Kukonharju – Vaaralampi
08 297 06B
23.6.2015

Hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa 16.12.2015 § 236
Hyväksytty kaupunginhallituksessa 11.1.2016 § 8

Kuopion kaupunki

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Kukonharju-Vaaralampi

1 (23)
23.6.2015

Julkinen

Sisällys
KUVAT JA TAULUKOT............................................................................................................................ 3
LIITTEET................................................................................................................................................... 3
ALUKSI ...................................................................................................................................................... 4
1

SUUNNITELMA-ALUEEN KUVAUS ............................................................................................ 4
1.1

Pohjavesialueen kallio- ja maaperä sekä hydrogeologia ............................................................ 4

1.2

Pohjavesimuodostumasta riippuvaiset pintavesi- ja maaekosysteemit sekä
luonnonsuojelualueet ....................................................................................................................5

1.3

Vedenotto ja käsittely sekä suojavyöhykkeet ...............................................................................5

1.4

Pohjaveden pinnankorkeus ja laatu sekä tarkkailu .....................................................................5

1.5

Pohjavesialueen maankäyttö ........................................................................................................7

1.5.1

Kaavatilanne ja kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset ........................................7

1.5.2

Nykyinen maankäyttö ............................................................................................................ 11

2

SUUNNITELMA-ALUEEN TOIMINNAT JA NIIDEN AIHEUTTAMAT RISKIT .................... 12
2.1

Asutus ........................................................................................................................................... 12

2.1.1

Nykytilanne ............................................................................................................................. 12

2.1.2

Asutuksen riskien arviointi .................................................................................................... 13

2.2

Maatalous ..................................................................................................................................... 13

2.2.1

Nykytilanne ............................................................................................................................. 13

2.2.2

Maatalouden riskien arviointi................................................................................................ 14

2.3

Metsätalous .................................................................................................................................. 14

2.3.1

Nykytilanne ............................................................................................................................. 14

2.3.2

Metsätalouden riskien arviointi ............................................................................................. 15

2.4

Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä sähkönjakelumuuntajat............................................................. 15

2.4.1

Nykytilanne ............................................................................................................................. 15

2.4.2

Öljy- ja polttoainesäiliöiden sekä sähkönjakelumuuntajien aiheuttamien riskien arviointi16

2.5

Tie- ja vesiliikenne ....................................................................................................................... 16

2.5.1

Nykytilanne ............................................................................................................................. 16

2.5.2

Liikenteen riskien arviointi .................................................................................................... 17

2.6

Maa-ainesten otto ........................................................................................................................18

2.6.1

Nykytilanne .............................................................................................................................18

2.6.2

Maa-ainesten oton riskien arviointi ...................................................................................... 19

2.7
2.7.1

Pilaantuneet tai mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet .......................................................... 19
Pilaantuneiden tai mahdollisesti pilaantuneiden maa-alueiden riskien arviointi ............ 20

2.8

Muut toiminnot........................................................................................................................... 20

2.9

Tulvat ........................................................................................................................................... 20

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
Kukonharju-Vaaralampi

2 (23)
23.6.2015

Julkinen

3

SUUNNITELMA-ALUETTA KOSKEVAT TOIMENPIDESUOSITUKSET ................................ 21

4

LÄHTEET ...................................................................................................................................... 23

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
Kukonharju-Vaaralampi

3 (23)
23.6.2015

Julkinen

KUVAT JA TAULUKOT
Kuvat
Kuva 1. Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta.
Kuva 2. Riistaveden yleiskaavan mukainen pohjavesialueen rajaus.
Kuva 3. Valtion ympäristöhallinnon mukainen pohjavesialuerajaus.
Kuva 4. Maankäyttömuodot Kukonharju-Vaaralampi pohjavesialueella.
Kuva 5. Pohjavesialueelle mahdollisesti suunnitellut hakkuut vuosille 2013–2023.
Taulukot
Taulukko 1. Pohjaveden pinnankorkeuden minimi- ja maksimiarvot eri havaintopisteissä.
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ALUKSI
Tämä Kukonharju-Vaaralampi 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 toimenpide-ehdotukset.
1

SUUNNITELMA-ALUEEN KUVAUS
Kukonharju-Vaaralammen II-luokan vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue muodostuu harjumuodostumasta, joka sijoittuu Kuopion Ryönän kylään noin 20 kilometriä
Kuopion keskustasta koilliseen. Sijaintikartta pohjavesialueesta on esitetty suunnitelman liitteenä 1.
Pohjavesialue on noin 4,3 km pitkä leveimmän kohdan ollessa noin 1,2 km. Pohjavesialue kuuluu samaan muodostumaan Ryönänkankaan pohjavesialueen kanssa. Muodostuma sijaitsee Riistaveden harjujaksolla Jänneniemen ja Laatanlammen pohjavesialueiden välissä.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on noin 2,86 km2. Pinta-alasta varsinaista pohjaveden muodostumisaluetta on 1,13 km2. Melalahden rantaviivaa alueella on noin 1,7 kilometriä. Lisäksi alueella sijaitsee useita lampia. Yleiskartta Kukonharju-Vaaralammen
pohjavesialueesta on esitetty suunnitelman liitteenä 2.

