiumkloridia kesäisin tien pölyämisen estämiseksi. Suolaa käytetään kesästä ja sääolosuhteista riippuen enintään seitsemän
tonnia vuodessa.
Valtatie 9 (Joensuuntie) kulkee valuma-alueella noin 4, 2 kilometrin matkalla välillä
Levämäki-Kohiseva. Valtatie kulkee lähimmillään Jänneniemen vedenottamoa Jänneveden Kylmälahdessa, josta on vesiteitse matkaa vedenottoalueelle noin 3,2 kilometriä.
Tiealueelta tulevien pintavesien purkauskohdat Jänneveteen ovat Kylmälahdessa noin
100 metrin etäisyydellä ja muualla noin 900 metrin etäisyydellä vesistöstä.
Vehmersalmen risteyksen lähellä, valtatien 9 tieosalla 329, on tehty kevyt pohjaveden
suojaus (luiskat ja maaleikkaukset) siten, että mahdollisissa onnettomuustilanteissa
tiealueelta tuleva öljy ja muut ympäristölle vaaralliset aineet voidaan johtaa sivuojien
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kautta tien viereen rakennettuun altaaseen. Kartoitushetkellä (kesä 2013) allas oli
täynnä vettä.
Valtatiellä kulkee keskimäärin 5200 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on noin 30 %. Viimeisimmän (vuodelta 2013) vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevan selvityksen mukaan valtatiellä 9 kuljetetaan vaarallisista aineista pääasiassa kaasuja, palavia nesteitä ja syövyttäviä aineita. Kaasuja kuljetetaan noin 150-300, palavia
nesteitä 500-1500 ja syövyttäviä aineita 0-500 tonnia viikossa. Lisäksi tiellä kuljetetaan
pienempiä määriä orgaanisia peroksideja, helposti itsestään syttyviä aineita sekä vaarallisia aineita ja esineitä. Valtatien 9 nopeusrajoitus on Kylmälahden kohdalla 80
km/h. Muulla osuudella valtatien nopeusrajoitus on kesällä 100 km/h ja talvella 80
km/h.
Valtatie 9 kuuluu kunnossapitoluokkaan I. Tiellä käytetään talvisin liukkauden torjuntaan natriumkloridia ja suolahiekkaa. Vuonna 2012 suolaa käytettiin Jänneniemen
kohdalla noin 2,2 t/km.
Valuma-alueen länsirajalla kulkeva Pelonniementie (nro 16417) on öljysorapäällysteinen ja nopeusrajoitus tiellä on 80 km/h. Tien pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen ympärivuotiset ja loma-asukkaat. Tie kuuluu kunnossapitoluokkaan III, eikä sitä suolata.
Vesiliikenne
Pohjois-Savon ELY-keskukselta saatujen tietojen mukaan valuma-alueen vesistöissä ei
kuljeteta vaarallisia aineita laivateitse. Lähin laivaväylä kulkee Jännevirrassa Jänniemen ja Rissalanrannan välissä. Veneliikenne vedenhankintavesistössä on pääasiassa
vapaa-ajantoimintaan liittyvää veneilyä. Alueella ei sijaitse moottorikelkkareittejä.
Lentoliikenne
Pohjavesialueen luoteispuolella, Juurusveden rannalla, sijaitsee Kuopion lentoasema.
Kiitotien eteläpäästä etäisyys pohjavesialueeseen on noin 1,7 kilometriä. Vuonna 2012
