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ALUKSI
Tämä Ritokankaan 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 lisäksi koottu kaikille Kuopion pohjavesialueille yhteiset toimenpide-ehdotukset ja toimintasuositukset.
1.

SUUNNITELMA-ALUEEN KUVAUS

1.1.

Pohjavesialueen kallio- ja maaperä sekä hydrogeologia
Pohjavesialueen yleiskuvaus
Ritokankaan vedenhankinnan kannalta tärkeä (I-luokka) pohjavesialue sijaitsee Kuopion keskustan kaakkoispuolella maanteitse noin 50 kilometrin ja vesiteitse noin 20 kilometrin etäisyydellä keskustasta. Alue on noin kuusi kilometriä pitkä ja leveimmillään
noin kilometrin sekä kapeimmillaan noin 100 metriä leveä. Muodostuma on osa luodekaakko-suuntaista pitkittäisharjujaksoa, johon Kuopion puolella kuuluvat myös Hietasalon ja Reposaaren pohjavesialueet. Muodostuma rajautuu lähes kauttaaltaan vesistöön. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on noin 3,74 km2. Pohjaveden muodostumisaluetta pinta-alasta on noin 2,35 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 suurimmaksi osaksi graniittia. Alueen kaakkoisosassa
esiintyy metagrauvakkaa, kiillegneissiä ja –liusketta sekä pienellä alueella nauhamaisesti mafista vulkaniittia. Alueen luoteisosassa kallioperä on tonaliittista gneissiä.
Pohjavesialueen maaperä on koko alueella hiekkaa ja soraa. Harjun ylemmät osat ovat
hiekkavaltaisia ja pohjaosa soraa. Kairausten perusteella kerrospaksuudet ovat yli 20
metriä. Hyvin vettä läpäiseviä kerroksia on pohjavesivyöhykkeessä 6-13 metrin vahvuudella. Kalliopaljastumia esiintyy runsaasti ja myös tiiviitä kerrostumia esiintyy paikoin.
Pohjavesialueen kallio- ja maaperäkartat on esitetty suunnitelman liitteinä 3 ja 4.
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Hydrogeologia
Pohjavesialueella on tehty pohjavesiselvityksiä sekä koepumppaukset 1960- ja 1980luvuilla. Pohjaveden antoisuuden alueella on arvioitu olevan 1738 m3/vrk, kun vuotuisesta sadannasta 45 % imeytyy pohjavedeksi. Alueen kalliopaljastumat vaikuttavat pohjavesien virtaukseen ja muodostuma jakaantuu pituussuunnassa kahteen osaalueeseen.
Pohjavesialueen hydrogeologia on esitetty kartalla suunnitelman liitteenä 5.
1.2.

Pohjavesimuodostumasta riippuvaiset pintavesi- ja maaekosysteemit sekä
luonnonsuojelualueet
Ritokankaan pohjavesialuetta ympäröivät Kallaveden Suottalahti, Roninselkä sekä Ritolahti (+81,8 mpy, N2000). Alueelle sijoittuu kaksi lampea: Virvilo ja Lamminniemenlampi. Tuirankannaksella sekä Virvilon ympäristössä Ritoniementien molemmin puolin sijaitsee pieniä helppokulkuisia ja metsää kasvavia suoalueita, Likoniemen lähellä
pieni suolampi ja helppokulkuinen puuton suo sekä Lamminniemenlammen rannalla
pieni soistuma.
Pohjavesialueella ei ole Natura-kohteita eikä muita luonnonsuojelualueita.

1.3.