1.1

Pohjavesialueen kallio- ja maaperä sekä hydrogeologia
Kallio- ja maaperä
Pohjavesialueen kallioperä on noin 3,1–2,6 miljardia vuotta sitten syntynyttä arkeeista
kallioperää, jonka pohjagneissikompleksiin kuuluvia kivilajeja ovat tonaliitti-, trondhjemiitti-, granodioriittigneissi ja migmatiitti. Pohjoisosassa on kvartsiittiesiintymä.
Pohjavesialueen kallioperäkartta on esitetty suunnitelman liitteenä 3.
Pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkois-suuntaiselle pitkittäisharjujaksolle. Harjun
ydinosa kulkee pohjavesialueen läpi kapeana leventyen luoteisosassa. Se on muodostunut pääosin karkearakeisesta sorasta ja hiekasta. Harjun reuna-alueilla on silttiä ja
pohjamoreenia. Alueella on tehty useita paino- ja tärykairauksia, joiden perusteella
maaperän paksuus on vaihdellut 5,9 ja 38,0 metrin välillä. Kukonharju-Vaaralammen
pohjavesialueen maaperäkartta on esitetty suunnitelman liitteenä 4.
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Hydrogeologia
Pohjavesimuodostuma on ympäristöönsä vettä purkava harju. Pohjaveden virtaussuunta on itä-kaakkoon. Alueelle on tekeillä pohjavesiselvityksiä, joilla vesiolosuhteista ja
vedenottomahdollisuuksista saadaan lisätietoa.
Pohjois-Savon ELY-keskus on arvioinut Kukonharju-Vaaralammen pohjaveden määrälliseltä ja kemialliselta tilaltaan hyväksi. Alueen arvioitu antoisuus on 928 m3/vrk,
kun vuotuisesta sademäärästä (600 mm) imeytyy 50 % pohjavedeksi. Pohjavesialueen
hydrogeologia on esitetty suunnitelman liitteenä 5.
1.2

Pohjavesimuodostumasta riippuvaiset pintavesi- ja maaekosysteemit sekä
luonnonsuojelualueet
Silmäsuo-Kukonharjan alueelle on perustettu luonnonsuojelualue vuonna 1983. Alueen
pinta-ala on noin yhdeksän hehtaaria ja se sijoittuu Ryönänkankaan pohjavesialueelle.
Lisäksi pohjavesialueen itäkärjessä on alue Sormulanvaarun luonnonsuojelualuetta,
josta on annettu rauhoituspäätös vuonna 2000. Sormulanvaarun luonnonsuojelualue
on seitsemän hehtaarin suuruinen ja suurin osa siitä sijoittuu Laatanlammen pohjavesialueelle. Silmäsuo-Kukonharjan ja Sormulanvaarun suojeluperusteena on alueen
harjuluonnon suojeleminen.
Alueella sijaitsevat Likosuo (Kankaansuo) ja Lohilahdensuo on merkitty yleiskaavaan
rauhoitettaviksi alueiksi niiden suoluonnon suojelemiseksi. Alueella sijaitsee myös
Luokkisuo, joka on toiminut yhdyskuntajätteen kaatopaikkana vuosina 1962–1986.
Alueella on myös muita pienempiä suo- ja soistuma-alueita.
Alueen itäosassa sijaitsevat Vaaranlampi, Kankaanlampi sekä Munakkalampi. Melaveden rantaviivaa alueella on noin 1,7 kilometriä.

1.3

Vedenotto ja käsittely sekä suojavyöhykkeet
Alueella ei sijaitse pohjavedenottamoa eikä vedenottamon paikkaa ole tutkittu.

1.4

Pohjaveden pinnankorkeus ja laatu sekä tarkkailu
Kukonharju-Vaaralampi pohjavesialueelle on asennettu useita rautaisia ja muovisia
havaintoputkia. Suurin osa rautaputkista ei ole enää toimintakuntoisia. Alueella seurataan pohjaveden pinnankorkeutta ja laatua maa-ainestenoton lupaehtojen sekä Luokkisuon entisen yhdyskuntakaatopaikan velvoitetarkkailun mukaisesti. Luokkisuon kaatopaikka on ollut toiminnassa vuosina 1962–1986. Taulukossa 1 on esitetty seurannassa olevista havaintoputkista mitattujen pohjaveden pinnankorkeuksien maksimi- ja
minimiarvot (N2000). Osasta putkista ei ole ollut käytettävissä kaikkia seurantaan liittyviä tuloksia tai ilmoitetut tulokset ovat olleet sen verran epätarkkoja, ettei niitä ole
voitu yhdistää oikeaan havaintopisteeseen.
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Taulukko 1. Pohjaveden pinnankorkeuden minimi- ja maksimiarvot eri havaintopisteissä.
Havaintopiste

n

Max (pvm)

Min (pvm)

Seuranta

Luokki24

13

84,26 (9/1989)

83,37 (5/2003)

1989, 2001-2010, 2014

Luokki25 (orsivesi)

11

104,8 (5/2005)

104,13 (5/2003)

1989, 2001-2010

Luokki106

10

84,23 (5/2010)

83,4 (5/2003)

2002-2010, 2014

Luokki111

8

84,43 (5/2001)

83,85 (5/2003)

2001-2008

P1/12

2

84,61 (4/2014)

83,62 (10/2012)

2012, 2014

P2/12

1

84,11 (4/2014)

2014

P3/14

1

104,52 (4/2014)

2014

P4/14

1

84,2 (4/2014)

2014

Taulukossa 2 on esitetty Luokkisuon entisen kaatopaikan velvoitetarkkailun Kukonharju-Vaaralammen pohjaveden laatutietoja keskiarvoina eri havaintopisteessä. Maaainesten ottolupiin liittyvät pohjaveden laadun tarkkailutulokset on esitetty taulukossa
3.
Taulukko 2. Vedenlaatu vuosien 1986–2013 keskiarvoina eri näytteenottopisteissä
(Luokkisuon velvoitetarkkailu).
Havaintopiste
Parametri, yksikkö

Happi, mg/l
Sähkönjohtavuus,
µS/cm

23
(19862000)

Luokki24
(19862013)

26
(19861992)

Luokki106
(20022010)

Luokki107
(20112013)

10,8

10,5

9

11,1

12,6

31

99

53

217

49

50

<2500

6,6

6,5–9,5

59,7

968

pH

6,7

6,5

6,5

7,2

Kiintoaine, mg/l

120

118

82,3

48,7

1,9

1,7

1,7

1,3

Kemiallinen hapenkulutus, CODMn, mg/l
Koliformiset bakteerit,
pmy/100 ml
Kok. typpi, mg/l
Ammonium (NH4 -N),
mg/l

0

Luokki111
(20012008)

STMA
461/2000
vaatimus*/
suositus

1,6

0

0

0,22

0,96

0,43

0,91

0,61

0,45

0,044

0,024

0,032

0,013

0,03

0,008

9,5

71

7,5

18,7

Kok.fosfori, µg/l

60,2

Ympäristölaatunormit pohjavedelle,
VNA
(341/2009)