lentokentällä oli noin 56 lento-operaatiota (lentoonlähdöt ja laskeutumiset) vuorokaudessa. Lentokoneet pyrkivät pääsääntöisesti nousemaan ja laskeutumaan pohjois-eteläsuuntaisesti, kentän eteläpäässä Jännevirran salmen päällitse, lentämättä pohjavesialueen ylitse.
Kiitoteiden liukkaudentorjuntaan käytetään kalium- ja natriumasetaattia. Lentokoneiden jäänpoistoon ja jäätymisen estoon käytetään propyleeniglykolipohjaisia aineita.
Jäänpoisto- ja jäänestokäsittelyt tehdään asematasolla terminaalin edustalla. Huomattava osa jäänpoistoaineesta kerätään talteen ja toimitetaan käsiteltäväksi Kuopion Veden Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolle. Osa jäänpoistoaineesta ohjautuu kenttäalueen hulevesiviemäriin ja sen purkupisteistä Iso-Jälään sekä Juurusveteen. Tankkauspaikoilta ja polttoaineiden varastointipaikoilta hulevedet on ohjattu osittain öljynerotuskaivojen kautta Juurusveteen laskevaan puroon, jossa on onnettomuustapauksien
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varalta suljettava patoluukku. Terminaalin edustan hulevesien valuminen Iso-Jälään
voidaan estää sulkuventtiilillä.
2.5.2 Liikenteen riskien arviointi
Liikenteen ja teiden kunnossapidon aiheuttama pohjaveden ja vedenhankintavesistön
pilaantumisvaara on kohtalainen.
Vedenottotoiminnan kannalta suurimman liikenteestä johtuvan pilaantumisvaaran
muodostavat lähi- ja kaukosuojavyöhykkeen kautta tapahtuvat lämmitysöljy-, polttoaine- sekä jätevesilietekuljetukset sekä tien pölyämiseen estoon kesällä mahdollisesti
käytettävän suolan käyttö. Vedenottamon toimintaan liittyvässä tarkkailussa ei ole havaittu kohonneita kloridipitoisuuksia.
Pohjavesialueen länsiosassa Jänneniementiellä on enemmän liikennettä erityisesti kesäaikaan. Tien kunnossapitoon käytettävän suolan käytöstä voi aiheutua paikallista
pohjaveden kloridipitoisuuden nousua.
Vedenhankintavesistön valuma-alueella kulkevan valtatien 9 liikennemäärät ovat suuret. Valtatiellä 9 tapahtuva öljy- tai kemikaalikuljetusonnettomuus voisi pahimmillaan
vaarantaa vedenottamon toiminnan, jos haitallisia aineita pääsee ojien kautta vesistöön. Kylmälahden kohdalle rakennetun altaan kunnossapidosta tulee huolehtia, jotta
allas toimii mahdollisissa vahinkotilanteissa tarkoitetulla tavalla.
Vesiliikenteestä aiheutuvat öljy- ja polttoainevuodot vedenhankintavesistössä ovat
mahdollisia. Veneliikenteen määrä vedenhankintavesistössä ei kuitenkaan ole kovin
suuri, koska alueella ei sijaitse laivaväylää.
Myös lento-onnettomuus Jänneniemen ilmatilassa tai lentoaseman läheisyydessä voisi
pahimmillaan vaarantaa Jänneniemen vedenottamon toiminnan, jos lentokoneen sisältämää polttoainetta pääsisi pohjavesialueelle tai vedenhankintavesistöön. Riskiä vähentää se, että lentotoimintaan liittyvät operoinnit tapahtuvat pääasiassa siten, etteivät
lentokoneet lennä pohjavesialueen ylitse.
2.6

