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ALUKSI
Tämä Laatanlammen 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. 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.

SUUNNITELMA-ALUEEN KUVAUS

1.1.

Pohjavesialueen kallio- ja maaperä sekä hydrogeologia
Pohjavesialueen yleiskuvaus
Laatanlammen vedenhankinnan kannalta tärkeä (I-luokka) pohjavesialue sijaitsee noin
40 kilometrin etäisyydellä Kuopion keskustasta Joensuuhun päin. Alue on noin seitsemän kilometriä pitkä ja leveimmillään noin 1,4 kilometriä leveä. Muodostuma on osa
luode-kaakko-suuntaista pitkittäisharjujaksoa, johon Kuopion puolella kuuluvat myös
Jänneniemen, Ryönänkankaan ja Kukonharju-Vaaranlammen pohjavesialueet. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on noin 6,09 km2. Pohjaveden muodostumisaluetta pinta-alasta on noin 4,29 km2. Luonnontilassa muodostuma on ympäristöönsä vettä purkava.
Pohjavesialueen sijainti on osoitettu kartalla suunnitelman liitteessä 1. Pohjavesialueen
tarkemmat tiedot on esitetty suunnitelman liitteenä 2 olevassa yleiskartassa.
Kallio- ja maaperä
Pohjavesialueen kallioperä on alueen luoteis- ja keskiosassa sekä kaakkoiskulmassa tonaliittista gneissiä. Melalahden taajaman kohdalla sekä osassa pohjavesialueen kaakkoisosaa esiintyy kiillegneissiä. Alueen kaakkoisosassa esiintyy lisäksi nauhamaisesti
amfiboliittia sekä Mänty-Pölläkän ympäristössä pienellä alueella graniittia.
Pohjavesialueen keskiosassa maaperä on soraa sekä hiekkaa ja reunoilla hietaa. Muodostumassa on todennäköisesti koko pituudeltaan karkeasta aineksesta muodostunut
ydin, joka pohjavesialueen luoteis- ja kaakkoisosassa esiintyy nauhamaisesti keskiosaa
kapeampana. Kuopion kaupungin tekemien tutkimusten mukaan hiekkakerrosten keskimääräinen paksuus pohjaveden muodostumisalueella on noin yhdeksän metriä ja sorakerrosten noin neljä metriä.
Pohjavesialueen kallio- ja maaperäkartat on esitetty suunnitelman liitteinä 3 ja 4.
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Hydrogeologia
Pohjavesialueella on tehty useita pohjavesitutkimuksia vuosina 1967–1990. Pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu noin 4200 m3/vrk, kun sadannasta 60 % imeytyy pohjavedeksi. Alueelta on arvioitu voitavan ottaa vettä useista eri kohdista.
Pohjavesialueen hydrogeologia on esitetty kartalla suunnitelman liitteenä 5.
1.2.

Pohjavesimuodostumasta riippuvaiset pintavesi- ja maaekosysteemit sekä
luonnonsuojelualueet
Laatanlammen pohjavesialue rajautuu suurelta osin vesistöön. Pohjavesialuetta ympäröivät pohjoispuolella Melavesi (+81,8 mpy, N2000) ja lounais-eteläpuolella Vianvesi
(+81,8 mpy, N2000) sekä kaakkoisosassa Ylimmäinen ja Keskimmäinen (+82,3 mpy,
N2000). Pohjavesialueelle sijoittuu lisäksi viisi lampea: Rissalanlampi (+91,2 mpy, N2000),
Laatanlampi (+83,1 mpy, N2000), Mänty-Pölläkkä (+88,9 mpy, N2000), Pasko-Pölläkkä
(+87,9 mpy, N2000) ja Ylimmäiseen yhteydessä oleva Putikkolampi. Ylimmäisen rannalla
sijaitsee antoisuudeltaan merkittävä lähde (+83,50 mpy, N2000).
Pohjavesialueen länsiosassa Melalahden taajama-alueella sijaitsee helppokulkuinen,
osittain puuton ja osittain metsää kasvava, Paksinsuo ja Laatanvaarun kuntoradan varrella myös helppokulkuinen metsää kasvava suo. Lisäksi pohjavesialueella sijaitsevien
lampien lähellä ja Kanahaudan koillispuolella on pieniä suoalueita sekä soistumia.
Pohjavesialueen länsiosaan sijoittuu Sormulanvaarun ja kaakkoisosaan Keskimmäisen
luonnonsuojelualue. Keskimmäinen on myös valtakunnallisen lintuvesiohjelman sekä
Natura-ohjelman kohde. Yleiskaavan mukaisia suojelualuevarauksia ovat Laatanvaaru
pohjavesialueen keskiosassa sekä pohjavesialueen länsipuolella sijaitseva Kuukanlahti.
Ylimmäisen rannalle sijoittuu lisäksi luonnonmuistomerkkinä rauhoitettu Välisalmen
pieksupetäjä.
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Vedenotto ja vedenkäsittely
Vedenottamon kulutusalue ja ottolupa
Laatanlammen pohjavesialueen keskiosassa sijaitsee Melalahden taajaman vedenottamo. Ottamolta johdetaan vettä myös taajaman ympäristössä toimivien Riistaveden kylän, Ryönän ja Leppärannan vesihuolto-osuuskuntien sekä Melaniemen vesiosuuskunnan alueille. Pohjavesialueen keskiosassa sijaitsee myös alueen vanha vedenottamo, joka on toiminut uuden ottamon valmistumisesta lähtien alueen varavedenottamona. Ottamot sijaitsevat noin kilometrin etäisyydellä toisistaan.
Nykyinen vedenottamo on otettu käyttöön 1990-luvun alussa ja sen toiminta perustuu
Itä-Suomen vesioikeuden vuonna 1990 myöntämään vedenottolupaan. Vedenottoluvan
mukainen enimmäisottomäärä on 500 m3/vrk. Varavedenottamona toimiva vanha ottamo on otettu käyttöön 1970-luvulla ja myös sen toiminta perustuu vesioikeuden
myöntämään ottolupaan (vuodelta 1971). Varavedenottamon luvan mukainen enimmäisottomäärä on 200 m3/vrk. Ottamoille ei ole ollut tarvetta hakea vesilain
(587/2011) 4:11 §:n mukaisia suoja-alueita.
Vedenotto ja vedenkäsittely
Vedenottamon ottomäärä on vuosina 2007–2013 ollut keskimäärin noin 280 m3/vrk,
josta Melalahden taajaman kulutus on noin 120 m3/vrk ja osuuskuntien alueiden noin
160 m3/vrk. Ottamon mitoitusvesimäärä on vedenottoluvan mukainen enimmäismäärä 500 m3/vrk. Nykyisellä tekniikalla ottamolta voidaan ottaa vettä noin 600 m3/vrk.
Vedenottamona toimii kaksi siiviläputkikaivoa ja vedenkäsittelynä on kalkkikivisuodatus sekä uv-desinfiointi. Lisäksi ottamolla on kloorinsyöttömahdollisuus. Siiviläputkikaivoista on käytössä vain toinen, koska toisen kaivon rauta- ja mangaanipitoisuus on
korkea (Fe ~1 mg/l ja Mn ~0,1 mg/l).
Varavedenottamona on rengaskaivo ja Melalahden vedenkäsittelylaitokselle on rakennettu varavedenottamon vedelle myös käsittelyprosessi. Varavedenottamoa ja käsittelyprosessia ei ole käytetty uuden ottamon valmistumisen jälkeen.
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Kuva 1. Vedenottomäärän kehitys vuosina 2007–2013.
1.4.

