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

SUUNNITELMA-ALUEEN KUVAUS
Pihkainmäen II-luokan vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue sijoittuu Kuopion
Karttulan Pihkainmäen kylään noin 19 kilometriä Kuopion keskustasta lounaaseen. Sijaintikartta pohjavesialueesta on esitetty suunnitelman liitteenä 1.
Pohjavesialueen pituus on noin 1,4 kilometriä ja leveys on noin 0,4 kilometriä. Alueella
on taajama-asutusta. Alue sijoittuu Holstilan yksityistien molemmin puolin rajautuen
etelässä tiehen numero 551 Kuopio-Vesanto (Sininen tie).
Alueen kokonaispinta-ala on noin 0,47 km2. Pinta-alasta varsinaista pohjaveden muodostumisaluetta on noin 0,47 km2. Pohjavesialue on rajattu sen arvioidun muodostumisalueen mukaan. Yleiskartta Pihkainmäen pohjavesialueesta on esitetty suunnitelman liitteenä 2.

1.1

Pohjavesialueen kallio- ja maaperä sekä hydrogeologia
Kallio- ja maaperä
Pohjavesialueen kallioperä on syntynyt paleoproterotsooisella maailmankaudella noin
1,93–1,87 miljardia vuotta sitten. Se muodostuu sedimenttikivilajeista, kuten kiillegneissistä, -liuskeista ja karbonaattikivikerroksista. Pohjavesialueen kallioperäkartta
on esitetty suunnitelman liitteenä 3.
Alueen maaperä on sekalajitteista maalajia (päälajitetta ei ole selvitetty), kalliomaata ja
paksua turvekerrosta. Pohjavesialueen maaperäkartta on esitetty suunnitelman liitteenä 4.
Hydrogeologia
Pihkainmäen pohjavesialue on nykyisin vedenhankintaan soveltuva II-luokan pohjavesialue. Luokitus on muutettu I-luokan pohjavesialueesta II-luokan pohjavesialueeksi
28.2.2009. Pohjavesiolosuhteita ei ole alueella tutkittu tarkemmin.
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Pohjois-Savon ELY-keskus on arvioinut Pihkainmäen pohjaveden määrälliseltä ja kemialliselta tilaltaan hyväksi. Alueen arvioitu antoisuus on 115 m3/vrk, kun vuotuisesta
sademäärästä (600 mm) imeytyy 15 % pohjavedeksi. Pohjavesialueen hydrogeologia on
esitetty suunnitelman liitteenä 5.
1.2

Pohjavesimuodostumasta riippuvaiset pintavesi- ja maaekosysteemit sekä
luonnonsuojelualueet
Pohjavesialueella sijaitsee useita helppokulkuisia, metsää kasvavia suoalueita. Suurimpien suoalueiden kautta kulkee kapea virtavesi, joka laskee lähistöllä virtaavaan Kohisevanpuroon.
Pohjavesialue kuuluu Rautalammin reitin koskiensuojelualueeseen. Vanhanpaikan lehto vedenottamon läheisyydessä on yleiskaavassa varattu suojelualueeksi.
Alueella ei sijaitse Natura-alueita.

1.3

Vedenotto ja vedenkäsittely sekä suojavyöhykkeet
Vedenottamo ja ottolupa
Pihkainmäen pohjavesialueella sijaitsee Kuopion Vesi Liikelaitoksen varavedenottamo.
Vedenottamokaivo (kallioporakaivo) sijaitsee kallioperän heikohkossa ruhjeessa. Alueella on myös maaperän pohjavettä hyödyntävä lähdekaivo. Kaivot ja vedenkäsittelyrakennus sijaitsevat notkelmassa suoalueen reunassa. Ottamoaluetta ei ole aidattu.
Vedenkäsittely ja vedenkulutus
Ottamo ja vedenkäsittelylaitos on käyttöönotettu vuonna 1989. Ottamo on todennäköisesti poistettu käytöstä vuonna 1997, kun yhdysjohto Kuopion suunnasta (Haminalahden vesiosuuskunta-Pihkainmäki) on valmistunut. Ottamon kulutusalueena oli Pihkainmäen taajama-alue. Vedenkäsittelymenetelmänä käytettiin neutralointia ennen
verkostoon pumppausta. Vanhoja vedenkulutustietoja ei ole ollut käytössä tätä työtä
laadittaessa.