Vedenotto ja vedenkäsittely
Vedenottamon kulutusalue ja ottolupa
Ritokankaan pohjavesialueen keskiosassa Tuirankannaksella sekä Syvähiekan alueella
sijaitsevat Vehmersalmen taajaman vedenottamot. Ottamoilta johdetaan vettä myös
Itä-Kallaveden ja Pohjois-Soisalon vesiosuuskunnille. Tuirankankaan vedenottamo on
alueen päävedenottamo. Syvähiekan alueella sijaitseva Purnukan vedenottamo on
Vehmersalmen taajaman vanhempi ottamo, jota käytetään säännöllisesti, kun verkostopaine laskee kulutuksen lisääntyessä. Lisäksi Purnukan ottamoa käytetään Tuirankankaan ottamon suodattimien huuhtelun aikana. Ottamot sijaitsevat noin kolmen kilometrin etäisyydellä toisistaan.
Tuirankankaan ottamo on otettu käyttöön 1990-luvun alussa ja sen toiminta perustuu
Itä-Suomen vesioikeuden vuonna 1990 myöntämään ottolupaan. Luvan mukainen
enimmäisottomäärä on 550 m3/vrk. Purnukan ottamo on otettu käyttöön 1970-luvun
alussa ja myös sen toiminta perustuu vesioikeuden myöntämään ottolupaan (vuodelta
1973). Luvan mukainen enimmäisottomäärä on 430 m3/vrk.
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Ottamoille ei ole ollut tarvetta hakea vesilain (587/2011) 4:11 §:n mukaista suojaaluetta.
Vedenotto ja vedenkäsittely
Tuirankankaan vedenottamolta on vuosina 2008–2013 otettu vettä keskimäärin noin
280 m3/vrk ja Purnukan vedenottamolta noin 3 m3/vrk. Vehmersalmen taajaman kulutus on ollut noin 110 m3/vrk ja osuuskuntien alueiden noin 160–220 m3/vrk. Tuirankankaan ottamolta voidaan ottaa vettä vedenlaadun vaarantumatta ottoluvan mukaista
enimmäismäärää vähemmän (noin 300–400 m3/vrk). Alueella ei ole vesisäiliökapasiteettia, joten myös suurten hetkellisten vesimäärien johtaminen kulutukseen on haasteellista.
Tuirankankaan vedenottamona yksi siiviläputkikaivo ja vedenkäsittelynä on kalkkikivisuodatus sekä uv-desinfiointi. Lisäksi ottamolla on kloorinsyöttömahdollisuus. Purnukan vedenottamona toimii yksi rengaskaivo. Ottamon vedenkäsittelynä on UVdesinfiointi.
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Kuva 1. Vedenottomäärän kehitys Tuirankankaan vedenottamolla vuosina 2008–
2013.
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Kuva 2. Vedenottomäärän kehitys Purnukan vedenottamolla vuosina 2008–2013.
1.4.

Pohjaveden pinnankorkeus ja laatu sekä tarkkailu
Ritokankaan pohjavesialueella on yhteensä kahdeksan havaintoputkea, joista seitsemän on vedenottoon liittyvässä pinnankorkeuden tarkkailussa. Pohjaveden laatua
tarkkaillaan lisäksi yhdestä havaintoputkesta maa-ainesten ottoluvan mukaiseen tarkkailuun liittyen. Pohjaveden pinnankorkeus on tarkkailun mukaan vaihdellut alueella
vuosina 2006–2013 välillä +81,32… +83,53 mpy (N2000).
Pohjaveden laatutietoja on Tuirankankaan ja Purnukan vedenottamoilta. Myös havaintoputkesta PVP1 on otettu yksittäinen laatunäyte Ritoniemen matkailukeskushankkeeseen liittyvien selvitysten yhteydessä.
Taulukossa 1 on esitetty maa-ainesten ottoluvan mukaisen pohjaveden laadun tarkkailun tulokset ja taulukoissa 2 ja 3 pohjaveden laatutiedot vedenottamoilla valvontatutkimusohjelman mukaisen tarkkailun mukaan. Ritoniemen matkailukeskushankkeen
selvitysten yhteydessä otetun laatunäytteen tuloksista on kerrottu myöhemmin kohdassa 2.7.1. Kaikkia tuloksia on verrattu vesienhoitoasetuksen (VHA 1040/2006, muutos
341/2009) liitteen 7A mukaisiin ympäristölaatunormeihin pohjavedelle niiltä osin kuin
laatuominaisuudesta on ollut tietoa. Taulukoiden 2 ja 3 tietoja on lisäksi verrattu sosi-
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aali- ja terveysministeriön asetuksen (STMA 461/2000) mukaisiin laatuvaatimuksiin ja
– suositusarvoihin talousvetenä käytettävälle vedelle.
Taulukko 1. Pohjaveden laatu maa-ainesten ottoluvan mukaisessa tarkkailussa havaintoputkessa HP3/10 (28.2.2012 ja 15.10.2013).
Tarkkailuissa ei todettu tutkimusajankohtina haitta-aineille asetettujen ympäristölaatunormien ylityksiä.
Parametri, yksikkö

pH
Happi, mg/l O2
Happi, kyll.%
Asiditeetti, mmol/l
Hiilidioksidi, mg/l
Sähkönjohtavuus, µS/cm
Sameus, FNU
Väri (suodatettu), mg/l Pt
Kovuus, mmol/l
COD-Mn, mg/l
Nitriittityppi, NO2-N, mg/l
Nitraattityppi, NO3-N,
mg/l
Rauta, liukoinen, µg/l
Mangaani, liukoinen, µg/l
Kloridi, mg/l
Sulfaatti, mg/l
Bensiinijakeet C5-C10,
mg/l
Mineraaliöljy, mg/l