Pohjaveden pinnankorkeus ja laatu sekä tarkkailu
Pohjavesialueella on yhteensä 15 havaintoputkea, joista neljä havaintoputkea alueen
keskiosassa on vedenottoon liittyvässä tarkkailussa. Alueen keski-kaakkoisosassa on
havaintoputkia maa-ainesten ottoon liittyvässä tarkkailussa, kun ottotoiminta on aktiivista. Lisäksi valtatien 9 varressa on Pohjois-Savon ELY-keskuksen tarkkailussa havaintoputki (P16/13) tienpidon seurantaa varten. Pohjaveden pinnankorkeus on vedenottoon liittyneen seurannan perusteella alueen keskiosassa vaihdellut vuosina
2002–2013 välillä +80,48… +84,79 mpy (N2000) ja alueen kaakkoisosassa maa-ainesten
ottoon liittyneen seurannan perusteella vuosina 2000–2010 välillä +83,44…+84,74
mpy (korkeusjärjestelmästä ei ole tietoa).
Suojelusuunnitelmien laatimisen yhteydessä vuonna 2014 Melalahden taajamassa sijaitsevasta havaintoputkesta (P38) on otettu laatunäyte, jonka tulokset on esitetty taulukossa 1. Taulukossa 2 on esitetty valtatien 9 tienpidon tarkkailun tuloksia ja taulukossa 3 maa-ainesten ottolupien mukaisen tarkkailun tuloksia. Pohjaveden laatutiedot vedenottamolla valvontatutkimusohjelman mukaisen tarkkailun mukaan on esitetty taulukossa 4. Varavedenottamon veden laatu on tutkittu keväällä 2014 ja tulokset on esitetty taulukossa 5. Tuloksia on verrattu vesienhoitoasetuksen (VHA 1040/2006, muutos 341/2009) liitteen 7A mukaisiin ympäristölaatunormeihin pohjavedelle niiltä osin
kuin laatuominaisuuksista on ollut tietoa. Taulukon 4 tietoja on verrattu myös sosiaali-
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ja terveysministeriön asetuksen (STMA 461/2000) mukaisiin laatuvaatimuksiin ja –
suositusarvoihin talousvetenä käytettävälle vedelle.
Taulukko 1. Pohjaveden laatu 9.1.2014 Melalahden taajamassa sijaitsevassa havaintoputkessa P38 ja vedenottamolla.
Parametri, yksikkö

Lämpötila, C
Sameus, NTU
Väriluku, mg Pt/l
pH
Sähkönjohtavuus, µS/cm
Happipitoisuus, mg/l
CODMn, mg/l
TOC, mg/l
Kloridi, mg/l
Sulfaatti, mg/l
Typpi (kokonais), mg/l
Nitraatti, mg/l
Nitriitti, mg/l
Ammoniumtyppi, mg/l
Antimoni, µg/l
Arseeni, µg/l
Elohopea, µg/l
Kadmium, µg/l
Koboltti, µg/l
Kromi, µg/l
Kupari, mg/l
Lyijy, µg/l
Mangaani, µg/l
Nikkeli, µg/l
Rauta, µg/l
Sinkki, µg/l
Öljyhiilivetyjakeet (C10C40), mg/l
Keskitisleet (C10-C21),
mg/l
Raskaat öljyjakeet (C21C40), mg/l
Pestisidit, µg/l

Pitoisuus 9.1.2014

VHA 341/2009
ympäristölaatunormi

P38

Vedenottamo

4,5
78
250
6,1
82
9,6
7,5
7,6
1,0
9,6
0,62
<1,0
<0,007
0,011
<0,50
1,1
<0,10
0,18
1,6
1,6
0,017
6,4
130
7,1
1500
49
0,07

5,2
<0,20
<5
6,7
110
3,2
<0,50
<1,0
4,8
19
0,051
<1,0
<0,007
<0,004
<0,50
<1,0
<0,10
0,12
0,66
<1,0
0,0033
<0,50
24
2,4
<10
11
<0,05

-

<0,05

<0,05

-

0,06

<0,05

-

ei. tod.

ei. tod.

25
150
50
0,20
2,5
5
0,06
0,4
2
10
0,02
5
10
60
<0,05

0,10

Lyijypitoisuus ylitti havaintoputkessa P38 tutkimusajankohtana ympäristölaatunormin. Myös muiden raskasmetallien pitoisuudet olivat normaalia korkeammat, vaikka
pitoisuudet eivät ylittäneetkään ympäristölaatunormeja. Vedenottamolta otetussa näytteessä ei todettu haitta-aineille asetettujen ympäristölaatunormien ylityksiä. Vedenottamon veden laatua on kuvattu pidemmältä ajalta taulukossa 4.
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Taulukko 2. Pohjaveden laatu valtatien 9 varrella sijaitsevassa tienpidon tarkkailun
havaintoputkessa P16/13 (22.9.2013).
Parametri, yksikkö

Pitoisuus P16/13
22.9.2013

VHA 341/2009
ympäristölaatunormi

Lämpötila, °C
Happi, mg/l
Sähkönjohtavuus, µS/cm
pH
Sameus, NTU
Alkaliteetti, mmol/l
Kloridi, mg/l
Kovuus, mmol/l
Kalsium, mg/l
Magnesium, mg/l
Natrium, mg/l

6,8
5,7
230
6,7
95
0,64
39
0,79
16
9,7
9,8

25
-

Kloridipitoisuus ylitti havaintoputkessa P16/13 tutkimusajankohtana ympäristölaatunormin. Vedenottamon käyttötarkkailussa ko. havaintoajankohtaa ajallisesti lähin
kloridipitoisuuden määritys on tehty laitokselta lähtevästä vedestä 30.10.2013 (pitoisuus 4,0 mg/l). Valvontatutkimusohjelman mukainen kloridipitoisuuden määritys vedenottamolta on tehty 31.7.2013 (4,9 mg/l, tulos on esitetty myös taulukossa 4). Lisäksi
kloridipitoisuus on määritetty vedenottamolta 9.1.2014 suojelusuunnitelmahankkeeseen liittyneiden vedenlaatututkimusten yhteydessä (4,8 mg/l, tulos on esitetty myös
taulukossa 1). Kloridipitoisuus alitti ympäristölaatunormin kaikissa em. vedenottamolta otetuissa näytteissä.
Taulukko 3. Pohjaveden laatu maa-ainesten ottolupien mukaisissa tarkkailuissa.
Parametri, yksikkö

Happi, mg/l
Kiintoaine, mg/l
Sameus, FNU
Asiditeetti, mmol/l
Sähkönjohtavuus,
µS/cm
pH-arvo
Väriluku, mg/l Pt
Väri sentrifug., mg
Pt/l
Väri suodatettu,
mg Pt/l
CODMn, mg/l
Kovuus, mmol/l
Hiilidioksidi, mg/l
TOC, orgaaninen
hiili, mg/l
Nitriittityppi, NO2N, mg/l
Nitraattityppi, NO3N, mg/l
Rauta, liukoinen,
µg/l

Postiosoite
Käyntiosoite
Laskutusosoite

Pitoisuus

VHA 341/2009
ympäristölaatunormi

P17/10
5.10.2010

P18/11
19.12.2011

11,0
98
110
61

5,5
0,21
35

-

6,8
50

6,1
-

-

-

440

-

1,7
6,9
-

16
0,062
9,3
3,1

-

-

<0,005

-

0,046

-

-

360

-
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Mangaani, liukoinen, µg/l
Kloridi, mg/l
Sulfaatti, mg/l
Mineraaliöljy, mg/l
Öljyn hiilivetyindeksi >C10-C21.
mg/l
Öljyn hiilivetyindeksi >C21-<C40,
mg/l
Öljyn hiilivetyindeksi välillä C10C40, mg/l

-

230

-

<0,04

1,0
9,5
<0,05
-

-

<0,06

-

-

<0,1

-

25
150

50 (µg/l)

Maa-ainesten ottoon liittyvässä tarkkailuissa ei todettu tutkimusajankohtina haittaaineille asetettujen ympäristölaatunormien ylityksiä.
Valvontatutkimusohjelman mukainen tarkkailu ja tulokset
Vedenottamon raakaveden laatua tarkkaillaan terveydensuojeluviranomaisen kanssa
yhteistyössä laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Raakavedestä määritetään
kerran viikossa lämpötila, koliformiset bakteerit ja E.coli. Kerran kuukaudessa määritetään sameus, väri, pH, sähkönjohtavuus, alkaliteetti, kokonais- ja kalsiumkovuus, rauta- ja mangaanipitoisuus, happipitoisuus, enterokokit ja ammoniumpitoisuus. Neljä
kertaa vuodessa määritetään pesäkkeiden lukumäärä ja kerran vuodessa hiilidioksidipitoisuus. Raakaveden tarkkailun lisäksi myös verkostoon pumpattavalle vedelle tehdään
valvontatutkimusohjelman mukaisia tutkimuksia.
Taulukko 4. Melalahden vedenottamon raakaveden ja ottamolta verkostoon johdetun
veden laatu valvontatutkimusohjelman mukaisen tarkkailun mukaan.
Raakaveden osalta on esitetty pitoisuuksien minimi- ja maksimiarvot sekä keskiarvot
vuosina 2008–2013 otetuissa näytteissä. Verkostoon pumpatun veden osalta tulokset
on esitetty vuoden 2013 tulosten keskiarvoina.
Parametri,
yksikkö

Näytteet,
lkm

Raakavesi,
min.