1.4

Pohjaveden pinnankorkeus ja laatu sekä tarkkailu
Alueelle ei ole asennettu pohjaveden havaintoputkia. Pohjaveden pinnankorkeudesta
tai laadusta ei ole ollut käytettävissä olevaa tietoa tätä työtä laadittaessa.
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1.5

Pohjavesialueen maankäyttö

1.5.1

Kaavatilanne ja kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset
Kaavoituksella ohjataan rakentamista ja maankäytön sijoittumista. Pihkainmäen pohjavesialueella voimassa olevia kaavoja ovat Kuopion seudun maakuntakaava ja Pihkainmäen osayleiskaava.
Maakuntakaava
Pihkainmäen pohjavesialue sisältyy ympäristöministeriön 3.7.2008 vahvistamaan
Kuopion seudun maakuntakaavaan (kuva 1). Maakuntakaavassa pohjavesialue on osoitettu alueen erityisominaisuutta osoittavalla merkinnällä ”Tärkeä pohjavesialue, pv
32.657”. Alueen pääkäyttötarkoitus on taajamatoimintojen alue ”A 32.003”. Aluetta sivuavan seututien pohjoispuolelle on osoitettu uusi kevyen liikenteen seuturaitti ja eteläpuolella ovat viemäri- ja vesijohtolinjat.

Kuva 1. Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta.
Yleiskaava
Pohjavesialue sisältyy Pihkainmäen osayleiskaavaan, joka on hyväksytty 28.2.2003
Karttulan kunnanvaltuustossa. Kaavassa pohjavesialue on osoitettu osaaluemerkinnällä ”Pohjavesialue pv” (kuva 2). Pohjavesialueen sisällä kaavassa on maaja metsätalousaluetta (M), erillispientalovaltaista asumista (AO) ja työpaikka-alueita
(TP-1). Työpaikka-alueilla on voimassa kaavamääräys, jonka mukaan alueelle saa sijoittaa vain sellaisia työpaikkoja, jotka eivät vaaranna pohjavesiesiintymää. Pohjavesialueen keskiosassa on luonnonsuojelualue (SL) sekä yhdyskuntateknisen huollon alue
(ET). Alueen halki kulkee voimalinja.
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Kuva 2. Pihkainmäen osayleiskaavan mukainen pohjavesialueen rajaus.
Kuvassa 3 on valtion ympäristöhallinnon rajaus, jossa pohjavesialueen rajaus on merkitty sinisellä katkoviivalla. Maakuntakaavan ja osayleiskaavan pohjavesialuerajaukset
ovat yhtenevät valtion ympäristöhallinnon rajauksen kanssa.

Kuva 3. Valtion ympäristöhallinnon pohjavesialuerajaus.
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Asema- ja ranta-asemakaavat
Alueella ei ole asema- tai ranta-asemakaavoja.
Kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset
Pihkainmäen pohjavesialuetta koskevat kaikilla Kuopion pohjavesialueilla voimassa
olevat kunnalliset pohjavesialuemääräykset. Ko. määräysten sisällöstä on kerrottu tarkemmin suojelusuunnitelman yleisessä osassa kohdassa 6.2.
1.5.2 Nykyinen maankäyttö
Pohjavesialueen päämaankäyttömuoto on metsätalous, jota alueen pinta-alasta on
hieman vajaa kaksi kolmasosaa. Lopun yhden kolmasosan jakavat asutus, maatalous
sekä muut maankäyttömuodot. Muut alueet käsittävät mm. tiestön sekä pohjavesialuerajauksen sisään jäävät vesistöt. Maankäyttömuodot on esitetty kuvassa 4.