5,0

0,40

0,20

Rauta, µg/l

8026

5795

5276

Kromi, µg/l

21,4

4,4

4,8

50*

10

Kadmium, µg/l

0,13

0,3

2,8

5,0*

0,4

79,3

10*

5

Lyijy, µg/l

54,8

31,8

Liuk. Pb. µg/l

<5,4

<3,7

Sinkki, µg/l

45,8

44,9

Liuk. Zn, µg/l

24,5

33,5

Sulfaatti, mg/l

8,5

4,5
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Kloridi, mg/l

0,7

3,6

Öljy+rasva, mg/l

525

285,3

Orgaaninen kokonaishiili TOC, mg/l

0,5

1,8

AOX, µg/l

74,2

521,2

Kok. kloorifenolit, ng/l

1,52

1,28

Julkinen
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2

1,2

1

250

25

70
1,3
141

Ei muutosta
880

24,4

2,58

10*

5

Luokkisuon entisen kaatopaikan velvoitetarkkailun 2000-luvulla otetuissa näytteissä ei
ole ollut havaittavissa kaatopaikan suotovesien vaikutusta pohjaveden laatuun. Vedenlaatu on ollut melko hyvä. Raudan, sinkin ja kloridin pitoisuudet ovat olleet pieniä.
Vuosina 2011–2013 AOX-pitoisuudet (adsorboituvat orgaaniset halogeenit) ovat kuitenkin olleet koholla havaintoputkissa 24 ja 107. Velvoitetarkkailussa nykyisin mukana
olevat havaintoputket ovat: Luokki 24, Luokki 25, Luokki 107 (korvannut putken Luokki 106) sekä Luokki 111. Havaintoputkea Luokki 25 ei ole otettu tähän tarkasteluun mukaan, sillä putki edustaa Luokkisuon orsivettä. Havaintoputket 23 ja 26 on poistettu
tarkkailusta.
Lisäksi Luokkisuon entisen kaatopaikan näytteistä on tutkittu useita eri haitta-aineita,
joista 1,2- ja 1,4-diklooribentseeni sekä vinyylikloridi ovat ylittäneet niille ympäristölaatunormeissa annetut raja-arvot vuosina 2011 ja 2012. Kohonneita pitoisuuksia on löytynyt myös erilaisissa bentseeniyhdisteissä.
1.5

Pohjavesialueen maankäyttö

1.5.1 Kaavatilanne ja kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset
Kaavoituksella ohjataan rakentamista ja maankäytön sijoittumista. KukonharjuVaaralampi pohjavesialueella voimassa olevia kaavoja ovat Kuopion seudun maakuntakaava sekä Riistaveden yleiskaava.
Maakuntakaava
Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 on vahvistettu ympäristöministeriössä 7.12.2011.
Maakuntakaavassa (kuva 1), alue on alueen erityisominaisuutta osoittavalla merkinnällä ”Tärkeä pohjavesialue, pv 1 667”. Pohjavesialueen sisällä on aluevaraukset ”Maaainesten ottoalue, eo 683, soran ja hiekan ottoa tai kallion louhintaa varten” ja ”Maa- ja
metsätalousalue, MY 292, jolla on erityisiä ympäristöarvoja”. Merkinnällä SL 550, SL
581, SL 549 ja SL 513 on osoitettu luonnonsuojelulain perusteella suojeltavat alueet. Lisäksi kaavassa on osoitettu pitkittäisharjun suuntaisesti ulkoilu- ja moottorikelkkareitit. Punaisella katkoviivalla on tehty varaus kevyenliikenteen väylälle.
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Kuva 1. Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta.
Yleiskaava
Riistaveden yleiskaava on vahvistettu 29.11.1994 ympäristöministeriössä. Kaavassa
pohjavesialue on osoitettu osa-aluemerkinnällä ”Pohjavesialue pv” (kuva 2). Kaavamääräysten mukaan alueella on noudatettava erityisiä pohjaveden suojeluun tähtääviä
kaavamääräyksiä (237, 238 ja 116), jotka ovat samat kaikilla ns. vanhan Kuopion yleiskaava-alueilla sijaitsevilla pohjavesialueilla.
Pohjavesialueen sisällä maankäytön pääkäyttötarkoitus on maa- ja metsätalous (M, MT
ja MU). Alueen itäosassa on MA-1 alue, jolla rakentamista edistetään suunnittelua kehittämällä. Vaaranlammen pohjoispuoli on varattu lomarakentamiselle (M-2). Yleiskaavassa on maankäyttöön vaikuttavat osa-aluemerkinnät ”Maa-ainesten ottoalue (eo)
ja maa-ainestenottoalue/maisemointi (eo-1)” ja ”Luonnonsuojelualue (SL) ja luonnonsuojelualue/rauhoitettava (SL-1)”. Lisäksi alueella sijaitsee maaseudun venevalkama tai
-satama (LV-3).

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
Kukonharju-Vaaralampi

9 (23)
Julkinen

23.6.2015

Kuva 2. Riistaveden yleiskaavan mukainen pohjavesialueen rajaus.
Kuvassa 3 on valtion ympäristöhallinnon rajaus, jossa pohjavesialueen rajaus on merkitty sinisellä katkoviivalla ja varsinainen muodostumisalue yhtenäisellä viivalla. Maakuntakaavan ja yleiskaavan pohjavesialuerajaukset ovat yhdenmukaiset valtion ympäristöhallinnon pohjavesialuerajauksen kanssa.
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Kuva 3. Valtion ympäristöhallinnon mukainen pohjavesialuerajaus.
Asema- ja ranta-asemakaavat
Alueella ei ole asema- tai ranta-asemakaavoja.
Kaavojen tarkistamistarve
Yleiskaavan mukaisessa merkinnässä Kukonharju-Vaaralampi pohjavesialuetta ei ole
eroteltu Ryönänkankaan pohjavesialueesta.
Kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset
Kukonharju-Vaaralampi pohjavesialuetta koskevat kaikilla Kuopion pohjavesialueilla
voimassa olevat kunnalliset pohjavesialuemääräykset. Ko. määräysten sisällöstä on
kerrottu tarkemmin suojelusuunnitelman yleisessä osassa kohdassa 6.2.
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1.5.2 Nykyinen maankäyttö
Kukonharju-Vaaralammen pohjavesialueen päämaankäyttömuoto on metsätalous, jota
alueen pinta-alasta on kaksi kolmasosaa. Lopun jakavat maatalous, asutus sekä muut
maankäyttömuodot. Muut alueet käsittävät mm. maa-ainesten ottoalueet sekä pohjavesialuerajauksen sisään jäävät vesistöt. Maankäyttömuodot ovat esitetty kuvassa 4.