Maa-ainesten otto

2.6.1 Nykytilanne
Jänneniemen pohjavesialueella ja vedenhankintavesistön valuma-alueella ei ole yleiskaavojen mukaisia maa-ainesten ottoon soveltuvia alueita. Alueilla ei myöskään ole tällä hetkellä voimassa olevia maa-ainesten ottolupia. Vedenottamon kaukosuojavyöhyke
on mainittu pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista PohjoisSavossa koskevassa selvityksessä (myöhemmin POSKI) hiekka- ja soramuodostumana,
jolla on erityisiä maisema- ja luonnonarvoja. Alue kuuluu maakunnallisesti arvokkaisiin harjualueisiin sekä POSKI -luokituksen mukaan alueisiin, joilla maa-ainesten otosta voi aiheutua maa-aineslain 3 §:ssä mainittuja haittoja.
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Pohjavesialueella on kuitenkin useita vanhoja maa-ainesten ottoalueita ja Jänneniemen
vedenottamokin on rakennettu vanhalle ottoalueelle. Avattuja soranottoalueita on vedenottamoalueen itäpuolella sijaitsevalla kiinteistöllä ja Vaittilansaaressa.
Kuopion kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tilaa ja kunnostustarvetta
koskevan selvityksen (myöhemmin SOKKA) mukaan nykyinen vedenottamoalue kuuluu jälkihoitoluokkaan 2. Alue on siistitty ja muotoiltu sekä alueen kasvillisuus palautettu osittain luontaisesti ja osittain istuttaen vedenottamon rakentamisen yhteydessä.
Alueen kunnostus on kunnostusluokituksen perusteella riittävällä tasolla (luokka 3).
Vedenottamoalueen viereisen kiinteistön vanha ottoalue on jälkihoitoluokitukseltaan
jaettu luokkiin 2 ja 5. Luokkaan 2 kuuluva alue on osittain jälkihoidettu ja luokkaan 5
kuuluvalla osalla harjoitetaan edelleen kotitarveottoa. Kunnostustarve on molempien
alueiden osalta kohtalainen (luokka 2). Vaittilansaaressa sijaitseva vanhaa ottoaluetta
ei ole jälkihoidettu (luokka 5). Alueen kunnostustarve on määritelty vähäiseksi (luokka
3).
2.6.2 Maa-ainesten oton riskien arviointi
Jänneniemen pohjavesialueen vanhojen maa-ainesten ottoalueiden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on kohtalainen.
Kaukosuojavyöhykkeellä olevat vanhat avatut alueet ovat alttiina ilmakuormitukselle ja
haavoittuvia myös mahdollisissa häiriö- tai onnettomuustilanteissa. Alueiden asianmukainen jälkihoito on tärkeää. Ko. alueilla suojakerrospaksuus ylimpään pohjaveden
pintaan tulee aina olemaan luonnontilaisia alueita ohuempi ja alueet ovat jälkihoidon
tai metsittymisen jälkeenkin luonnontilaisia alueita haavoittuvaisempia. Asia tulee ottaa huomioon alueiden jatkokäyttöä suunniteltaessa.
2.7

Pilaantuneet maa-alueet
Jänneniemen pohjavesialueella ja vedenhankintavesistön valuma-alueella ei sijaitse
ympäristöhallinnon ylläpitämän maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) mukaan pilaantuneita maa-alueita.