0%
6%
Metsätalous 26,3 ha
29 %
Asutus 13,3 ha

Maatalousmaa 0,1 ha

65 %

Muut alueet 2,9 ha

Kuva 4. Maankäyttömuodot Pihkainmäen pohjavesialueella.
Pihkainmäen pohjavesialueesta Kuopion kaupungin maanomistuksessa on noin 30,5
hehtaaria (65 %). Vedenottamoalue sijoittuu kaupungin omistamalle maalle. Muut alueet ovat yksityisessä omistuksessa.
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SUUNNITELMA-ALUEEN TOIMINNAT JA NIIDEN AIHEUTTAMAT RISKIT
Tähän lukuun on koottu tiedot Pihkainmäen pohjavesialueelle sijoittuvista toiminnoista sekä arvioitu niiden aiheuttamia riskejä pohjaveden muuttumis- ja pilaantumisvaaran kannalta. Toimintojen kartoitukset on tehty osittain vuonna 2012 päättyneen Pohjois-Savon pohjavesien suojelusuunnitelma -hankkeen yhteydessä. Kartoituksia on lisäksi täydennetty ja riskinarviointia yhdenmukaistettu Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelmahankkeen yhteydessä kesällä 2013 ja keväällä 2014. Toiminnat on esitetty kartalla suunnitelman liitteenä 6.

2.1

Asutus

2.1.1

Nykytilanne
Rakennuskanta ja rakentaminen
Pohjavesialueella sijaitsee 24 ympärivuotista asuinrakennusta ja yksi myymälärakennus sekä hevostalli. Rakentaminen alueella on ollut suurimmillaan 1990- ja 2000lukujen alkupuolella.
Vedenhankinta ja jätevesien käsittely
Pohjavesialue kuuluu pääosin Kuopion Vesi Liikelaitoksen vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin toiminta-alueeseen. Kuopion Veden vesi- ja viemäriverkostoihin on liittynyt 14 kiinteistöä. Pohjavesialueella olevan vesijohtoverkoston pituus on noin 2,7 km.