Raakavesi,
max.

Raakavesi,
ka.

Verkostoon
pumpattu vesi
ka. 2013

STMA 461/2000
vaatimus* /
suositus

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

258
73
69

4,2
6,6
102

16,4
7,4
160

6,4
6,9
121

8,0
181

6,5–9,5
alle 2500 µS/cm

69

2

5

<2,2

<5

Sameus,
FTU

69

0,04

1,08

0,13

0,07

Rauta, µg/l
Mangaani,
µg/l
CODMn-O2,
mg/l

65
65

2
5

68
56

14,1
23

<9
6

ei epätavallisia
muutoksia
hyväksyttävissä,
ei epätavallisia
muutoksia
200
50

14

0,05

0,56

0,2

<1
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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
Kupari, mg
Cu/l
Fluoridi, mg
F/l

57
264

1,72
0

7,96
1

3,3
0,0038

0

0

-

264

0

0

0

0

0*

-

64

0,44

0,97

0,63

1,18

-

-

65

0,37

0,63

0,46

0,72

-

-

65

0,2

0,52

0,32

-

-

-

5

0

6

0,67

0

ei epätavallisia
muutoksia

-

70

0

0

0

-

0*

-

6

5,9

12

9,8

-

66

0

0,01

<0,0033

<0,006

0,50

-

-

-

-

<0,02

0,15*

-

-

-

-

0,07

50*

50

-

-

-

-

21

250

150

-

-

-

-

4,9

250

25

-

-

-

-

<1
3,1

-

-

-

-

-

0,01

-

-

-

-

-

0,10

-

0,25
-

0,02
-

Vedenottamon raakavesi on sekä teknis-esteettisiltä ominaisuuksiltaan että hygieenisesti hyvälaatuista, pehmeää ja lievästi hapanta. Vesi sisältää jonkin verran mangaania.
Tarkkailussa ei ole todettu haitta-aineille asetettujen ympäristölaatunormien ylityksiä.
Taulukko 5. Melalahden varavedenottamon vedenlaatu (8.4.2014).
Parametri, yksikkö

Pitoisuus
8.4.2014

Sameus, FTU

0,23

Väri, mg Pt/l
pH
Sähkönjohtavuus, µS/cm
CODMn, mg/l
TOC, mg/l
Rauta, µg/l
Mangaani, µg/l
Kloridi, mg/l
Koliformiset bakteerit,
pmy/100 ml
E.coli, pmy/
100 ml

2
7,7
256
1,1
1,4
968
345
4,9
0
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Enterokokit, pmy/100 ml

0

-

Varavedenottamon raakavesi on hygieenisesti hyvälaatuista. Vesi sisältää rautaa ja
mangaania. Varavedenottamon vedestä tutkittiin ko. ajankohtana haitta-aineista vain
kloridipitoisuus. Kloridipitoisuus ei ylittänyt ympäristölaatunormia.
1.5.

Pohjavesialueen maankäyttö

1.5.1. Kaavatilanne ja kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset
Maakuntakaava
Laatanlammen pohjavesialueella on voimassa ympäristöministeriön 3.7.2008 vahvistama Kuopion seudun maakuntakaava. Pohjavesialue on merkitty maakuntakaavaan
alueen erityisominaisuutta osoittavalla merkinnällä ”tärkeä pohjavesialue, pv653, ja
vedenottamokohde”. Vedenottamokohdemerkintään liittyy maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n (132/1999) mukainen rakentamisrajoitus. Laatanvaarun alue on osoitettu
maakuntakaavassa luonnonsuojelualueeksi (SL 561). Luonnonsuojelualueen lähialue
on maa- ja metsätalousaluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Myös Kuukanlahti on osoitettu luonnonsuojelualueeksi (S 1509) ja Keskimmäinen merkinnällä
SL560.
Pohjavesialueen kaakkoisosassa Pölläkänmäentien ja Piiroonmäentien väliin jäävä
maa-ainesten ottoalue on osoitettu arvokkaaksi harju- tai kallioalueeksi merkinnällä
”ge”. Lisäksi ko. alue on Kuopion maa-aineshuollon kannalta tärkeä soran, hiekan tai
kallion ottoon soveltuva alue (eo). Valtatien 9 varrella Piiroonmäentien kohdalla on
maakuntakaavan mukainen kyläalue (at2), jolla haja-asutusluonteista lisärakentamista
suositaan. Valtatien eteläpuoli on em. kohdalla maatalouskäytössä (MT). Pohjavesialueen kaakkoiskulmassa on osoitettu muinaismuistolain (295/1963) nojalla suojeltu kohde. Lisäksi Keskimmäinen on osoitettu luonnonsuojelualueeksi (SL 560).
Pohjavesialueen länsipuolelle sijoittuva Melalahden taajama ja sen ympäristö on osoitettu maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueeksi (A002). Taajaman länsipuolelle
sijoittuva Sormulanvaaru on osoitettu luonnonsuojelualueeksi (SL 513). Susilahden ja
Vaarunlahden välillä kulkeva vene- ja laivaväylä on myös merkitty maakuntakaavaan.
Maakuntakaava sisältää lisäksi aluevarauksen uudelle yhdystielle välillä LaajalahdetieKaavintie (tie numero 566) sekä varauksen uudelle eritasoliittymälle Kaavintien risteykseen. Jos uusi tielinjaus taajaman eteläpuolitse toteutuu, siirtyy valtatie 9 ko. välillä
suurelta osin kokonaan pohjavesialueen ulkopuolelle.
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Kuva 2. Ote Kuopion seudun maakuntakaavasta.
Yleiskaava
Pohjavesialueella on voimassa ympäristöministeriön 29.11.1994 vahvistama Riistaveden yleiskaava. Pohjavesialue on merkitty yleiskaavaan osa-alueena ”pv”. Alueella on
voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus pohjavesien suojelemiseksi. Vedenottamot sekä Ylimmäisen rannalla sijaitseva lähde on
osoitettu kaavassa merkinnällä ”ET-pv”.
Pohjavesialuetta koskevat yleiskaavan erityiset pohjaveden suojeluun liittyvät kaavamääräykset 237, 238 ja 116. Kaavamääräysten 237 ja 116 viittaukset lainsäädäntöön
ovat vanhentuneet ja määräyksen 116 mukaiset metsähoitoa koskevat asiat sisältyvät
nykyisin myös ympäristönsuojelumääräyksiin.
Pohjavesialueen keski- ja kaakkoisosa ovat yleiskaavassa pääasiassa maa- ja metsätalousalueita (M), maa- ja metsätalousalueita, joilla on ympäristöarvoja (MU) sekä peltoalueita (MT). Laatanvaaru ja Kuukanlahti pohjavesialueen keskiosassa, Sormulanvaaru
alueen länsiosassa ja Keskimmäinen alueen kaakkoisosassa ovat yleiskaavan mukaan
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rauhoitettavia alueita (SL-1). Sormulanvaarun ja Keskimmäisen rauhoitukset ovat toteutuneet yleiskaavan vahvistamisen jälkeen. Laatanvaarun rauhoitus on toteutumatta.
Rissalanlammen kaakkoispuolelle sekä Sormulanvaarulle on osoitettu merkinnällä ”eo1” alue, jolla pienimuotoinen maa-ainesten otto on mahdollista. Lisäksi Pölläkänmäentien ja Piiroonmäentien väliin on osoitettu maa-ainesten ottoalue (eo).
Melalahden taajama sisältyy suurelta osin pohjavesialueeseen. Yleiskaava käsittää tärkeimmät asumis-, palvelu- ja yritystoiminta-alueet sekä puistot ja virkistysalueet (C,
AP, Y, P, VL ja TY). Myös taajaman hautausmaa on osoitettu yleiskaavassa merkinnällä
”EH”. Pohjavesialueelle on yleiskaavassa osoitettu myös ohjeellinen ulkoilureitti sekä
kohdemerkinnöin pohjavesialueelle sijoittuvat suojelukohteet (SL, SM ja sm).