Pitoisuus HP3/10

VHA 1040/2006
ympäristölaatunormit
pohjavedelle

28.2.012

15.10.2013

5,3
41
0,30
13
7,9
25
18
0,19
<1
<0,005
0,12

7,0
3,6
30
0,25
11
78
1,9
<5
0,23
<1
<0,005
0,064

-

0,068
0,017
1,7
10
<0,05

130
3,9
1,6
14
<0,05

-

<0,05

<0,05

-

50

25
150
-

Valvontatutkimusohjelman mukainen tarkkailu ja tulokset
Vedenottamoiden raakaveden laatua tarkkaillaan terveydensuojeluviranomaisen kanssa yhteistyössä laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Tuirankankaan ottamon raakavedestä määritetään kerran viikossa lämpötila, koliformiset bakteerit ja
E.coli. Kerran kuukaudessa määritetään sameus, väri, pH, sähkönjohtavuus, rauta- ja
mangaanipitoisuus, happipitoisuus ja enterokokit. Neljä kertaa vuodessa määritetään
pesäkkeiden lukumäärä ja kerran vuodessa hiilidioksidipitoisuus. Purnukan ottamon
raakavedestä määritetään kerran viikossa lämpötila, koliformiset bakteerit ja E.coli.
Kerran kuukaudessa määritetään enterokokit sekä happipitoisuus ja kerran vuodessa
pesäkkeiden lukumäärä sekä hiilidioksidipitoisuus. Raakaveden tarkkailun lisäksi myös
molemmilta ottamoilta verkostoon pumpattavalle vedelle tehdään valvontatutkimusohjelman mukaisia tutkimuksia.
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Taulukko 2. Tuirankankaan 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

VHA 341/2009
ympäristölaatunormi

Lämpötila
pH

268
83

4,6
6,4

8,2
7

5,7
6,6

6,6

6,5–9,5

-

Sähkönjohtavuus, µS/cm

119

77

141

102

108

alle 2500
µS/cm

-

Väri, mg Pt/l

118

2

5

<2,2

<5

ei epätavallisia muutoksia

-

Sameus, FTU

118

0,03

0,12

<0,061

0,07

-

Rauta, µg/l

67

1

30

<5,3

4

hyväksyttävissä,
ei epätavallisia muutoksia
200

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

67

2,8

10

<2,8

3

50

-

62

0,03

1

<0,3

<1

5

-

57

2,81

10,04

6,7

-

-

-

Koliformiset
bakteerit,
pmy/100 ml
E.coli,
pmy/100 ml
Alkaliteetti,
mmol/l
Kokonaiskovuus, mmol/l

276

0

1

0,0072

0

0

-

268

0

0

0

0

0*

-

39

0,45

0,61

0,52

ea.

-

-

71

0,27

0,47

0,35

0,35

-

-

Kalsiumkovuus, mmol/l

71

0,11

0,23

0,16

0,16

-

-

Pesäkkeiden
lukumäärä,
pmy/ml
Enterokokit,
pmy/100 ml

25

0

1

0,2

-

ei epätavallisia muutoksia

-

55

0

0

0

0

0*

-

Hiilidioksidi,
mg/l
Ammonium
(NH4+), mg/l

13

8,2

21

14,2

-

-

-

32

0

0,027

0,0033

<0,006

0,50

Nitriitti
(NO2), mg/l
Nitraatti
(NO3), mg/l
Kloridi, mg
Cl/l
TOC, mg C/l

1

0

0

0

-

0,15*

1

0,88

0,88

0,88

-

50*

1

3,2

3,2

3,2

-

1

0,4

1,1

0,67

-

Postiosoite
Käyntiosoite
Laskutusosoite

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

Puhelin
Faksi

017 182 111
017 185 409

-

0,25
50

250
-

www.kuopio.fi

25
-

Kuopion kaupunki
Pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Ritokangas

23.6.2015

10 (30)
Julkinen

Tuirankankaan vedenottamon raakavesi on sekä teknis-esteettisiltä ominaisuuksiltaan
että hygieenisesti hyvälaatuista, pehmeää ja lievästi hapanta. Tarkkailussa ei ole todettu haitta-aineille asetettujen ympäristölaatunormien ylityksiä. Pohjavesialuetta ympäröivän vesistön pinnankorkeus on tarkkailun mukaan ollut loppukeväisin hyvin lähellä
pohjaveden pinnankorkeutta. Rantaimeytyminen voi olla mahdollista, jos vesistön pinnankorkeus nousee pohjaveden pinnankorkeutta korkeammalle. Kevätnäytteissä on
havaittu em. tarkkailuvuosina ajoittain rantaimeytymiseen viittaavia koliformisia bakteereja.
Taulukko 3. Purnukan vedenottamon raakaveden ja ottamolta verkostoon pumpatun
veden laatu valvontatutkimusohjelman mukaisen tarkkailun mukaan.
Parametri,
yksikkö

Näytteet,
lkm

Raakavesi,
min.