21 %
Metsätalous (176 ha)
Maatalous (40,6 ha)

3%

Asutus (7,7 ha)
14 %

62 %

Muut (61,5 ha)

Kuva 4. Maankäyttömuodot Kukonharju-Vaaralampi pohjavesialueella.
Pohjavesialueesta 85 % (242 ha) on yksityisessä omistuksessa ja loput Kuopion kaupungin omistuksessa.
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SUUNNITELMA-ALUEEN TOIMINNAT JA NIIDEN AIHEUTTAMAT RISKIT
Tähän lukuun on koottu tiedot Kukonharju-Vaaralammen pohjavesialueelle sijoittuvasta toiminnoista sekä arvioitu niiden aiheuttamia riskejä pohjaveden muuttumis- ja pilaantumisvaaran kannalta. Toimintojen kartoitukset on tehty kesällä 2013 sekä keväällä
2014. Toiminnat on esitetty kartalla suunnitelman liitteenä 6.

2.1

Asutus

2.1.1 Nykytilanne
Rakennuskanta ja rakentaminen
Pohjavesialueella sijaitsee kahdeksan ympärivuotista asuinrakennusta ja kolme lomaasuntoa. Eniten ympärivuotista asutusrakentamista alueella on ollut 1950-luvulla. Alueella sijaitsevat neljä eläinsuojaa on rakennettu 1950- ja 1980-luvuilla. Eläinsuojien nykyisestä käyttötarkoituksesta ei ole tietoa. Suurin osa asutuksesta on keskittynyt alueen
itäosaan.
Vedenhankinta ja jätevesien käsittely
Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan vesijohdon toiminta-alue kattaa pohjavesialueesta Kumpulantien itäpuoleisen alueen. Munakkalahdentien varressa olevat kiinteistöt kuuluvat Ryönän vesihuolto-osuuskunnan vesijohdon toiminta-alueeseen. Alueen ympärivuotisista asuin- sekä lomakiinteistöistä suurin osa on liittynyt osuuskuntien vesijohtoverkostoihin. Lopuilla kiinteistöillä on kiinteistökohtaiset vedenhankintajärjestelmät.
Pohjavesialueella jätevesien käsittely hoidetaan kiinteistökohtaisesti. Haja-asutusalueiden saostus- ja umpikaivolietteiden muodostumista ja käsittelyn koskevan kyselyn
(2009) mukaan kyselyyn vastanneista kiinteistöistä seitsemällä on vesikäymälä ja kolmella on kuivakäymälä. Vesikäymäläjätevesiä tuottavista kiinteistöistä suurimmalla
osalla on käsittelynä umpisäiliö vesikäymäläjätevesille. Muut talousjätevedet käsitellään erikseen sakokaivoissa (1-3 kpl) ja imeytetään omalle maalle. Vesikäymäläjätevesien osalta suurin osa alueen kiinteistöistä täyttää Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset. Muilta osin kiinteistöjen jätevesijärjestelmät eivät täytä Kuopion kaupungin pohjavesialueille annettuja ympäristönsuojelumääräyksiä.
Pohjavesialueella ei ole viemäriverkostoa, jätevedenpumppaamoja tai -puhdistamoja.
Alue on osittain Kuopion kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa vuoteen
2020 esitetty jätevesiviemäröinnin selvitysalueeksi. Ko. alueelle on laadittu liittymishalukkuuskysely sekä jätevesiviemäröinnin yleissuunnitelma. Yhteisviemäröinnin rakentaminen osalle pohjavesialuetta on käynnissä.
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Lämmitysjärjestelmät
Tiedot kiinteistöjen maalämpökaivoista ja öljylämmityksistä on saatu rakennusvalvontaviranomaisen myöntämistä rakennus- ja toimenpideluvista. Maalämpökaivojen osalta tiedot alkavat vuodesta 2011, jolloin maalämpöjärjestelmän rakentaminen tuli toimenpideluvanvaraiseksi. Tietojen mukaan alueella ei sijaitse energiakaivoja tai muita
maalämpöjärjestelmiä.
Yleisin lämmitysmuoto alueella on puulämmitys (noin kaksi kolmasosalla). Kahdella
kiinteistöllä lämmitysmuotona on öljylämmitys. Toisen kiinteistön säiliöistä on varustettu suoja-altaalla ja se on sijoitettu rakennuksen sisälle. Öljylämmitysjärjestelmien
käyttöasteesta, säiliöiden sijoittumisesta kiinteistöillä tai suojauksista sekä tarkastuksista ei ole ollut käytettävissä tietoa.
2.1.2 Asutuksen riskien arviointi
Kukonharju-Vaaralampi pohjavesialueen nykyisen asutuksen aiheuttama pohjaveden
muuttumis- tai pilaantumisvaara on kohtalainen.
Asutuksen jätevesien käsittely lietekuljetuksineen sekä asutuksen käytössä olevien alueiden käyttö ja hoito voivat vaikuttaa paikallisesti pohjaveden laatuun. Mahdollinen yhteisviemäröinnin rakentaminen alueelle vähentää pohjavesialueen pilaantumisriskiä.
Lämmitysöljysäiliöt voivat sijaintinsa ja kuntonsa vuoksi aiheuttaa mahdollisessa vuototilanteessa kohtalaista tai suurta pohjaveden pilaantumisvaaraa paikallisesti. Säiliöiden täyttötilanteissa ja öljykuljetuksissa alueella on öljyvahingon vaara.
Tämän hetkisen tilanteen mukaan alueelle ei kohdistu rakentamispaineita. Mahdollisen
lisärakentamisen ja sen myötä tapahtuva asutuksen lisääntyminen lisäisi KukonharjuVaaralampi pohjavesialueella pohjaveden pilaantumis- ja muuttumisvaaraa. Asutuksen
mahdollinen laajentuminen tulisi ohjata pohjavesialueen ulkopuolelle tai pohjavesialueen reunavyöhykkeelle.
2.2