2.8

Muut toiminnat

2.8.1 Nykytilanne
Maaseutumatkailu
Yhdellä Jänneniemen pohjavesialueen maatiloista toimii maaseutumatkailuun erikoistunut yritys, jonka tiloissa on järjestetty erilaisia juhla- ja koulutustilaisuuksia. Yritys
sijaitsee pohjavesialueen länsiosassa. Yrityksen asiakastilat on mitoitettu 200 henkilöl-
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le. Asiakastilojen käymäläjätevedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet 3-osaisen
saostuskaivon kautta maaimeytykseen.
Maaseutumatkailutoiminta on kartoitushetkellä yrittäjän kertoman mukaan pienimuotoista ja yrityksen pääasiallinen elinkeino on karjatalous.
Matkailuvaunualue
Jänneniemen pohjavesialueen länsiosassa sijaitsee matkailuvaunualue, jonka omistaa
SF-Caravan Kuopio. Matkailuvaunualueen käyttö on suurinta kesäkuun alusta elokuun
loppuun. Alueella on 180 vaunupaikkaa ja yöpymisvuorokausia vuosittain noin 5200.
Jätevedet alueella johdetaan umpisäiliöihin. Alueella on myös kaksi suodatinkenttää,
joihin johdetaan pesuvesiä.
Hautausmaa
Jänneniemen pohjavesialueen länsiosassa sijaitsee Jännevirran hautausmaa. Hautausmaa on perustettu vuonna 1914 ja sitä ylläpitää Kuopion evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä. Hautausmaan pinta-ala on 0,38 hehtaaria. Aluetta hoidetaan nurmi- ja
metsähautausmaana niin, että alueen luonnontila pyritään säilyttämään koskemattomana. Aluetta ei ole salaojitettu. Hautapaikkoja on 635, joista 145 paikkaa on käyttämättä.
Kasvihuone
Vedenhankintavesistön valuma-alueella sijaitsee ruukku- ja ryhmäkasvien tuotantoon
erikoistunut kauppapuutarha, joka on ollut toiminnassa 1970-luvulta lähtien. Puutarha
sijoittuu myös Ryönänkankaan pohjavesialueelle ja sen toiminnasta on kerrottu tarkemmin Ryönänkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelmassa.
Muu toiminta
Vedenhankintavesistön valuma-alueen ulkopuolelle, Jänneniemen vedenottamon yläpuolisen vesistön varrelle, sijoittuvat Yara Oy:n Siilinjärven ja Talvivaara Sotkamo Oy:n
kaivokset. Vedenottamon tarkkailuun liittyvään vesistöseurantaan on lisätty em. kaivostoiminnan vuoksi sulfaatti-, kadmium-, nikkeli- ja uraanipitoisuuksien tarkkailu.
Sunrise Resources Plc. on hakenut valuma-alueelle Kylmälahden kohdalle valtausoikeutta kesäkuussa 2011, mutta kaivosviranomaisena toimiva Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) ei kartoitushetkellä vielä ollut tehnyt päätöstä asiasta.
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2.8.2 Muiden toimintojen riskien arviointi
Jänneniemen pohjavesialueella sijaitsevan matkailuvaunualueen aiheuttama pohjaveden ja vedenhankintavesistön pilaantumisvaara on kohtalainen ja aiheutuu lähinnä
alueilla käsiteltävistä jätevesistä, lietekuljetuksista sekä asiakasliikenteestä. Maaseutumatkailuyrityksen toiminnasta aiheutuva pilaantumisvaara on nykytilanteessa samanlainen kuin edellä kohdissa 2.2.1 ja 2.2.2 kerrottujen asutuksen ja maatalouden.
Pohjavesialueella sijaitsevan hautausmaan aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara
on paikallisesti kohtalainen.
Valuma-alueen ulkopuolelle vedenottamon yläpuolisen vesistön varrelle sijoittuvalla
kaivostoiminnalla voi olla kaivosalueilla tapahtuvissa vesistöpäästötilanteissa vaikutuksia vedenhankintavesistön laatuun ja rantaimeytyksen kautta myös alueen pohjaveden
laatuun sekä Jänneniemen vedenottamon toimintaan. Myös valuma-alueelle vireillä
olevasta valtauksesta voisi aiheutua vaikutuksia vedenhankintavesistölle, jos valtaus
myöhemmin johtaisi kaivostoiminnan käynnistymiseen.
2.9

Tulvat
Jänneniemen pohjavesialue ei sijaitse Pohjois-Savon ELY-keskuksen tekemän tulvariskikartoituksen mukaan tulvariskialueella.
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SUUNNITELMA-ALUETTA KOSKEVAT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA TOIMINTASUOSITUKSET
Seuraavaan taulukkoon on koottu Jänneniemen pohjavesialueen toimintoja koskevat toimenpide-ehdotukset ja toimintasuositukset.
Taulukossa esitettyjen toimenpiteiden ja toimintasuositusten ohella Jänneniemen pohjavesialuetta koskevat Kuopion kaikille pohjavesialueille annetut yhteiset toimenpide-ehdotukset ja toimintasuositukset, jotka on esitetty suojelusuunnitelman yleisen osan kohdassa 7. Lisäksi pohjavesialuetta koskevat sitovat kunnalliset määräykset, joista on kerrottu yleisen osan kohdassa 6.2.
Taulukko 3. Jänneniemen pohjavesialueen riskitoimintoja koskevat toimenpide-ehdotukset ja toimintasuositukset.
Toiminta

Toimenpide-ehdotus/toimintasuositus

Vastuutaho

Aikataulu

Asutus

Jätevesien käsittely
Jänneniemen pohjavesialueen länsiosaan ja vedenhankintavesistön
valuma-alueelle rakennetaan yhteisviemäröinti.