Kuva 3. Ote Riistaveden yleiskaavasta.
Yleiskaavan pohjavesialuerajaus on yhtenevä valtion ympäristöhallinnon pohjavesialuerajauksen kanssa.
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Asemakaavat
Melalahden taajamassa on voimassa neljä asemakaavaa vuosilta 1979, 1981, 1998 ja
2008. Pohjavesien suojelu on erityisesti huomioitu ainoastaan vuoden 1998 asemakaavassa. Pohjavesialue on merkitty ko. kaavaan osa-aluemerkinnällä ”pv”.
Kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset
Kuopion ympäristönsuojelumääräyksiin sisältyy seuraava Laatanlammen pohjavesialuetta koskeva erityismääräys:
-

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 §).

Laatanlammen 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

Laatanlammen pohjavesialueen päämaankäyttömuotoja ovat metsä- ja maatalous. Alueen pinta-alasta yli puolet on metsätalouskäytössä ja yli kolmannes maatalouskäytössä.
Asutuksen sekä maa-ainesten oton osuus pinta-alasta on alle kymmenesosa. Pohjavesialueen maankäytön jakaantuminen toiminnoittain on esitetty kuvassa 4.

1%
7%

Maatalous, 210 ha
Metsätalous, 330 ha
Asutus, 40 ha
Maa-ainesten otto, 20 ha
Muut, 7 ha

3%

35 %

54 %

Kuva 4. Laatanlammen pohjavesialueen päämaankäyttömuodot. Luonnonsuojelualueet ja luonnossuojelualuevaraukset sisältyvät metsätalouden pinta-alaan. Kohdan
”muut” pinta-alaan sisältyvät mm. pohjavesialuerajauksen sisään jäävät tie- ja vesialueet sekä taajaman hautausmaa ja pilaantuneet sekä mahdollisesti pilaantuneet maaalueet.
Pääosa pohjavesialueesta on yksityisessä omistuksessa. Kuopion kaupungin omistuksessa pohjavesialueesta on noin 170 hehtaaria Melalahden taajamassa sekä Laatanvaarun ja Sormulanvaarun alueilla.
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SUUNNITELMA-ALUEEN TOIMINNAT JA NIIDEN AIHEUTTAMAT RISKIT
Tähän lukuun on koottu tiedot Laatanlammen pohjavesialueelle sijoittuvasta toiminnasta sekä arvioitu niiden aiheuttamia riskejä pohjaveden muuttumis- ja pilaantumisvaaran sekä vedenoton kannalta. Toimintojen kartoitukset on tehty kesällä 2013 sekä
keväällä 2014. Toiminnat on esitetty kartalla suunnitelman liitteessä 6.

2.1

Asutus

2.1.1. Nykytilanne
Rakennuskanta ja rakentaminen
Laatanlammen pohjavesialueella sijaitsee 185 ympärivuotista asuinrakennusta ja 17
loma-asuntoa. Suurin osa asuinrakennuksista sijoittuu Melalahden taajamaan, joka sijaitsee noin 1,2 kilometrin etäisyydellä vedenottamosta. Toinen pienempi asutustihentymä sijoittuu Leppärannantien ympäristöön pohjavesialueen kaakkoisosaan. Melalahden taajaman ulkopuolelle sijoittuu vajaat 30 ympärivuotista asuntoa ja noin 10 lomaasuntoa.
Ympärivuotisia asuinrakennuksia pohjavesialueelle on valmistunut eniten 1950-, 1970-,
1980- ja 2000-luvuilla. Loma-asuntoja on valmistunut 1920–1980 -luvuilla muutamia
vuosikymmenessä. Alueella on kahdeksan eläinsuojaa, jotka on rakennettu 1910–1980
-luvuilla. Vedenottamoa lähin asuinrakennus sijaitsee Laatanlammen rannalla noin
600 metrin ja lomarakennus Rissalanlammen rannalla noin 350 metrin etäisyydellä ottamosta.
Vedenhankinta ja jätevesien käsittely
Pohjavesialueesta Melalahden taajama on Kuopion Veden vesijohto- ja jäte- sekä hulevesiviemäriverkoston toiminta-aluetta. Taajaman keskitetyn vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin piirissä on noin 780 asukasta. Vesijohtoverkoston pituus on noin 13 kilometriä, jätevesiviemäriverkoston noin 10 kilometriä ja hulevesiviemäriverkoston noin
neljä kilometriä. Alueella on kolme jätevedenpumppaamoa. Jätevesiviemärit on rakennettu pääosin 1990–2000 -luvuilla, mutta myös vanhempia verkoston osia on vielä
käytössä Hovimäentiellä, Kuukantiellä, Keskustiellä, Jalmarintiellä, Riistavedentiellä
sekä Vaarintiellä ja Riistapolulla. 1970-luvulla rakennettuja betoniviemäreitä on käytössä noin 750 metrin matkalla Vaarintiellä ja Riistapolulla. Viemäriverkoston kunto on
hyvä. Taajaman jätevedet johdetaan käsiteltäväksi Melalahden jätevedenpuhdistamolle, joka sijaitsee pohjavesialueen ulkopuolella.
Melalahden taajaman ulkopuolisista haja-asutusalueista pohjavesialueen itäpuoli kuuluu Leppärannan ja länsipuoli Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-alueeseen. Jätevesien käsittely Melalahden taajaman ulkopuolella on
järjestetty kiinteistökohtaisin ratkaisuin.
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Haja-asutusalueiden umpi- ja sakokaivolietteiden muodostumista koskevan kyselyn
(2009) mukaan pohjavesialueella on vajaat 30 vesikäymälää ja noin 10 kuivakäymälää.
Vesikäymäläjätevesien käsittelyjärjestelmänä yli puolella kiinteistöistä on umpisäiliö.
Lopuilla kiinteistöillä käsittelyjärjestelmänä on 2- tai 3-osainen saostuskaivo tai pienpuhdistamo.
Melalahden taajaman ulkopuolinen pohjavesialue kuuluu Kuopion vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2020 mukaisiin jätevesiviemäröinnin selvitysalueisiin ja
kiireellisyysluokkaan I. Alueelle on tehty liittymishalukkuuskysely sekä jätevesiviemäröinnin yleissuunnitelma.
Lämmitysjärjestelmät
Tiedot kiinteistöjen lämmitysjärjestelmistä ovat suuntaa-antavia, koska tietoja on kerätty useista eri tietolähteistä. Tiedoissa voi olla myös päällekkäisyyksiä ja puutteita.
Laatanlammen pohjavesialueen asutuksen pääasiallinen lämmitysmuoto on sähkölämmitys, jolla ei ennalta arvioiden ole pohjavesivaikutuksia. Laatanlammen pohjavesialueella sijaitsee 11 maalämpökaivoa. Maalämpökaivoista yksi sijoittuu noin 200
metrin etäisyydelle vedenottamosta. Muut maalämpökaivot sijoittuvat Melalahden taajama-alueelle 2,2–2,8 kilometrin etäisyydelle vedenottamosta. Järjestelmissä käytetyistä lämmönsiirtoaineista ei ole tietoa. Öljylämmitys on lämmitysjärjestelmänä noin
40:ssä pohjavesialueen kiinteistössä. Kiinteistöistä viisi sijaitsee pohjavesialueen kaakkoisosassa ja loput Melalahden taajamassa.
2.1.2. Asutuksen riskien arviointi
Laatanlammen pohjavesialueen nykyisen asutuksen aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on suuri.
Melalahden taajamassa asutus on tiheää ja sillä on paikallisesti vaikutusta sekä alueella
muodostuvan pohjaveden määrään että laatuun. Pohjaveden määrään vaikuttavat taajaman hulevesien viemäröinti ja johtaminen pohjavesialueen ulkopuolelle. Pohjaveden
laatuun puolestaan vaikuttavat asutuksen käytössä olevien alueiden käyttö ja hoito sekä
mahdollisissa toimintahäiriötilanteissa myös jätevesien käsittely sekä kiinteistöjen
lämmitysjärjestelmät. Vedenottotoiminnan kannalta hyvä asia on, että tihein asutus sijoittuu Kaavintien länsipuolelle yli kilometrin etäisyydelle ottamosta.
Maalämpökaivoja on pohjavesialueella hieman yli kymmenen ja niistä suurin osa sijoittuu Melalahden taajamaan. Pohjaveden paikallinen pilaantumisvaara on maalämpöjärjestelmien lämmönsiirtoaineen vuototilanteissa mahdollinen. Nykyisistä maalämpöjärjestelmistä ei kuitenkaan aiheudu todennäköisiä vaikutuksia vedenottotoiminnalle.
Öljylämmitysjärjestelmiä on pohjavesialueella useita ja niistä suurin osa sijaitsee Melalahden taajamassa. Säiliöistä voi vuototilanteissa aiheutua pohjaveden paikallista pi-
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laantumisvaaraa. Vedenottotoiminnan kannalta suurimman pilaantumisvaaran muodostavat pohjavesialueen keskiosaan sijoittuvat öljysäiliöt.
Lisärakentaminen ja sen myötä tapahtuva asutuksen lisääntyminen lisäisi Laatanlammen pohjavesialueella pohjaveden paikallista pilaantumis- ja muuttumisvaaraa. Taajaman mahdollinen laajentaminen pohjavesialueella tulisi tehdä tiivistäen nykyisiä
kaava-alueita ja mahdolliset uudet asuinalueet tulisi sijoittaa ensisijaisesti pohjavesialueen ulkopuolelle. Vedenottotoiminnan kannalta lisärakentamisesta aiheutuva pohjaveden pilaantumis- ja muuttumisvaara on suurin pohjavesialueen keskiosassa Kaavintien ja Pölläkänmäentien välisellä alueella.
2.2