Maatalous

2.2.1 Nykytilanne
Sydän-Savon maaseutupalvelulta saatujen tietojen mukaan pohjavesialueen välittömässä läheisyydessä on toiminnassa kaksi ympäristölupavelvollista maatilaa, joiden
tuotantosuuntana on lypsy- ja lihakarjatalous. Muut alueen maatiloista ei ole toiminnassa tai pellot ovat vuokrattu ulkopuolisille toimijoille. Sydän-Savon maaseutupalveluille ilmoitettuja viljely- ja laidunlohkoja alueella on yhteensä noin 34 hehtaaria. Viljeltäviä kasveja alueella ovat mm. vehnä, rehuohra, kumina sekä yksi- ja monivuotiset
nurmet ja heinät. Laidunalueita on noin hehtaarin alalla. Pohjavesialueen peltoalasta
suurin osa sijaitsee alueen reunaosissa.
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Lannoitteina pohjavesialueella käytetään sekä karjanlantaa että keinolannoitteita. Torjunta-aineiden käytöstä ei ole ollut käytettävissä ajantasaista tietoa. Alueen viljelijät
ovat sitoutuneet noudattamaan maatalouden ympäristötuen perustukiehtoja.
2.2.2 Maatalouden riskien arviointi
Pohjavesialueella sijaitsevien pelto- ja laidunalueista muodostuva pohjaveden pilaantumisvaara pohjavedelle on kohtalainen. Etenkin pohjavesialue Munakkalahdentiestä
itään on maankäytöltään peltovaltaisia, joten peltoalueilta mahdollisesti huuhtoutuvat
ravinteet ja torjunta-aineet sekä karjanlannasta peräisin olevat bakteerit ja virukset
voivat vaikuttaa pohjaveden laatuun paikallisesti.
2.3

Metsätalous

2.3.1 Nykytilanne
Metsäkeskukselta saatujen tietojen mukaan Kukonharju-Vaaralammen pohjavesialueella on metsää yhteensä noin 176 hehtaaria. Alue on maastotyypiltään kangasmaata,
jota nevat laikuttavat. Pääpuulajeina alueella on kuusi ja mänty. Kehitysluokaltaan eniten alueella on varttunutta ja uudistuskypsää metsikköä noin 70 % metsämaasta.
Kuvassa 5 on esitetty Kukonharjun-Vaaralammen pohjavesialueella olevan puuston
hakkuumahdollisuudet vuosina 2013–2023. Mahdollisten hakkuualueiden pinta-ala on
noin 121 hehtaaria, josta arvioituja avohakkuita on noin 81 hehtaaria, harvennushakkuita 39 hehtaaria sekä 1,1 hehtaarin alalle on arvioitu ylispuiden poistoa ja siemenpuuhakkuita. Toteutuvien hakkuiden määrä riippuu metsänomistajista.
3%

19 %

31 %

Ensiharvennus 5,7 ha
Harvennushakkuu 33,6 ha
Avohakkuu 80,9 ha
Ylispuuhakkuu 0,2 ha
Siemenpuuhakkuu 0,9 ha

1%
0%

Ei toimenpiteitä 54.8 ha
46 %

Kuva 5. Pohjavesialueelle mahdollisesti suunnitellut hakkuut vuosille 2013–2023.
Maanmuokkaustavoista, ojituksen tarpeellisuudesta ja lannoitustavoista alueella ei ole
käytettävissä olevaa tietoa.
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2.3.2 Metsätalouden riskien arviointi
Metsätalouden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara pohjavesialueelle on vähäinen. Alueella arvioitu päätehakkuiden pinta-ala seuraavan kymmenen vuodenaikana
on noin 29 % (n. 82 ha) koko pohjavesialueen pinta-alasta. Tasaisesti vuosittain jakaantuvat puuston harvennus- ja päätehakkuut eivät aiheuta ko. alueella todennäköistä
pohjaveden pilaantumisvaaraa. Hakkuuajankohdan valinnassa, mahdollisessa maapohjan käsittelyssä, torjunta-aineiden ja lannoitteiden käytössä on otettava ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti huomioon pohjaveden suojelutarve.
Metsätalouden pohjaveden pilaantumisvaara 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 öljyvahingon vaara ja sitä kautta pohjaveden
pilaantumisvaara.
2.4

Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä sähkönjakelumuuntajat

2.4.1 Nykytilanne
Öljy- ja polttoainesäiliöt
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja kaupungin oman rakennustietojärjestelmän mukaan pohjavesialueella sijaitsee kolme polttoainesäiliötä ja kaksi kevytöljysäiliötä. Polttoainesäiliöt ovat 1500–1700 litran farmisäiliöitä. Kevytöljysäiliöt ovat kiinteistöjen
lämmitysöljysäiliöitä, jotka on käsitelty kappaleessa 2.1 Asutus kohdassa Lämmitysjärjestelmät. Säiliöiden nykyhetken käytöstä tai kunnosta ei ole tietoa.
Sähkönjakelumuuntajat
Pohjavesialue sisältyy Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n sähkönjakelun toiminta-alueeseen.
Yhtiöltä saadun tiedon mukaan pohjavesialueella sijaitsee kolme sähköyhtiön omistamaa pylväsasenteista sähkönjakelumuuntajaa (taulukko 3). Pylväsmuuntajat ovat maaperäsuojaamattomia.
Taulukko 3. Kukonharju-Vaaralampi pohjavesialueella sijaitsevat muuntajat.
Tunnus
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Rakenne