Vesiosuuskunnat

2016-

Kiinteistöjen omistajat

Mahdollisimman
pian

Kiinteistöjen omistajat ja
KYP / rakennusvalvonta

Jatkuvaa

Lämmitysjärjestelmät
Jänneniemen vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä sijaitsevat nykyiset öljylämmitysjärjestelmät tulee korvata lämmitysjärjestelmillä,
joilla ei ole pohjavesivaikutuksia.
Jänneniemen vedenottamon lähi- ja kaukosuojavyöhykkeelle sekä
kaukosuojavyöhykkeen ulkorajan tuntumaan ei tule rakentaa uusia
maalämpö- tai muita energiakaivoja.
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Toimenpide-ehdotus/toimintasuositus

Vastuutaho

Aikataulu

Maatalous

Uusien peltoviljely- ja laidunnusalueiden perustamista Jänneniemen
vedenottamon lähi- ja kaukosuojavyöhykkeelle tulee välttää.

Kiinteistöjen omistajat ja
toiminnanharjoittajat

Jatkuvaa

Sähkönjakelumuuntajat

Jänneniemen pohjavesialueella sijaitsevien pylväsmuuntajien suojaukset tulee aloittaa vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä sijaitsevista pylväsmuuntajista (numerot 12361, 12335 ja 3029).

1.1.2015 mennessä

Liikenne

Jänneniementien suolaus tulee lopettaa.

KYP / ympäristönsuojelupalvelut (tiedottaminen) ja
Savon Voima sekä PKS Sähkö (toteuttaminen)
Jänneniemen yksityistien
tiehoitokunta
POSELY /L

Jatkuvaa

Maa-ainesten
otto

Jänneniemen pohjavesialuetta ympäröivällä vedenhankintavesistön
valuma-alueella sijaitsevan valtatien 9 varteen rakennetun öljynerotusaltaan säännöllisestä huollosta tulee huolehtia siten, että allas
toimii tarkoitetulla tavalla mahdollisissa vahinkotilanteissa.
Jänneniemen vedenottamon kaukosuojavyöhykkeelle ei tule avata
uusia maa-ainesten ottoalueita.

KYP / ympäristönsuojelupalvelut

Jatkuvaa

Jänneniemen vedenottamon viereisellä kiinteistöllä tulee tehdä jälkihoitotoimenpiteet (SOKKA-selvityksen mukainen alue).

Kiinteistönomistajat (toteuttaminen) ja KYP / ympäristönsuojelupalvelut

2014-2016

Jänneniemen pohjavesialueella sijaitsevalle matkailuvaunualueelle
tulee laatia riskienhallintasuunnitelma.

SF-Caravan Kuopio (toteuttaminen) ja KYP / ympäristönsuojelupalvelut (neuvonta / valvonta)

2015

Muu toiminta
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Maankäyttösuunnitelmat
Lääninhallitus 20.7.1979. Rantakaava, Jännevirta, Hedeharju.
Lääninhallitus 26.2.1990. Ranta-asemakaava, Kumpuniemi.
Ympäristöministeriö 28.10.1994. Kuopion yleiskaava, Itäranta.
Ympäristöministeriö 29.11.1994. Kuopion yleiskaava, Riistavesi.
Ympäristöministeriö, 3.7.2008. Kuopion seudun maakuntakaava.
Tutkimukset ja kartoitukset
Kuopion kaupungin teknisen viraston mittausosasto. Maaperätutkimukset ja pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailutulokset ennen vedenottotoiminnan käynnistymistä.
Kuopion Vesi. Kuopion Vesi. Pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun tarkkailutulokset
vuosina 2008-2013.
Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys Ry. Pohjalammen, Jänneveden ja Juurusveden
vesistötarkkailutulokset.
Tietojärjestelmät ja -aineistot
Ympäristö- ja paikkatietopalvelu OIVA
Maaperän tilan tietojärjestelmä MATTI
Paikkatietopalvelu TAAVI
Geologian tutkimuskeskuksen maaperä- ja kallioperätutkimusaineistot
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