Raakavesi,
max.

Raakavesi,
ka.

Verkostoon
pumpattu vesi
ka. 2013

STMA
461/2000
vaatimus* /
suositus

VHA
341/2009
ympäristölaatunormi

Lämpötila
pH

260
1

3,9
7

17,4
7

8,5
7

10,1
7

Sähkönjohtavuus, µS/cm

1

121

121

121

172

6,5–9,5

-

alle 2500
µS/cm

-

Väri, mg Pt/l

1

5

5

5

2,3

ei epätavallisia muutoksia

-

Sameus, FTU

1

2,02

2,02

2

0,35

-

-

-

104

hyväksyttävissä,
ei epätavallisia muutoksia
200

Rauta, µg/l

-

-

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

-

-

-

-

9,5

50

3

-

0,51

0,69

0,58

0,43

5

-

Koliformiset
bakteerit,
pmy/100 ml
E.coli,
pmy/100 ml
Alkaliteetti,
mmol/l
Kokonaiskovuus, mmol/l

53

2,89

10,2

7,2

267

0

18

0,23

0

0

-

267

0

-

0

0

0*

-

-

-

-

-

0,58

-

-

-

-

-

-

0,46

-

-

Kalsiumkovuus, mmol/l

-

-

-

-

0,29

-

-

Pesäkkeiden
lukumäärä,
pmy/ml
Enterokokit,
pmy/100 ml

5

0

6

2,2

-

ei epätavallisia muutoksia

-

70

0

1

0,014

0

0*

-

Hiilidioksidi,
mg/l
Ammonium
(NH4+), mg/l

6

4,2

25

15,9

2

0,02

0,073

0,046

<0,0081

0,50

Nitriitti
(NO2), mg/l
Nitraatti
(NO3), mg/l
Sulfaatti, mg
SO4/l
Kloridi, mg
Cl/l
TOC, mg C/l

-

-

-

-

0,081

0,15*

-

-

-

-

17,2

50*

50

-

-

-

-

6

250

150

1

7,7

7,7

7,7

3

250

25

-

-

-

-

0,5

-

-

0,25
-

Purnukan vedenottamon raakavesi on ominaisuuksiltaan samankaltaista kuin Tuirankankaan vedenottamolla, mutta veden nitraattipitoisuus on käyttötarkkailun mukaan
ollut korkeampi (10–20 mg/l). Tarkkailussa ei ole todettu haitta-aineille asetettujen
ympäristölaatunormien ylityksiä.
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Pohjavesialueen maankäyttö

1.5.1. Kaavatilanne ja kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset
Maakuntakaava
Ritokankaan pohjavesialueella on voimassa ympäristöministeriön 3.7.2008 vahvistama
Kuopion seudun maakuntakaava. Pohjavesialue on osoitettu maakuntakaavassa alueen
erityisominaisuutta osoittavalla merkinnällä ”tärkeä pohjavesialue, pv 656”. Lisäksi
kohdemerkinnöin on osoitettu Tuirankankaan vedenottamo. Vedenottamo merkintään liittyy maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n (132/1999) mukainen rakentamisrajoitus. Pohjavesialueen luoteisosa on arvokasta harju- tai kallioaluetta (ge 661),
jolla on maa-aineslain 3 §:n mukaisia maisemaan liittyviä arvoja. Ritoniemen kärki on
virkistysaluetta (VL 451), joka on tarkoitettu pääasiassa lähiulkoilua ja virkistyskeskuksia varten. Tuirankannaksen alue on maa- ja metsätalousaluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MY). Sallilanniemen alue on kulttuuriympäristön ja maiseman
kannalta tärkeää aluetta (MA) ja Syvähiekan alue ympäristöineen taajamatoimintojen
aluetta (A 008). Pohjavesialuetta ympäröivälle vesialueelle on maakuntakaavassa osoitettu laivaväylä ja tärkeä vesistöretkeilyreitti sekä luoteisosaan venesatama.