Rakentamisvuosi

öljysuojaus

Muuntaja
(kVA)

Öljymäärä
(noin kg)

1373

Pylväs 20/0,4 kV

1998

Ei

100

125

5333

Pylväs 20/0,4 kV

1979

Ei

50

105

7153

Pylväs 20/0,4 kV

1987

Ei

50

90
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2.4.2 Öljy- ja polttoainesäiliöiden sekä sähkönjakelumuuntajien aiheuttamien
riskien arviointi
Kukonharju-Vaaralampi pohjavesialueella sijaitsevien öljy- ja polttoainesäiliöiden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on kohteen sijainnista ja suojauksista riippuen
kohtalainen tai suuri. Kiinteistöjen lämmitysöljysäiliöiden riskit on arvioitu edellä kohdassa 2.1.2, joten tässä on käsitelty vain muiden öljy- ja polttoainesäiliöiden sekä sähkönjakelumuuntajien aiheuttamat pilaantumisriskit.
Pohjavesialueella sijaitsevien öljysäiliöiden käytöstä, kunnosta ja sijoittumisesta pohjavesialueella ei ole tarkempaa tietoa. Huonokuntoisista ja suojaamattomista öljysäiliöistä voi aiheutua paikallisesti suuri pohjaveden pilaantumisenvaara vuototilanteissa. Lisäksi öljysäiliöiden täyttötilanteisiin ja öljy- ja polttoainekuljetuksiin liittyy öljyvahingon vaara.
Pohjavesialueella sijaitsevien sähkönjakelumuuntajien aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on suuri. Muuntajien sisältämä mineraaliöljy, jota käytetään eristeenä ja
jäähdytysaineena, aiheuttaa pohjaveden pilaantumisvaaran. Alueen muuntajat ovat ilmaverkon pylväsmuuntajia, eikä niille ole tehty suojavarustuksia tai maaperäsuojauksia. Mahdollisessa vuototilanteessa ne voivat aiheuttaa pohjaveden pilaantumisriskin.
Pilaantumisen riski kasvaa mitä lähempänä maanpintaa pohjavedenpinta on.
2.5

Tie- ja vesiliikenne

2.5.1 Nykytilanne
Tieliikenne
Pohjavesialueella sijaitsee kaakko-länsi-suuntainen valtatie 9 (Joensuuntie). Valtatien
pituus pohjavesialueella on noin 2,8 kilometriä. Tie on asfalttipäällysteinen ja sillä on
80 km/h nopeusrajoitus kesäisin sekä talvisin. Muita yksityis- ja tonttiteitä alueella on
yhteensä noin kuusi kilometriä.
Pohjois-Savon ELY-keskuksen L-vastuualueelta saatujen tietojen mukaan tien kunnossapitoluokka on I, jolloin talvisin tien liukkautta pyritään torjumaan ennakoivasti suolalla (natriumkloridi) ja suolahiekalla. Vesakkoa raivataan kesäaikaan joka toinen vuosi
kuuden metrin etäisyydeltä ja tien laidan nurmikot niitetään vuosittain. ELYkeskukselta saadut tien liikennemäärät ja luokitukset ovat esitetty taulukossa 4.
Taulukko 4. Valtatie 9 (Joensuuntie) hoitoluokitus ja ominaistiedot.
Tien nimi
Joensuuntie

Tienumero
9

Tieluokka
Valtatie

Hoitoluokka

KVL*
kaikki

I

KVL*
raskas

ajon/vrk

ajon/vrk

5 764

316

Tien pituus pvalueella
km
2,8

*KVL = Keskimääräinen vuorokausiliikenne
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Valtatien 9 suolauksen vaikutuksia pohjaveteen ei ole tutkittu Kukonharju- Vaaralampi
alueelta. Suolauksen vaikutuksia on kuitenkin tutkittu Laatanlammen pohjavesialueella.
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tilastoselvityksen vaarallisten aineiden kuljetusten
määristä ja reiteistä (2012) mukaan vaarallisia aineita, kuten kaasuja ja palavia nesteitä, Joensuuntiellä kuljetettiin yhteensä noin 500–1500 tonnia viikossa. Vaarallisten aineiden kuljetusmäärät on koottu taulukkoon 5.
Taulukko 5. Vaarallisten aineiden kuljetukset vuonna 2012 Joensuuntiellä.
Luokka

tn/vko

1 Räjähteet

0

2 Kaasut

150–300

3 Palavat nesteet (mm. öljyt ja polttoaineet)

500–1500

4.1 Helposti syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset aineet ja flegmatoidut kiinteät
räjähdysaineet

0-50

4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet

5–15

4.3 Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja

0

5.1 Sytyttävästi (hapettavat) vaikuttavat aineet

0

5.2 Orgaaniset peroksidit

15–30

6.1 Myrkylliset aineet

0

6.2 Tartuntavaaralliset aineet

0

8 Syövyttävät aineet

0-500

9 Muut vaaralliset aineet ja esineet

0-50

Lisäksi tiellä kulkee maitotiloilta maitoa hakevia säiliöautoja. Maidonkuljetuksia ei luokitella vaarallisen aineen kuljetukseksi, mutta pohjavesialueella maaperään imeytynyt
maito voi pilata pohjaveden. Tuhat litraa maitoa vastaa kuormitukseltaan noin kolmeatuhatta litraa ihmisen tuottamia puhdistamattomia jätevesiä vuorokaudessa.
Alueella on poliisin vahinkotilaston mukaan sattunut viisi liikenneonnettomuutta vuosina 2009–2011. Pohjavesialueella kulkevilla teillä ei ole pohjavesisuojauksia tai pohjavesialue-kylttejä.
Alueella sijaitsee yksityinen rekkaparkki yhdelle säiliörekalle.
Vesiliikenne
Pohjavesialueelle on yleiskaavassa määrätty venevalkaman paikka. Sijaintitieto löytyy
liitteestä 6. Alueelle on sijoitettu veneiden rantapaikkoja, laituri ja pysäköintipaikkoja.
2.5.2 Liikenteen riskien arviointi
Kurkiharju-Vaaralammen pohjavesialueelle sijoittuvan valtatien 9 liikenteen ja kunnossapidon aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on suuri. Vesiliikenteen aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on vähäinen.
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Valtatien 9 liikenteestä noin 30 % on raskasta liikennettä ja tiellä kuljetetaan viikoittain
merkittäviä määriä myös pohjavedelle haitallisia aineita. Mahdollisissa onnettomuustilanteissa, joissa maaperään ja edelleen pohjaveteen pääsee em. aineita, pohjaveden
paikallinen pilaantumisvaara on suuri.
Talvisin liukkaudentorjuntana tehty tiesuolaus voi vaikuttaa pohjavedenlaatuun kohottamalla sen kloridipitoisuutta. Tiesuolausta tulisikin alueella vähentää tai siirtyä ympäristölle vähemmän haitallisiin vaihtoehtoihin, kuten kaliumformiaattiin.
2.6