Maatalous

2.2.1 Nykytilanne
Sydän-Savon Maaseutupalvelulta saatujen tietojen mukaan Laatanlammen pohjavesialueella on yhteensä 17 maatilaa. Viljelyksessä olevaa peltopinta-alaa alueella on noin
210 hehtaaria ja pohjavesialueelle sijoittuu kahdeksan eläinsuojaa.
Pohjavesialueen peltoalasta suurin osa sijaitsee alueen kaakkoisosassa sekä Laatanlammen lounais- ja eteläpuolella. Vedenottamoa lähimmät peltolohkot sijoittuvat Rissalanlammen luoteispuolelle, noin 700 metrin etäisyydelle vedenottamosta pohjaveden
muodostumisalueen ulkopuolelle.
Pohjavesialueella viljelevistä tiloista seitsemän on keskittynyt viljan viljelyyn ja kaksi
muuhun kasvintuotantoon. Tiloista kuusi on karjatiloja: neljän päätuotantosuunta on
lypsykarjatalous ja kahden lihanautojen kasvatus. Lisäksi kaksi tilaa on keskittynyt hevostalouteen. Lannoitteina alueella käytetään sekä karjanlantaa että keinolannoitteita.
Torjunta-aineiden käytöstä ei ole ollut käytettävissä tietoa.
Alueen viljelijät ovat sitoutuneet noudattamaan maatalouden ympäristötuen perustukiehtoja. Tiloista yhdellä on myös kartoitushetkellä siirtymävaiheessa oleva erityisympäristötukisopimus luonnonmukaisesta tuotannosta.

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
Laatanlampi

20 (33)

23.6.2015

Julkinen

2.2.2 Maatalouden riskien arviointi
Laatanlammen pohjavesialueen maatalouden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara
on kohtalainen.
Pohjavesialueen keskiosassa Rissalanlammen luoteispuolella ja Laatanlammen eteläpuolella valtatien 9 varrella on viljelyksessä olevaa peltoa muutamia hehtaareja. Vedenottamon tarkkailuun liittyvässä seurannassa ei ole havaittu kohonneita nitraattipitoisuuksia.
Pohjavesialueen kaakkoisosassa sekä Laatanlammen lounaispuolella maatalouden
osuus maankäytöstä on merkittävää ja pelloilta tulevalla ravinne- sekä torjuntaainekuormituksella on todennäköisesti paikallista vaikutusta pohjaveden laatuun. Lisäksi maatalouden ravinnekuormituksella voi olla vaikutusta pohjavesialueelle sijoittuvien lampien tilaan.
2.3

Metsätalous

2.3.1 Nykytilanne
Metsäkeskukselta saatujen tietojen mukaan Laatanlammen pohjavesialueella on metsää noin 330 hehtaaria.
Metsäpinta-alasta noin 100 hehtaaria on uudistuskypsää metsää, 165 hehtaaria varttunutta kasvatusmetsää, 30 hehtaaria nuorta kasvatusmetsää ja 35 hehtaaria taimikoita.
Vuosina 2013–2023 alueella on mahdollista tehdä hakkuita noin 225 hehtaarin alalla,
josta avohakkuita noin 150 hehtaarin, harvennushakkuita 60 hehtaarin ja ensiharvennuksia 15 hehtaarin alalla.
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Ensiharvennus
Harvennushakkuu
Avohakkuu
Siemenpuuhakkuu
Ei toimenpiteitä

5%
18 %
31 %

1%

Julkinen

45 %

Kuva 5. Pohjavesialueella mahdolliset hakkuut vuosina 2013–2023.
2.3.2 Metsätalouden riskien arviointi
Laatanlammen pohjavesialueen metsätalouden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on kohtalainen.
Metsätalous on pohjavesialueen päämaankäyttömuoto. Alueen puustosta 45 % saavuttaa päätehakkuuiän vuoteen 2023 mennessä. Hakkuiden ajoittaminen tasaisesti seuraavalle kymmenvuotiskaudelle ympäristönsuojelumääräysten pinta-ala rajoitukset
huomioon ottaen on erittäin tärkeää, jotta hakkuut eivät aiheuta muutoksia alueen
pohjavedessä. Myös hakkuisiin liittyvä maaperän käsittely voi aiheuttaa kiintoaine- ja
ravinnehuuhtoutumia pohjaveteen. Maaperän käsittelyä alueella tulee välttää tai käyttää ympäristönsuojelumääräykset huomioon ottaen menetelmiä, joilla mineraalimaata
paljastetaan mahdollisimman vähän. Myös metsätyökoneiden käyttöön liittyy aina öljyvahingonvaara ja sitä kautta myös pohjaveden pilaantumisvaara. Mahdollisissa vuototilanteissa pohjaveden pilaantumisvaara on suuri.
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2.4

Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä sähkönjakelumuuntajat

2.4.1 Nykytilanne
Öljy- ja polttoainesäiliöt
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja Kuopion kaupungin rakennusvalvonnan tietojärjestelmien mukaan Laatanlammen pohjavesialueella sijaitsee vajaat 50 öljysäiliötä, joista
suurin osa on kohdassa 2.1.1 mainittuja, pääosin Melalahden taajamassa sijaitsevia,
kiinteistöjen lämmitysöljysäiliöitä. Lisäksi taajamassa Keskustien varrella on kaksi
polttonesteiden jakeluasemaa. Jakeluasemilla ei ole ympäristölupia. Pohjavesialueen
keskiosassa sijaitsee kaksi öljysäiliötä. Vedenottamoa lähin öljysäiliö sijaitsee noin 660
metrin etäisyydellä ottamosta. Siitä, ovatko pohjavesialueen öljysäiliöt vielä kartoitushetkellä käytössä, ei ole ajantasaista tietoa. Useista tietolähteistä johtuen myös säiliöiden lukumäärissä voi olla epätarkkuutta.
Sähkönjakelumuuntajat
Pohjavesialueen sähkön jakelusta vastaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy. Pohjavesialueella
on 16 sähkönjakelumuuntajaa, joista 15 on pylväsmuuntajia. Vedenottamoalueella sijaitseva muuntaja on puistomuuntaja, jossa on suoja-allas. Lähin pylväsmuuntaja sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä vedenottamosta. Pohjavesialueen koillisosaan sijoittuu kaksi pylväsmuuntajaa ja loput muuntajat sijoittuvat Melalahden taajama-alueelle.
Taulukko 6. Pohjavesialueen jakelumuuntajat.
Tunnus

Rakenne

7754
2511
7636
0048
5823
3960
8530
5826
6047
4396
8524
1501
2560
3031
3030
2677

Puisto*
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs

Rak.
vuosi
2012
1976
1990
1976
1981
1976
1999
1981
1982
2004
1999
1966
1871
2000
1974
1972