Pihkainmäen verkosto on yhdistetty 11,5 km pitkällä yhdysvesijohdolla Syvänniemen
verkostoon sekä Kuopion kaupungin puoleiseen Rytkyn verkostoon yhdysvesijohdoilla.
Osa toiminta-alueella olevista kiinteistöistä ei ole liittynyt vesijohtoverkostoon. Näillä
kiinteistöllä talousvesi saadaan kiinteistökohtaisin menetelmin.
Pohjavesialue on pääosin Kuopion Vesi Liikelaitoksen viemäröinnin toiminta-alueella.
Jätevesiverkoston pituus pohjavesialueella on noin 2,4 km. Alueen kaikki kiinteistöt sijaitsevat viemäriverkoston toiminta-alueen sisällä. Viemäriverkostoon liittymättömät
kymmenen kiinteistöä käsittelevät jätevedet kiinteistökohtaisesti. Alueen kiinteistöillä
on vesihuoltolain mukainen liittymisvelvollisuus jätevesiviemäriverkostoon.
Pohjavesialueen länsiosassa sijaitsee yksi jäteveden pumppaamo. Pumppaamossa ei ole
suoja-allasta.
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 lämmitysjärjestelmänä alueella sijaitsevilla
kiinteistöillä yhdellä kiinteistöllä on maalämpökaivo ja kahdella kiinteistöllä öljylämmitteinen vesikeskuslämmitys. Öljylämmitysjärjestelmien käyttöasteesta, säiliöiden si-
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joittumisesta kiinteistöillä tai suojauksista sekä tarkastuksista ei ole ollut käytettävissä
tietoa. Yleisin lämmitysmuoto alueella on suora sähkölämmitys (noin neljällä viidestä),
jolla ei ennalta arvioiden ole pohjavesivaikutuksia.
2.1.2 Asutuksen riskien arviointi
Pohjavesialueella sijaitsevan nykyisen asutuksen aiheuttama pohjaveden muuttumistai pilaantumisvaara on kohtalainen. Pohjaveden laatuun vaikuttavat asutuksen käytössä olevien alueiden käyttö ja hoito sekä mahdollisissa toimintahäiriöissä myös jätevesien käsittely sekä kiinteistöjen lämmitysjärjestelmät.
Asutusalueella on paikallisesti vaikutusta alueella muodostuvan pohjaveden määrään
sekä laatuun mahdollisissa pumppaamon toimintahäiriöissä. Puutteelliset jätevesijärjestelmät voivat aiheuttaa jäteveden vuotoja ympäröivään maaperään ja aiheuttaa näin
pilaantumisvaaraa pohjavedelle. Viemäröinnin toiminta-alueella sijaitsevien liittymättömien kiinteistöjen tulee liittyä viemäriverkostoon.
Lämmitysöljysäiliöt voivat sijaintinsa ja kuntonsa vuoksi aiheuttaa mahdollisessa vuototilanteessa kohtalaista tai suurta pohjaveden pilaantumisvaaraa paikallisesti. Säiliöiden täyttötilanteet ja öljynkuljetukset alueella voivat aiheuttaa öljyvahingon vaaran.
Maalämpökaivon sijainti on varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella, kuitenkin
pohjavesialueen sisällä. Maalämpökaivoissa ongelmia voivat aiheuttaa lämmönsiirtoaineiden vuodot, pintavesien pääsy pohjaveteen puutteellisesti tiivistettyjen kaivorakenteiden takia, porauksen aiheuttama pohjaveden samentuminen tai pohjaveden eri kerrostumien sekoittuminen keskenään.
2.2

Maatalous

2.2.1 Nykytilanne
Alueella ei harjoiteta maataloutta eikä alueella sijaitse ympäristölupavelvollisia eläinsuojia. Alueella sijaitsee muutaman hevosen hevostalli.
2.2.2 Maatalouden riskien arviointi
Hevostallin ja muiden eläinsuojien aiheuttama riski pohjavedelle on eläinten ulosteiden aiheuttama ravinnekuormitus sekä taudinaiheuttaja bakteerin ja virusten pääsy
pohjaveteen. Pohjavesialueella olevat eläinmäärät ovat kuitenkin sen verran vähäiset,
ettei niistä aiheudu vaaraa pohjavedelle, kun toimitaan ympäristönsuojelumääräysten
mukaisesti.
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Metsätallous

nne
2.3.1 Nykytilan
Metsäkesk
kukselta saa
atujen tietoj
ojen mukaan
n pohjavesialueella on metsämaatta yhteensä
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noin 26 hehtaaria.
h
Alue
A
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ään kangasm
maata. Pääp
puulajeina alueella on
n
kuusi ja mänty.
m
Kehittysluokaltaaan eniten on
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y Pihkainmääen pohjaveesialueella olevan puu
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h
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avohakkuita
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kset metsän
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alueilla.

110 %

39 %

40 %

Ensiharvenn
nus 3,1 ha
Harvennush
hakkuu 11,7 ha
h
Avohakkuu 33,2 ha
Ei toimenpitteitä 12,2 ha

11 %

Kuva 5. Pohjavesialu
P
ueelle mahd
dollisesti su
uunnitellut hakkuut
h
vuoosille 2013–
–2023.
Maanmuo
okkaustavoista, ojitukssen tarpeellisuudesta ja lannoitusstavoista ei ole käytet-tävissä oleevaa tietoa.
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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 öljyvahingonvaara ja sitä kautta pohjaveden pilaantumisvaara.
2.4

Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä sähkönjakelumuuntajat

2.4.1 Nykytilanne
Öljy- ja polttoainesäiliöt
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja Kuopion kaupungin rakennusvalvonnan tietojärjestelmän mukaan Pihkainmäen pohjavesialueella ei sijaitse maanpäällisiä tai maanalaisia
öljy- tai polttoainesäiliöitä. Lämmitysöljysäiliöt on käsitelty kappaleessa 2.1 Asutus
kohdassa Lämmitysjärjestelmät. Mahdollisista muista pohjavesialueella sijaitsevista öljy- tai polttoainesäiliöistä (farmisäiliöt) ja niiden kunnosta ei ole tietoa.
Sähkönjakelumuuntajat
Pohjavesialue sisältyy Savon Voima Oy:n sähkönjakelun toiminta-alueeseen. Yhtiöltä
saadun tiedon mukaan Pihkainmäen pohjavesialueella sijaitsee kolme sähköyhtiön
omistama sähkönjakelumuuntajaa (taulukko 1). Muuntajista yksi sijaitsee puistomuuntamossa ja muut ovat ilmaverkon pylväsmuuntajia. Puistomuuntamoon kuuluu kiinteä
suojakaukalo, johon mahtuu muuntajan sisältämä öljymäärä. Pylväsmuuntajille ei ole
tehty suojarakenteita tai maaperäsuojauksia.
Taulukko 1. Pihkainmäen pohjavesialueella sijaitsevien muuntajien tiedot.
Rakenne

Rakentamisvuosi

Öljysuojaus

11063

Puisto

2010

On

200

180

60

11217

Pylväs

2011

Ei

200

176

660

11119

Pylväs

2003

Ei

200

170

580

Tunnus

Muuntaja Öljymäärä
(kVA)
(noin kg)

Etäisyys varavedenottamolle (m)

2.4.2 Öljy- ja polttoainesäiliöiden sekä sähkönjakelumuuntajien aiheuttamien
riskien arviointi
Pihkainmäen pohjavesialueella sijaitsevien öljy- ja polttoainesäiliöiden (mahdollisten
farmisäiliöiden) aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on kohteen sijainnista ja
suojauksista riippuen suuri tai kohtalainen. Kiinteistöjen lämmitysöljysäiliöiden riskit
on arvioitu edellä 2.1.2.
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Sähkömuuntajien aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on suuri. Muuntajien sisältämä mineraaliöljy, jota käytetään eristeenä ja jäähdytysaineena, aiheuttaa pohjaveden
pilaantumisvaaran. Alueen muuntajista kaksi on ilmaverkon pylväsmuuntajia, eikä niille ole tehty suojavarustuksia tai maaperäsuojauksia. Mahdollisessa vuototilanteessa ne
voivat aiheuttaa pohjaveden pilaantumisriskin. Pilaantumisen riski kasvaa sitä suuremmaksi mitä lähempänä maanpintaa pohjavedenpinta on.
Muuntaja voi rikkoutua salamaniskun seurauksena, jolloin suoja-altaattoman muuntajan öljy tai suuri osa siitä pääsee valumaan maaperään. Jakelumuuntajan vaurioituessa
joko rakenteellisesta tai ilmastollisesta syystä, on vaarana muuntajaöljyn syttyminen.
Tulipalon seurauksena muuntajaöljyä voi roiskua maastoon. Rikkoutuminen muutoin
kuin salamaniskusta on harvinaista.
2.5

Tie- ja vesiliikenne

2.5.1 Nykytilanne
Tieliikenne
Pohjavesialueella sijaitsee itä-luode-suuntainen seututie 551 (Kuopio-Vesanto). 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 2,1 kilometriä.
Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne-vastuualueelta saatujen tietojen mukaan tien
kunnossapitoluokka on II, jolloin talvisin tien liukkautta torjutaan hiekoittamalla. Vesakkoa raivataan kesäaikaan joka kolmas vuosi kuuden metrin etäisyydeltä ja tien laidan nurmikot niitetään vuosittain. ELY-keskukselta saadut tien liikennemäärät ja luokitukset ovat esitetty taulukossa 2.
Taulukko 2. Seututie 551 (Kuopio-Vesanto) hoitoluokitus ja ominaistiedot.
Tien nimi
Kuopio-Vesanto