Maa-ainesten otto

2.6.1 Nykytilanne
Pohjavesialue on huomioitu pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista Pohjois-Savossa koskevassa selvityksessä (POSKI-projekti). Alueella on kaksi harjuluontoluokituksessa mukana olevaa aluetta, Kukonharja-Silmäsuo sekä KankaalaVartiala. Alueiden hiekka- ja soramuodostumat ovat luokiteltu maakunnallisesti arvokkaiksi luonnon- ja maisemansuojelun kannalta eikä ne sovellu maa-ainestenottoon.
Kukonharju-Vaaralampi pohjavesialue on POSKI-luokituksen mukaan maa-ainesten
ottoon osittain soveltuvaa aluetta.
Yleiskaavassa pohjavesialueen keski- ja länsiosaan on merkitty neljä maa-ainesten ottoon soveltuvaa aluetta (eo, eo-1). Alueella on voimassa kolme maa-ainesten ottolupaa.
Luvat on haettu aiemmin käytössä olleille maa-ainestenottoalueille. Voimassa olevat
luvat on esitetty taulukossa 6.
Taulukko 6. Kukonharju-Vaaralampi pohjavesialueella voimassaolevat (1/2014) maaainesten ottoluvat.
Kokonaisottomäärä
(m3 ktr)

Ottoala
(ha)

Aineslaji

Pohjaveden
pinnankorkeus
(N2000)

10

300 000

8,5

Sora/
hiekka

+84,37

Luokki 106

7.9.2009

10

360 000

4,24

Sora/
hiekka

+84,42

P1/12

10.3.2011

5

5 000

4,17

Sora/
hiekka

+83,97

P2/12

Tunnus

Lupa
myönnetty

Voimassaoloaika

5413

18.12.2013

3107

3184

Seurantapiste

Toimija
Riistaveden
Rakennussora Oy
Yksityinen
toiminnanharjoittaja
Yksityinen
toiminnanharjoittaja

Lupaehdoissa edellytetään pohjaveden laadun ja pinnankorkeuden seurantaa säännöllisesti vuosittain. Tarkkailun tulokset on esitetty kappaleessa 1.4 Pohjaveden pinnankorkeus ja laatu sekä tarkkailu. Toimijat ovat hakeneet ympäristölupaa murskaustoiminnalle.
Pohjois-Savon soranottoalueiden kartoitus ja kunnostustarve – hankkeessa (SOKKAhankkeen osa, 2009) on kartoitettu alueella sijaitsevia maa-aineksenottoalueita (5) ja
selvitetty niiden tila ja kunnostustarve. Tarkastelussa mukana olleiden kohteiden osuus
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Kukonharju-Vaaralampi pohjavesialueen muodostumisalueen pinta-alasta on ollut
noin 4,7 % (13,4 ha). Voimassa olleita maa-ainesten ottolupia alueella oli tuolloin kolme. Alueet olivat suurimmaksi osaksi jälkihoidettuja tai toiminnassa olevia. Kaksi kohdetta oli jälkihoitamatonta ja niiden kunnostustarve on todettu kohtalaiseksi. Muilla ottoalueilla kunnostustarve on arvioitu luvanmukaiseksi.
Alue on valittu osaksi 2013 alkanutta pohjavedenpinnan alaisten maa-ainesten hyödyntäminen Pohjois-Savossa -hanketta (PAMA -hanke). Alueella tullaan tekemään vuoden
2014 aikana pohjavesialueen rakenneselvityksiä maaperän ja pohjavesiolosuhteiden
selvittämiseksi tarkemmin. Hankkeessa selvitetään maa-ainesten hyötykäyttömahdollisuuksia huomioiden myös pohjavedenhankinnan ja -suojelun näkökulma. Hankkeeseen on valikoitunut yhteensä kuusi II-luokan pohjavesialuetta Pohjois-Savossa. Hankevastuu on Geologian tutkimuskeskuksella ja hanke toteutetaan yhteistyössä ELYkeskuksen ja Pohjois-Savon liiton kanssa.
2.6.2 Maa-ainesten oton riskien arviointi
Pohjavesialueella sijaitsevien nykyisten ja vanhojen maa-ainesten ottoalueiden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on suuri. Toiminnassa olevia ottoalueita on tällä
hetkellä noin 17 hehtaarin alalla, joka on noin 6 % pohjavesialueen kokonaispintaalasta. Maa-ainesten otto voi kohottaa pohjaveden typpiyhdisteiden pitoisuuksia sekä
sähkönjohtokykyä kohottamalla kalsium-, magnesium-, natrium-, sulfaatti- ja kloridipitoisuuksia. Maa-ainesten oton aiheuttama suurin uhka pohjavesien laadulle liittyy
kuitenkin maa-ainesten oton oheistoimintoihin eli lähinnä öljytuotteiden käsittelyyn.
Pohjavesialueella tapahtuvien kotitarveottojen muodostama riski pohjaveden laadulle
on kohtalainen. Kotitarveottojen luvanvaraisuudet tulee arvioida ja huolehtia alueiden
jälkihoidosta. Myös maa-ainesten kotitarveotosta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisvaaraa, sillä kotitarveotto voi olla valvonnan puuttuessa suunnittelematonta. Kotitarveottoalueet voivat myös olla avaamisen jälkeen pitkään jälkihoitamattomia ja lisäksi otossa käytettyjen koneiden kunto voi vaihdella suurestikin.
Ottoalueilla sitovien ja suodattavien maakerrosten paksuudet ovat luonnontilaista
ohuempia, jolloin alueet ovat pitkään herkempiä mahdollisissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa. Asia tulee huomioida ottoalueiden jatkokäyttöä suunniteltaessa.
2.7