Kuva 3. Ote Kuopion seudun maakuntakaavasta.
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Yleiskaavat
Suurin osa pohjavesialueesta sisältyy Vehmersalmen kunnanvaltuuston 28.12.1998 hyväksymään Ritoniemen alueen osayleiskaavaan. Syvähiekan alueella on voimassa kunnanvaltuuston 14.6.1991 hyväksymä Vehmersalmen kirkonkylän osayleiskaava. Pieni
osa pohjavesialueesta sisältyy Soisalon länsiosien ja Vuorisalon rantayleiskaavaan, jossa ei ole pohjavesialuetta koskevia merkintöjä.
Pohjavesialue on osoitettu Ritoniemen osayleiskaavassa osa-alueena (pv) ja Tuirankankaan vedenottamo kohdemerkinnällä (ET). Kaavamääräyksen mukaan alueelle ei
saa sijoittaa toimintoja, jotka saattavat vaarantaa pohjaveden laadun. Tuirankannaksen
alue sekä suuri osa pohjavesialueen luoteis- ja kaakkoisosasta on maa- ja metsätalousaluetta (M-2). Kaavamerkinnän mukaan ko. alueilla rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty RA-, AO- tai RM-1 -alueille. Maa-ainesten otto on kielletty lukuun
ottamatta kotitarveottoa ja vanhojen ottopaikkojen maisemointia. Tuirankannaksen
luoteispuolen ranta-alueille on osoitettu loma-asuntoalueita (RA) ja kaakkoispuolelle
pientalovaltaisia alueita (AO). Lisäksi Tuirankannaksen luoteispuolelle on osoitettu
maa-ainesten ottoalue (EO) sekä pienempi ottoalue myös kannaksen kaakkoispuolelle.
Ritoniemen kärki on virkistysaluetta (VL) sekä matkailupalvelujen aluetta (RM-1), johon sijoittuu myös venevalkama (LV).

Kuva 4. Ote Ritoniemen osayleiskaavasta.
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Pohjavesialue on osoitettu kirkonkylän osayleiskaavassa merkinnällä ”pv” ja Purnukan
vedenottamo kohdemerkinnällä (ET). Syvähiekan alue on pientalovaltaista asuinaluetta
(AP). Lapinrantaan on osoitettu maa-ainesten ottoalue (EO) ja sen läheisyyteen lähivirkistysalue (VL). Syvähiekan ranta-alue Puutossalmentielle saakka on maa- ja metsätalousaluetta (M), jolle sijoittuu myös uimaranta ja ulkoilureitti.

Kuva 5. Ote Vehmersalmen kirkonkylän osayleiskaavasta.
Ritoniemen osayleiskaavassa ja Vehmersalmen kirkonkylän osayleiskaavassa pohjavesialuerajaus poikkeaa jonkin verran valtion ympäristöhallinnon pohjavesialuerajauksesta. Erot on osoitettu kuvassa 6.
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Kuva 6. Ritoniemen osayleiskaavan ja Vehmersalmen kirkonkylän osayleiskaavan
pohjavesialuerajauksen erot valtion ympäristöhallinnon pohjavesialuerajaukseen. Kaavojen mukaiset rajaukset on osoitettu kuvassa punaisella ja ympäristöhallinnon rajaukset sinisellä. Sisempi sininen rajaus on pohjaveden muodostumisalueen ja ulompi sininen rajaus pohjavesialueen rajaus.
Asemakaavat
Ritoniemen luoteiskärkeen sijoittuvan lomakylän alueella on voimassa Vehmersalmen
kunnanvaltuuston 28.9.2000 hyväksymä asemakaava. Lisäksi Syvähiekan alueella on
voimassa 4.8.1989 hyväksytty rakennuskaava, johon ei sisälly määräyksiä pohjavedestä.
Kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset
Kuopion ympäristönsuojelumääräyksiin sisältyy seuraava Ritokankaan pohjavesialuetta koskeva erityismääräys:
-
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tä muokkausmenetelmää, jossa paljastettavan mineraalimaan osuus voi olla korkeintaan 20 % (11.2 §).
Ritokankaan pohjavesialuetta koskevat myös kaikilla Kuopion pohjavesialueilla voimassa olevat kunnallisten määräysten pohjavesialuemääräykset. Ko. määräysten sisällöstä on kerrottu tarkemmin suojelusuunnitelman yleisessä osassa kohdassa 6.2.
1.5.2. Nykyinen maankäyttö
Ritokankaan pohjavesialueen päämaankäyttömuotoja ovat metsä- ja maatalous. Alueen
pinta-alasta yli kaksi kolmasosaa on metsätalouskäytössä ja yli kymmenesosa maatalouskäytössä. Asutuksen ja matkailupalvelujen käytössä alueen pinta-alasta on noin
kymmenesosa ja maa-ainesten oton käytössä alle kymmenesosa. Pohjavesialueen
maankäytön jakaantuminen toiminnoittain on esitetty kuvassa 7.