Koko
(kVA)
100
315
200
200
200
315
200
200
200
315
50
200
315
200
100
100

Öljyä
(kg)
125
245
190
190
190
245
190
190
190
245
105
190
245
190
125
125

Et. ottamolle (m)
ottamoalueella
1020
1105
1530
1530
1530
2125
2125
2125
2210
2295
2380
2380
2890
2975
3060

*-merkintä = muuntaja sisältää suojauksen
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2.4.2 Öljy- ja polttoainesäiliöiden sekä sähkönjakelumuuntajien riskien arviointi
Laatanlammen pohjavesialueella sijaitsevien suojaamattomien öljy- ja polttoainesäiliöiden sekä sähkönjakelumuuntajien aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on suuri.
Kiinteistöjen lämmitysöljysäiliöiden riskit on arvioitu edellä kohdassa 2.1.2, joten tässä
on käsitelty vain muiden öljy- ja polttoainesäiliöiden sekä sähkönjakelumuuntajien aiheuttamat pilaantumisriskit.
Öljyjen käyttöön ja kuljetuksiin pohjavesialueella liittyy aina öljyvahingonvaara, joka
voidaan poistaa kokonaan ainoastaan poistamalla ko. toiminnat alueelta. Niille öljysäiliöille sekä suojaamattomille sähkönjakelumuuntajille, joita ei voida pohjavesialueelta
poistaa, on erittäin tärkeää toteuttaa ympäristönsuojelumääräysten mukaiset suojaustoimenpiteet, joilla pohjaveden pilaantumisvaaraa voidaan vähentää.
2.5

Liikenne

2.5.1 Nykytilanne
Tieliikenne
Laatanlammen pohjavesialueelle sijoittuu noin 7,3 kilometrin matkalle valtatie 9 Kuopiosta Joensuuhun. Valtatie sijoittuu lähimmillään (Kangaslahden kohdalla) noin 680
metrin etäisyydellä vedenottamosta. Valtatien nopeusrajoitus on sekä talvisin että kesäisin 80 km/h ja 60 km/h.
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.
Valtatie 9 kuuluu kunnossapitoluokkaan 1b. Tiellä käytetään talvisin liukkauden torjuntaan natriumkloridia ja suolahiekkaa. Talvihoitokaudella 2012–2013 suolaa käytettiin pohjavesialueen kohdalla noin 2,3 t/km (sisältää myös Kaavintien osuuden). Valtatien varteen on asennettu syksyllä 2013 uusi havaintoputki suolauksen vaikutusten seurantaa varten. Seurantaa tehdään kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäiset seurantatulokset
on esitetty taulukossa 2 edellä kohdassa 1.4. Tulosten perusteella kloridipitoisuus ylitti
tutkimusajankohtana ympäristölaatunormin. Vedenottamolta otetuissa näytteissä kloridipitoisuus ei ole ylittänyt ympäristölaatunormia.
Melalahden taajaman kohdalla pohjavesialueen halkaisee poikittaissuunnassa Kaavin
tie (numero 566). Nopeusrajoitus tiellä pohjavesialueen kohdalla on 60 km/h. Tie kuuluu valtatien 9 kanssa samaan kunnossapitoluokkaan 1b ja tiellä käytetään talvisin
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liukkauden torjuntaan natriumkloridia ja suolahiekkaa. Käytettävät määrät sisältyvät
edellä valtatie 9 tietojen yhteydessä kerrottuun kokonaismäärään.
Vesiliikenne
Pohjavesialueella sijaitsee useita lampia, joissa mahdollisesti harrastetaan vapaa-ajan
veneilyä. Melalahden taajaman kohdalla pohjavesialue rajautuu Melaveteen ja pohjavesialueelle sijoittuu taajaman venevalkama. Melaveden Susilahden sekä Vaarunlahden
välillä laivaväylä alittaa valtatien 9. Silta ei ole avattava, joten laivaväylä on lähinnä vapaa-ajan ja harrasteveneilijöiden käytössä.
2.5.2 Liikenteen riskien arviointi
Laatanlammen pohjavesialueelle sijoittuvan valtatien 9 ja Kaavintien liikenteen ja kunnossapidon aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on suuri. Vesiliikenteen aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on vähäinen.
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.
Valtatien 9 tienpidon tarkkailun perusteella pohjaveden kloridipitoisuus ylitti syksyn
2013 näytteessä ympäristölaatunormin. Valtatien pohjavesialueelle sijoittuvilla osilla
kunnossapidossa tulee käyttää ensisijaisesti kaliumformiaattia. Lisäksi jo käynnistettyä
kloridipitoisuuden tarkkailua tulee jatkaa.
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2.6

Maa-ainesten otto

2.6.1 Nykytilanne
Laatanlammen pohjavesialueelle sijoittuvat Sormulanvaarun, Laatanvaarun ja Kanahauta-Vaarun alueet on mainittu pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista Pohjois-Savossa koskevassa selvityksessä (myöhemmin POSKI) hiekka- ja soramuodostumina, joilla on erityisiä maisema- ja luonnonarvoja. Em. alueet ovat myös
POSKI-luokituksen mukaan maa-ainesten ottoon soveltumattomia alueita, joilla maaainesten otosta voi aiheutua maa-aineslain 3 §:ssä mainittuja haittoja.
Laatanlammen pohjavesialueella on neljä voimassa olevaa maa-ainesten ottolupaa.
Kaikki lupien mukaiset ottoalueet sijoittuvat yleiskaavan mukaiselle ”eo”-alueelle Leppärannan kylän läheisyyteen valtatien 9 pohjoispuolelle. Rudus Oy:llä on kaksi ottolupaa ja Savon Kuljetus Oy:llä sekä yksityisellä toiminnanharjoittajalla kummallakin yksi
lupa. Savon Kuljetus Oy:llä on ottotoiminnan ohella ympäristölupa kaivualueella tapahtuvaan soran murskakseen. Lähimmältä maa-ainesten ottoalueelta on matkaa vedenottamolle noin kaksi kilometriä.
Taulukko 7. Pohjavesialueella voimassa olevat maa-ainesten ottoluvat.
Luvan haltija
Rudus Oy
Rudus Oy
Savon Kuljetus Oy
Yksityinen
harjoittaja