Tienumero
551

Tieluokka
Seututie

Hoitoluokka

KVL*
kaikki

KVL*
raskas

ajon/vrk
2 421

II

ajon/vrk
143

Tien pituus pvalueella
km
1,5

Talvi-/
kesäsuolaus
t/km/v
Ei/ Ei

*KVL = Keskimääräinen vuorokausiliikenne
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tilastoselvityksen vaarallisten aineiden kuljetusten
määristä ja reiteistä (2012) mukaan vaarallisia aineita, kuten kaasuja ja syövyttäviä aineita, Kuopio-Vesanto tiellä kuljetetaan joitain tonneja vuodessa.
Pohjavesialueella kulkevilla teillä ei ole pohjavesisuojauksia tai pohjavesialue-kylttejä.
Vesiliikenne
Alueella ei sijaitse sellaisia vesistöjä, joissa laivaliikenne tai veneily olisi mahdollista.
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2.5.2 Liikenteen riskien arviointi
Riski pohjaveden pilaantumisvaarasta mahdollisissa onnettomuustilanteissa on Kuopio-Vesanto tiellä suuri. Liikennemäärät tiellä ovat melko suuria ja lisäksi tiellä kuljetetaan jonkin verran vaarallisia aineita. Muualla pohjavesialueella tapahtuvasta liikenteestä aiheutuva riski on vähäinen liikenteen ollessa pääasiallisesti kiinteistöille ajoa.
2.6

Maa-ainesten otto
Alueella ei harjoiteta maa-ainestenottoa eikä alueella sijaitse sellaisia sora tai kalliovaroja, jotka olisi huomioitu pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista
Pohjois-Savossa koskevassa selvityksessä (POSKI-projekti). Yleiskaavassa alueelle ei
ole osoitettu maa-ainesten ottoon soveltuvia alueita.

2.7

Pilaantuneet tai mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet
Pohjavesialueella ei sijaitse ympäristöhallinnon ylläpitämän maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI-rekisteri) mukaan pilaantuneeksi maa-alueeksi luokiteltuja alueita.

2.8

Muut toiminnot
Pohjavesialueella ei sijaitse sellaisia yrityksiä tai vapaa-ajan harrastealueita, joilla olisi
pohjavesivaikutuksia. Pohjavesialueen rajan ulkopuolella (noin 25 metriä) sijaitsee autokorjaamo.

2.9

Tulvat
Pohjavesialue ei sijaitse ELY-keskuksen määrittelemällä tulvavaara-alueella.
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SUUNNITELMA-ALUETTA KOSKEVAT TOIMENPIDESUOSITUKSET
Seuraavaan taulukkoon (taulukko 3) on koottu Pihkainmäen 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 3. Pohjavesialueen riskitoimintoja koskevat toimenpide-ehdotukset ja toimintasuositukset.
Toiminta
Toimenpidesuositus
Vastuutaho
Aikataulu
Vedenhankintaselvitykset
• POSELY/ Y / Kuopion Vesi ja KYP/ 2015
• Pihkainmäen pohjavesialueen luokitus tarkistetaan.
kunnallistekninen suunnittelu
• KYP/ ympäristönsuojelupalvelut / 2016
Asutus
• Viemäröinnin toiminta-alueella olevat liittymättömät kiinteistöt
Kuopion Vesi
tulee velvoittaa liittymään viemäriverkostoon.
Metsätalous
Öljysäiliöt ja muuntajat
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• Ympäristönsuojelumääräysten yhtenäistä tilakohtaista hakkuuaukion kokoa koskevat määräykset saatettava voimaan myös Pihkainmäen pohjavesialueella.
• Pihkainmäen pohjavesialueella sijaitsevat pylväsmuuntajat (2 kpl)
tulee öljysuojata.
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