6%

4%

Maatalous, 40 ha
Metsätalous, 190 ha
Asutus, 15 ha
Maa-ainesten otto, 12 ha
Matkailupalvelut, 16 ha
Muut, 12 ha

14 %

4%
5%

67 %

Kuva 7. Ritokankaan pohjavesialueen päämaankäyttömuodot. Kohdan ”muut” pintaalaan sisältyvät mm. pohjavesialuerajauksen sisään jäävät tiet. Pohjavesialueen ulkorajan sisään jää lähes 90 hehtaaria vesistöä. Eri toimintojen prosenttiosuudet on laskettu
pohjavesialueen maa-alueista.
Kuopion kaupunki omistaa pohjavesialueesta lähes puolet, yhteensä noin 170 hehtaaria. Kaupungin omistamia alueita on pohjavesialueen luoteisosassa, Tuirankannaksella
sekä Sivuluhdan, Lapinvuoren ja Syvähiekan alueilla. Loput pohjavesialueesta on yksityisessä omistuksessa.
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SUUNNITELMA-ALUEEN TOIMINNAT JA NIIDEN AIHEUTTAMAT RISKIT
Tähän lukuun on koottu tiedot Ritokankaan pohjavesialueelle sijoittuvasta toiminnasta
sekä arvioitu niiden aiheuttamia riskejä pohjaveden ja vedenoton kannalta. Toimintojen kartoitukset on tehty pääosin kesällä 2013 sekä keväällä 2014. Toiminnat on esitetty
kartalla suunnitelman liitteessä 6.