toiminnan-

Kiinteistö
rek.nro
8:14
3:38
3:33
3:32
8:17
8:16

Ottomäärä
m3
120 000

Pinta-ala
ha
4

Voimassaolo
pvm
31.10.2019

20 000
600 000

1
6

30.10.2019
30.6.2021

3:28

55 000

2,4

31.10.2017

Muuta

Ympäristölupa
30.6.2018
saakka

Rudus Oy:n ottoalueet sijoittuvat Keinälän (3:33), Mäntylän (3:38) ja Mäkisen (8:14)
sekä Hiekkarinteen (3:32) tiloille. Keinälän, Mäntylän ja Mäkisen tiloja koskeva ottolupa oikeuttaa ottamaan enintään 120 000 m3 hiekkaa ja soraa noin neljän hehtaarin alueelta ja Hiekkarinteen tilaa koskeva lupa enintään 20 000 m3 noin yhden hehtaarin
alueelta. Alin kaivutaso on molemmissa luvissa +90,00 metriä ja suojakerrospaksuus
ylimpään pohjavedenpintaan vähintään kuusi metriä. Molempiin lupiin sisältyy velvoite seurata pohjaveden laatua sekä pinnankorkeutta. Pohjaveden laatua tulee seurata
ennen toiminnan aloittamista, sen aikana ja toiminnan loputtua. Pinnankorkeutta tulee
seurata toiminnan aikana neljä kertaa vuodessa. Molempiin Ruduksen ottolupiin sisältyvät myös velvoitteet työkoneiden säilytys- ja tankkauspaikkojen maaperän suojauksesta. Lisäksi molemmissa luvissa on annettu määräykset alueen maisemoinnista kaivun etenemisen tahdissa sekä kielletty pohjavedelle vaarallisten aineiden varastointi
kaivualueella ja likaisten pinta- sekä kuivatusvesien imeyttäminen kaivualueelle. Keinälän, Mäntylän ja Mäkisen tiloja koskeva ottolupa on voimassa 31.10.2019 saakka ja
Hiekkarinteen tilaa koskeva ottolupa 30.10.2019 saakka. Alueelle on asennettu maaainesten oton seurantaa varten pohjaveden havaintoputki. Havaintoputkesta on otettu
laatunäyte lokakuussa 2010. Laatunäytteen tulokset on esitetty taulukossa 3 edellä
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kohdassa 1.4. Kuopion kaupungin ympäristönsuojelupalveluiden mukaan ottotoiminta
ei ole kartoitushetkellä aktiivista. Pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun tarkkailua ei
ole sen vuoksi em. ajankohdan jälkeen edellytetty.
Savon Kuljetus Oy:n ottoalue sijoittuu Vaarunharjun (8:16) ja Holoppalan (8:17) tiloille. Ottolupa oikeuttaa ottamaan enintään 600 000 m3 soraa ja hiekkaa noin kuuden
hehtaarin alueelta. Alin kaivutaso on +90,00 metriä ja suojakerrospaksuus ylimpään
pohjavedenpintaan vähintään kuusi metriä. Lupaan sisältyvät vastaavat velvoitteet
pohjaveden laadun ja pinnankorkeuden seurannasta, työkoneiden säilytys- ja tankkauspaikkojen suojauksesta, maisemoinnista sekä vaarallisten aineiden varastoinnista
sekä pinta- ja kuivatusvesien imeyttämisestä kuin Rudus Oy:n lupiin. Lupa on voimassa 30.6.2021 saakka. Alueelle on asennettu maa-ainesten oton seurantaa varten pohjaveden havaintoputki. Havaintoputkesta on otettu laatunäyte joulukuussa 2011. Laatunäytteen tulokset on esitetty taulukossa 3 edellä kohdassa 1.4.
Savon Kuljetus Oy:llä on maa-ainesten ottotoimintaan liittyen voimassa 30.6.2018
saakka myös ympäristölupa soran murskausta, välppäystä ja seulontaa varten. Murskausta tehdään siirrettävällä murskauslaitoksella noin 2-4 viikon ajan vuosittain. Alueella työskentelee murskauksen aikana kaivinkone ja pyöräkuormaaja. Työkoneissa
käytetään kevyttä polttoöljyä. Polttoaineet varastoidaan lukittavissa kaksoisvaippasäiliöissä (3 000 l), jotka on varustettu ylitäytönestimillä. Varastoitavan kevyen polttoöljyn
määrä alueella on enimmillään 6 000 litraa. Voiteluaineet varastoidaan erikseen lukittavassa kontissa tai aggregaattivaunun varastotilassa. Se varikkoalueen osa, jossa käsitellään poltto- ja voiteluaineita, pohjustetaan muovikalvolla, jonka päälle levitetään
suojaksi 30–40 cm hienojakoista maa-ainesta. Alueella ei huolleta tai pestä työkoneita.
Murskauslaitoksen sosiaalitiloissa syntyy jätevesiä noin 500 l/vuosi. Jätevedet kerätään
umpisäiliöön ja toimitetaan Melalahden jätevedenpuhdistamolle. Ympäristölupa velvoittaa tarkkailemaan maaperän hiilivetypitoisuutta murskausjakson päätyttyä. Näytteet tulee ottaa murskauslaitoksen alueelta, aggregaattivaunun alueelta sekä polttonesteiden varastointi- ja tankkausalueelta.
Yksityisen toiminnanharjoittajan ottoalue sijoittuu Hiekkarinteen (3:28) tilalle. Ottolupa oikeuttaa ottamaan enintään 55 000 m3 hiekkaa ja soraa noin 2,4 hehtaarin alueelta.
Alin kaivutaso on +90,00 metriä ja suojakerrospaksuus ylimpään havaittuun pohjavesipintaan vähintään kuusi metriä. Lisäksi kalliopinnan ja alimman kaivutason väliin
tulee jättää vähintään kolmen metrin paksuinen suojakerros. Lupaan sisältyvät vastaavat velvoitteet pohjaveden laadun ja pinnankorkeuden seurannasta, työkoneiden säilytys- ja tankkauspaikkojen suojauksesta, maisemoinnista, vaarallisten aineiden varastoinnista sekä pinta- ja kuivatusvesien imeyttämisestä kuin Rudus Oy:n ja Savon Kuljetus Oy:n lupiin. Lupa on voimassa 31.10.2017 saakka. Alueelle on asennettu maaainesten oton seurantaa varten pohjaveden havaintoputki. Pohjaveden pinnankorkeutta tulee ottoluvan mukaan tarkkailla kaksi kertaa vuodessa laatuseurannassa olevasta
havaintoputkesta sekä kahdesta muusta pohjavesialueella sijaitsevasta havaintoputkesta (12 A ja 13). Ottoalueelle asennettu havaintoputki on kaivuriasenteinen, eikä se sovellu pohjaveden pinnankorkeuden eikä laadun tarkkailuun.
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Pohjavesialueella on lisäksi useita vanhoja maa-ainesten ottoalueita. Kuopion kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tilaa ja kunnostustarvetta koskevan selvityksen (myöhemmin SOKKA) mukaan pohjavesialueella on Kuopion pohjavesialueista eniten vanhoja maa-ainesten ottoalueita, yhteensä noin 14 hehtaaria. Suurin osa vanhoista
ottoalueista on kuitenkin jälkihoidettu tai osittain jälkihoidettu ja niiden kunnostustarve on vähäinen.
Vanhoja ottoalueita on Rissalanlammen päässä vedenottamoalueen itäpuolella sekä
Sormulanvaarun alueella. Lisäksi vanhoja ottoalueiden osia on Leppärannan kylän läheisyydessä toiminnassa olevien maa-ainesten ottoalueiden ympäristössä. Vedenottamoalue sekä Rissalanlammen päässä oleva vanha ottoalue on osittain jälkihoidettu
(luokka 2) ja niiden kunnostustarve on vähäinen (luokka 3). Rissalanlammen päässä sijaitsevaa aluetta käytetään SOKAN mukaan moottoriurheiluratana. Rissalanlammen
päässä oleva pienempi alue on kotitarvekäytössä ja sen kunnostustarve on kohtalainen
(luokka 2). Sormulanvaarun alueelle sijoittuvat vanhat ottoalueet on jälkihoidettu ja
niiden kunnostustarve on vähäinen. Leppärannan kylän läheisyydessä sijaitsevat vanhat ottoalueet on osittain jälkihoidettu ja niiden kunnostustarve on tehty aiemmin voimassa olleiden lupien edellyttämälle tasolle. Pasko-Pölläkän läheisyydessä sijaitseva
pieni kotitarveottoalue on toiminnassa ja sen kunnostustarve on vähäinen.
2.6.2 Maa-ainesten oton riskien arviointi
Laatanlammen pohjavesialueen voimassa olevien maa-aineslupien mukaisen ottotoiminnan aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on suuri.
Maa-ainesten ottolupien mahdollistama ottomäärä on kokonaisuutena huomattava ja
ohentaa pohjavettä suojaavien maakerrosten paksuutta selvästi. Avoinna olevat alueet
ovat myös pitkään alttiina ilman epäpuhtauksille sekä haavoittuvia mahdollisissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa. Lisäksi pilaantumisvaara liittyy maa-ainesten otossa
käytettävien koneiden mahdollisiin polttoaineiden tai öljyjen vuotoihin.
Pohjavesialueella sijaitsevilla vanhoilla maa-ainesten ottoalueilla suojakerrospaksuus
ylimpään pohjaveden pintaan tulee aina olemaan luonnontilaisia alueita ohuempi ja
alueet ovat jälkihoidon tai metsittymisen jälkeenkin luonnontilaisia alueita haavoittuvampia mahdollisissa häiriö- tai onnettomuustilanteissa. Asia tulee ottaa huomioon
vanhojen ottoalueiden jatkokäyttöä suunniteltaessa. Mm. SOKKA-selvityksessä mainittu moottoriurheiluratatoiminta Rissalanlammen päässä ei ole pohjavesialueelle sijoittuvalle vanhalle maa-ainesten ottoalueelle soveltuvaa jälkikäyttöä.