Pilaantuneet tai mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet
Pohjavesialueella sijaitsee ympäristöhallinnon ylläpitämän maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI-rekisteri) mukaan yksi pilaantuneeksi maa-alueeksi luokiteltu alue eli
Luokkisuon vanha yhdyskuntajätteen kaatopaikka. Kaatopaikka on perustettu vuonna
1962 ja se on toiminut vuoteen 1986 saakka. Kaatopaikan eteläreuna on kantavan harjuaineksen päällä ja pohjoisosa suolla, missä painumista voi tapahtua edelleen. Kaatopaikalle tuotu jäte on ollut pääasiallisesti kotitalousjätettä. Viimeisinä toimintavuosina
sinne on tuotu kuitenkin myös rakennus- ja ongelmajätteitä, kuten jäteöljyjä ja akkuja.
Ongelmajätteet ovat kuljetettu pois. Jätteen määräksi on arvioitu 15 000–20 000 m3.
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Kaatopaikalle ei ole rakennettu vesitalouden hallintaan liittyviä ojitusjärjestelmiä eikä
valvotun kaatopaikan hoitoon liittyviä rakenteita ja varusteita. Vanhan kaatopaikan alla
oleva Luokkisuo on orsivesisuo, jonka alla on savipitoinen vettä johtamaton maakerros.
Kaatopaikan ympäristön pohjaveden sekä Luokkisuon orsiveden korkeutta ja laatua
seurataan jälkitarkkailuohjelman mukaisista havaintoputkista. Osa näytteiden tuloksista on käsitelty kappaleessa 1.4 Pohjaveden pinnankorkeus ja laatu sekä tarkkailu sekä
Ryönänkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelmaraportissa. Kaatopaikka-alueen
pinta- ja pohjavedet virtaavat kaakkoon Vaaranlammen suuntaan sekä länsi-luoteeseen
Ryönänkankaan pohjavesialueen suuntaan.
Kaatopaikan viereiselle alueelle on myönnetty maa-ainesten ottamiseen lupa. Luvan
ehtona on ollut, ettei sorakuopan ja Luokkisuon välistä vettä eristävää kerrosta vaurioiteta ja väliin jäävälle harjanteelle mahtuu ulkoilureitti.
Pohjavesialueen rajan läheisyydessä (20–60 metriä) sijaitsevia muita pilaantuneita tai
mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita ovat polttoaineenjakeluasema sekä huoltamo.
2.7.1 Pilaantuneiden tai mahdollisesti pilaantuneiden maa-alueiden riskien arviointi
Entisen Luokkisuon kaatopaikkaa koskevissa ympäristöteknisissä tutkimuksissa, säännöllisessä pohjavesiseurannassa ja tehdyissä riskiarvioinneissa ei ole toistaiseksi tullut
esiin sellaisia seikkoja, jotka edellyttäisivät jatkotoimenpiteitä. Sijaintinsa vuoksi kaatopaikka kuitenkin muodostaa vähintään kohtalaisen pilaantumisvaaran pohjaveden
laadulle.
Pohjavesialueen reunalla sijaitsevista polttoaineenjakeluasemasta ja huoltamosta voi
aiheutua pohjaveden laadulle paikallista pilaantumisvaaraa.
2.8

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

2.9

Tulvat
Pohjavesialue ei sijaitse ELY-keskuksen määrittelemällä tulvavaara-alueella.
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SUUNNITELMA-ALUETTA KOSKEVAT TOIMENPIDESUOSITUKSET
Seuraavaan taulukkoon (taulukko 7) on koottu Kukonharju-Vaaralampi 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 7. Pohjavesialueen riskitoimintoja koskevat toimenpide-ehdotukset ja toimintasuositukset.
Toiminta
Toimenpidesuositus
Vastuutaho
Asutus
• Yhteisviemäröinnin rakentaminen alueelle.
• vesiosuuskunnat
Maatalous
• Pohjavesialueella vältetään uusien peltoalueiden raivaamista.
• kiinteistönomistajat, toiminnanharjoittajat
Liikenne
• Kukonharju-Vaaralampi pohjavesialueella olevilla tieosuuksilla (valtatie 9) tu• POSELY/L
lee käyttää kunnossapitoaineena kaliumformiaattia.
Metsätalous
• Ympäristönsuojelumääräysten yhtenäistä tilakohtaista hakkuuaukion kokoa
• KYP/ ympäriskoskevat määräykset tulee saattaa voimaan myös Kukonharju-Vaaralampi
tönsuojelupalvepohjavesialueella.
lut
Öljysäiliöt ja
• Kukonharju-Vaaralampi pohjavesialueella sijaitsevat pylväsmuuntajat (3 kpl)
• KYP/ ympärismuuntajat
tulee öljysuojata.
tönsuojelupalvelut (tiedottaminen) ja PohjoisKarjalan Sähkö
Oy (toteuttaminen)
Maa-ainesten • Kotitarveottoalueiden luvanvaraisuus tulee arvioida ja huolehtia alueiden jäl• KYP/ ympärisotto
kihoidosta.
tönsuojelupalvelut ja kiinteistönomistaja
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• Luokkisuon entisen kaatopaikan velvoitetarkkailua jatketaan entisessä laajuudessaan.

• KYP/ ympäristönsuojelupalvelut

jatkuvaa

• Luokkisuon entisen kaatopaikan kunnostustarve selvitetään.

• POSELY ja KYP/
ympäristönsuojelupalvelut / kunnossapidon ja rakentamisen palvelut

tarvittaessa
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