2.1

Asutus

2.1.1. Nykytilanne
Rakennuskanta ja rakentaminen
Ritokankaan pohjavesialueella sijaitsee vajaat 50 ympärivuotista asuinrakennusta ja
noin 20 loma-asuntoa. Ympärivuotisia asuinrakennuksia alueelle on valmistunut eniten 1990-luvulla ja loma-asuntoja 1970-luvulla.
Suurin osa asuinrakennuksista sijoittuu Syvähiekan asemakaava-alueelle sekä asemakaava-alueen luoteispuolelle Lapinvuoren ja Lapinrannan alueelle. Loma-asunnot sijoittuvat ranta-alueille ja suurimmaksi osaksi Tuirankannaksen luoteispuolelle. Ympärivuotisista asunnoista vajaat 20 ja loma-asunnoista kaikki sijoittuvat Syvähiekan asemakaava-alueen ulkopuolelle. Lähin asuinrakennus sijoittuu noin 500 metrin etäisyydelle Tuirankankaan vedenottamosta ja vajaan 200 metrin etäisyydelle Purnukan vedenottamosta. Syvähiekan asemakaava-alue sijoittuu hyvin lähelle Purnukan vedenottamoa. Tuirankankaan vedenottamolle kaava-alueelta on matkaa noin 2,5 kilometriä.
Lähimmät loma-asunnot sijoittuvat noin 400 metrin etäisyydelle Tuirankankaan vedenottamosta ja alle 100 metrin etäisyydelle Purnukan vedenottamosta.
Vedenhankinta ja jätevesien käsittely
Pohjavesialueesta Syvähiekan asemakaava-alue on Kuopion Veden vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-aluetta. Alueen vesijohtoverkoston pituus on noin kolme
kilometriä ja jätevesiviemäriverkoston pituus myös noin kolme kilometriä. Alueella on
yksi jätevedenpumppaamo. Pumppaamossa ei ole suoja-allasta. Alueen jätevesiviemärit on rakennettu pääosin 1980-luvun lopussa kaava-alueen rakentamisen yhteydessä.
Alueella ei ole betoniviemäreitä, vaan viemäriverkoston materiaali on kaikilta osin
muovi. Viemäriverkoston kunto alueella on hyvä. Alueen jätevedet johdetaan käsiteltäväksi Vehmersalmen jätevedenpuhdistamolle, joka sijaitsee pohjavesialueen ulkopuolella.
Syvähiekan kaava-alueen ja Ritoniemen matkailupalvelualueen välille sijoittuu Kuopion Veden omistama yhdysvesijohto ja siirtoviemäri (pituus noin viisi kilometriä). Em.
johdot on rakennettu 1990-luvulla matkailupalvelualueen tarpeisiin. Ko. johtoihin on
liittynyt viisi taloutta, jotka sijaitsevat Syvähiekan kaava-alueen ja Sallilanniemen välillä. Matkailupalvelualueella on myös jätevedenpumppaamo.
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Pohjavesialueen eteläosasta Lapinvuoren ja Sivuluhdan välinen alue kuuluu PohjoisSoisalon vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-alueeseen. Muilta osin pohjavesialueen kiinteistöillä on kiinteistökohtainen vedenhankintajärjestelmä. Jätevesien
käsittely on hoidettu Syvähiekan kaava-alueen ulkopuolella kiinteistökohtaisesti.
Haja-asutusalueiden sako- ja umpikaivolietteiden muodostumista koskevan kyselyn
(2009) mukaan pohjavesialueella on yksi vesikäymälä ja vajaat kymmenen kuivakäymälää. Kaikki kiinteistöt eivät osallistuneet kyselyyn, joten tiedoissa on puutteita.
Kyselyyn vastanneet eivät myöskään yhtä kiinteistöä lukuun ottamatta ilmoittaneet jätevesien käsittelyjärjestelmästään muita tietoja kuin käymälätyypin. Alueella todennäköisesti on kyselytulosta useampia vesikäymälöitä ja myös jätevesien maaperäkäsittelyä.
Kuopion vesihuollon kehittämissuunnitelmassa vuoteen 2020 pohjavesialue on Syvähiekan ja Ritoniemen lomakylän asemakaava-alueita sekä alueen luoteisinta kärkeä lukuun ottamatta jätevesiviemäröinnin selvitysaluetta. Alueen viemäröintitarpeen selvitys kuuluu kehittämissuunnitelman mukaiseen kiireellisyysluokkaan II.
Lämmitysjärjestelmät
Tiedot kiinteistöjen lämmitysjärjestelmistä ovat suuntaa-antavia, koska tietoja on kerätty useista eri tietolähteistä. Tiedoissa voi olla myös päällekkäisyyksiä ja puutteita.
Ritokankaan pohjavesialueen pääasiallisia lämmitysmuotoja ovat puu- ja sähkölämmitys, joilla ei ennalta arvioiden ole pohjavesivaikutuksia. Alueella sijaitsee kolme maalämpökaivoa, yksi Syvähiekan kaava-alueella ja kaksi ko. alueen ulkopuolella. Kaavaalueella sijaitseva maalämpökaivo sijoittuu noin 780 metrin etäisyydelle Purnukan vedenottamosta. Kaksi muuta maalämpökaivoa sijoittuu kaava-alueen ulkopuolelle, noin
1,6 kilometrin etäisyydelle vedenottamoista. Järjestelmissä käytetyistä lämmönsiirtoaineista ei ole tietoa. Öljylämmitys on lämmitysjärjestelmänä neljässä pohjavesialueen
kiinteistössä. Kiinteistöistä kaksi sijaitsee Syvähiekan kaava-alueella ja kaksi kaavaalueen ulkopuolella. Syvähiekan kaava-alueella sijaitsevat öljylämmitysjärjestelmät sijoittuvat noin 240 metrin ja 360 metrin etäisyydelle Purnukan vedenottamosta. Tuirankankaan vedenottamoa lähin öljylämmitysjärjestelmä sijoittuu toimintansa lopettaneen puutarhan kiinteistölle, noin 1,7 kilometrin etäisyydelle ottamosta. Siitä, ovatko
pohjavesialueelle sijoittuvat öljysäiliöt vielä kartoitushetkellä käytössä, ei ole tietoa.
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2.1.2. Asutuksen riskien arviointi
Ritokankaan pohjavesialueen nykyisen asutuksen aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on suuri.
Suurin osa pohjavesialueen asutuksesta keskittyy Syvähiekan asemakaava-alueelle, joka sijaitsee Purnukan vedenottamon välittömässä läheisyydessä. Kaava-alueella on paikallisesti vaikutusta sekä alueella muodostuvan pohjaveden määrään että laatuun ja
mahdollisissa toimintahäiriötilanteissa myös vedenottotoimintaan. Pohjaveden laatuun
vaikuttavat asutuksen käytössä olevien alueiden käyttö ja hoito sekä mahdollisissa toimintahäiriötilanteissa myös jätevesien käsittely sekä kiinteistöjen lämmitysjärjestelmät. Tuirankankaan vedenottamon lähialueilla asutus on harvaa ja sen jätevesien käsittelystä aiheutuvaa pohjaveden pilaantumisvaaraa voidaan pitää vähäisenä, mutta kuitenkin mahdollisena.
Maalämpökaivoja ja öljylämmitysjärjestelmiä on pohjavesialueella muutamia. Pohjaveden paikallinen pilaantumisvaara on maalämpöjärjestelmien lämmönsiirtoaineen
vuototilanteissa mahdollinen. Vedenottotoiminnan kannalta suuren pilaantumisvaaran
muodostavat Syvähiekan kaava-alueelle sijoittuvat lämmitysöljysäiliöt sekä entiselle
puutarhalle sijoittuva säiliö.
Lisärakentaminen ja sen myötä tapahtuva asutuksen lisääntyminen lisäisi Ritokankaan
pohjavesialueella pohjaveden pilaantumis- ja muuttumisvaaraa. Pohjavesialue on
muodotaan kapea ja rajautuu lähes kauttaaltaan vesistöön. Asutuksen mahdollinen laajentaminen tulisi toteuttaa tiivistämällä nykyistä kaava-aluetta sekä ohjaamalla hajaasutusluonteinen uudisrakentaminen kokonaan pohjavesialueen ulkopuolelle.
2.2