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
Laatanlampi

28 (33)

23.6.2015

2.7

Julkinen

Pilaantuneet maa-alueet

2.7.1 Nykytilanne
Laatanlammen pohjavesialueella on maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) mukaan
viisi pilaantunutta tai mahdollisesti pilaantunutta maa-aluetta. Kaikki kohteet sijaitsevat Melalahden taajamassa.
Kohteessa Keskustie (Neste) toimii polttonesteiden kylmäjakeluasema ja kohteessa Melaniementie 15 (GT) polttonesteiden jakeluasema. Kuopion kaupungin alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden mukaan molemmat toiminnassa olevat polttonesteiden jakeluasemat täyttävät nykyiset vaatimukset. Molempien asemien sijaintipaikoilla on
myös tehty maaperän tilan kunnostustoimenpiteitä 1990-luvulla.
Kohteessa Koulutie on tapahtunut aikoinaan pieni öljyvahinko. Tontilla toimii kartoitushetkellä Riistaveden Osuuspankki. Kohteet Kuukantie 2/Hovimäentie 5 ja Hovimäentie 7 ovat Hovimäentien teollisuusalueen tontteja, jotka on merkitty rekisteriin mahdollisesti pilaantuneina kohteina. Tonteilla on ollut 1980- ja 1990-luvuilla varastointia
ja maalaamotoimintaa. Tonteilla sijaitsee myös kartoitushetkellä moottoriajoneuvojen
huoltoon ja korjaukseen liittyvää yritystoimintaa. Kohteessa Hovimäentie 1 sijaitsee
vanha, varalla oleva, raskasöljykäyttöinen lämpökeskus. Tontilla toimii myös kartoitushetkellä lämpökeskus, mutta laitoksen pääraaka-aineena on hake.
2.7.2 Pilaantuneiden maa-alueiden riskien arviointi
Laatanlammen pohjavesialueelle sijoittuvien pilaantuneiden ja mahdollisesti pilaantuneiden maa-alueiden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on suuri.
Kuopion kaupungin ympäristönsuojelupalveluiden arvion mukaan jakeluasemien maaperän suhteen ei ole välittömiä toimenpidetarpeita, mutta pohjaveden tarkkailutarvetta
ja maaperän tilaa tulisi kuitenkin selvittää.
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Muut toiminnat

2.8.1 Nykytilanne
Taajama-alueen yritykset
Laatanlammen pohjavesialueelle sijoittuvassa Melalahden taajamassa sijaitsee monenlaista yritystoimintaa. Kartoitushetkellä alueella toimi yhteensä noin 60 yritystä. Toimialan perusteella arvioituna yhdeksän yrityksen toiminnalla voi olla vaikutuksia pohjaveteen. Näistä yrityksistä kaksi on taajamaan asutuksen puolelle sijoittuvia polttonesteiden jakeluasemia ja kolme teollisuusalueelle sijoittuvia ajoneuvojen huoltoon sekä
korjaukseen liittyviä yrityksiä. Lisäksi pohjavesivaikutuksia voi olla teollisuusalueelle
sijoittuvilla puun sahaukseen, höyläykseen ja kyllästykseen erikoistuneella yrityksellä
sekä aluelämpölaitoksen, jäteaseman ja pelastuslaitoksen tukikohdan toiminnalla. Yrityksillä ei ole ympäristölupia. Suurin osa ko. yrityksistä sijoittuu tonteille, jotka on
merkitty MATTI-rekisteriin pilaantuneina tai mahdollisesti pilaantuneina maa-alueina
(ks. asiasta edellä kohta 2.7).
Hautausmaa
Laatanlammen pohjavesialueen länsiosassa lähellä Susilahtea sijaitsee Riistaveden
hautausmaa. Hautausmaa on perustettu vuonna 1934 ja sitä ylläpitää Kuopion evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä. Hautausmaan pinta-ala on 1,74 hehtaaria. Aluetta
hoidetaan nurmipintaisena eikä aluetta ole salaojitettu. Hautapaikkoja alueella on
1832, joista 289 paikkaa on käyttämättä.
2.8.2 Muiden toimintojen riskien arviointi
Jakeluasemien riskit on arvioitu edellä kohdassa 2.4.2. Muiden pohjavesialueella sijaitsevien yritysten aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on paikallisesti kohtalainen
(teollisuusalueelle sijoittuvat, kohdassa 2.8.1 mainitut yritykset).
2.9

Tulvat
Laatanlammen 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 Laatanlammen pohjavesialueen toimintoja koskevat toimenpide-ehdotukset ja toimintasuositukset. Taulukossa esitettyjen toimenpiteiden ja toimintasuositusten ohella Laatanlammen 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 8. Laatanlammen pohjavesialueen riskitoimintoja koskevat toimenpide-ehdotukset ja toimintasuositukset.
Toiminta

Toimenpide-ehdotus/toimintasuositus

Maankäytön
suunnittelu

Lisärakentaminen Laatanlammen pohjavesialueelle tulee tehdä tiivistämällä nykyisiä asemakaava-alueita ja uudet kaava-alueet sijoittaa mahdollisuuksien mukaan pohjavesialueen ulkopuolelle.

Maatalous

Uusien peltoviljely- ja laidunnusalueiden perustamista Laatanlammen
pohjavesialueen keskiosaan tulee välttää.

Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä sähkönjakelumuuntajat

Jakelumuuntajat
Laatanlammen pohjavesialueella sijaitsevien pylväsmuuntajien suojaukset tulee aloittaa pohjavesialueen keskiosassa sijaitsevasta muuntajasta
(2511).

Liikenne

Tieliikenne
Laatanlammen pohjavesialueella olevilla tieosuuksilla (valtatie 9 ja Kaavintie 566) tulee käyttää kunnossapitoaineena kaliumformiaattia.
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Vastuutaho

Aikataulu

KON / strateginen
maankäytön suunnittelu ja KYP / asemakaavoitus
Kiinteistöjen omistajat
ja toiminnanharjoittajat
KYP / ympäristönsuojelupalvelut (tiedottaminen) ja PohjoisKarjalan Sähkö (toteuttaminen)
POSELY / L

Jatkuvaa

Jatkuvaa
1.1.2015 mennessä

2014-
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Maa-ainesten otto

Pilaantuneet maaalueet
Yritystoiminta
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Vastuutaho

Aikataulu

Laatanlammen pohjavesialueella voimassa olevan yleiskaavan mukaisten maa-ainesten ottoon varattujen alueiden ulkopuolelle ei tule avata
uusia ottoalueita.
Rissalanlammen rannan läheisyydessä sijaitsevalla vanhalla maaainesten ottoalueella mahdollisesti sijaitsevan moottoriurheiluradan
toiminta tulee selvittää ja ohjata mahdollisuuksien mukaan pohjavesialueen ulkopuolelle.
Laatanlammen pohjavesialueella sijaitsevien pilaantuneiden maaalueiden kunnostustarveselvitykset tulee tehdä ensimmäiseksi polttonesteiden jakeluasemien sekä lämpökeskuksen kiinteistöillä.

KYP / ympäristönsuojelupalvelut

Jatkuvaa

KYP / ympäristönsuojelupalvelut

2014–2016

POSELY / Y ja KYP /
ympäristönsuojelupalvelut

2015-

Laatanlammen pohjavesialueella sijaitsevien polttonesteiden jakeluasemien ja lämpökeskuksen ympäristölupatarve tulee selvittää.

KYP / ympäristönsuojelupalvelut

2015-
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Maankäyttösuunnitelmat
Ympäristöministeriö, 3.7.2008. Kuopion seudun maakuntakaava.
Ympäristöministeriö, 29.11.1994. Kuopion yleiskaava, Riistavesi.
Ympäristöministeriö, 18.12.1998. Melalahti, Pappilanpelto asemakaava (kaava 617).
Sisäasianministeriö, 21.3.1979. Melalahti XL asemakaava (kaava 3500).
Kuopion kaupunginvaltuusto, 28.7.2008. Melalahti, asemakaavan muutos (kaava 690).
Sisäasianministeriö, 7.7.1980, 2.2.1981. Melalahti asemakaavamuutos (kaava 1327).
Tietojärjestelmät ja -aineistot
Ympäristö- ja paikkatietopalvelu OIVA
Maaperän tilan tietojärjestelmä MATTI
Paikkatietopalvelu TAAVI
Geologian tutkimuskeskuksen maaperä- ja kallioperätutkimusaineistot

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