Maatalous

2.2.1 Nykytilanne
Sydän-Savon maaseutupalvelulta saatujen tietojen mukaan Ritokankaan pohjavesialueella on yhteensä seitsemän maatilaa. Viljelyksessä olevaa peltopinta-alaa alueella on
noin 40 hehtaaria.
Pohjavesialueen peltoalasta suurin osa sijaitsee alueen etelä- ja keskiosissa sijoittuen
pääasiassa pohjavesialueen reunoille sekä aluetta ympäröivien vesistöjen läheisyyteen
Tuirankannaksen, Sivuluhdan ja Sallilanniemen ympäristössä. Tuirankankaan vedenottamoa lähimmät peltolohkot sijoittuvat molemmin puolin Tuirankannasta noin
400 metrin etäisyydelle ottamosta. Purnukan vedenottamoa lähimmät peltolohkot sijoittuvat Räsälänlahdentien eteläpuolelle noin 250 metrin etäisyydelle ottamosta.
Pohjavesialueella viljelevistä tiloista kaksi on keskittynyt viljan viljelyyn. Tiloista viisi
on karjatiloja: kolmen päätuotantosuunta on lypsykarjatalous ja kahden lihanautojen
kasvatus. Lannoitteina alueella käytetään sekä karjanlantaa että keinolannoitteita. Torjunta-aineiden käytöstä ei ole ollut käytettävissä tietoa. Pohjavesialueelle ei sijoitu
eläinsuojia.
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Alueen viljelijät ovat sitoutuneet noudattamaan maatalouden ympäristötuen perustukiehtoja. Kolmella tiloista on myös kartoitushetkellä erityisympäristötukisopimus.
Kahden tilan erityisympäristötukisopimus koskee lietelannan sijoittamista peltoon ja
kolmannen luonnon sekä maiseman monimuotoisuuden edistämistä ja perinnebiotooppien hoitoa.
2.2.2 Maatalouden riskien arviointi
Ritokankaan pohjavesialueen maatalouden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara
on kohtalainen.
Pohjavesialueen pinta-alasta noin 10 % on viljelykäytössä. Peltoalueiden ympäristössä
maatalouden ravinne- sekä torjunta-ainekuormituksella on todennäköisesti paikallista
vaikutusta pohjaveden laatuun. Lisäksi maatalouden ravinnekuormituksella voi olla
paikallista vaikutusta pohjavesialuetta ympäröivän vesistön veden laatuun sekä pohjavesialueelle sijoittuvan Virvilo-lammen tilaan. Peltoja sijoittuu myös molempien vedenottamoiden läheisyyteen. Purnukan ottamon veden nitraattipitoisuus on ollut vedenottamon käyttötarkkailun mukaan selvästi korkeampi kuin Tuirankankaan vedenottamon veden. Pitoisuus ei kuitenkaan ole ylittänyt ympäristölaatunormia.
2.3

Metsätalous

2.3.1 Nykytilanne
Metsäkeskukselta saatujen tietojen mukaan pohjavesialueella on metsää noin 190 hehtaaria.
Metsäpinta-alasta noin 40 hehtaaria on uudistuskypsää metsää, 105 hehtaaria varttunutta kasvatusmetsää, 20 hehtaaria nuorta kasvatusmetsää ja loput muita kehitysluokkia. Vuosina 2013–2023 alueella on mahdollista tehdä hakkuita noin 100 hehtaarin
alalla, josta avohakkuita noin 60 hehtaarin, harvennushakkuita 30 hehtaarin ja ensiharvennuksia 10 hehtaarin alalla.
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Ensiharvennus
Harvennushakkuu
Avohakkuu
Ei toimenpiteitä

5%
16 %

47 %

32 %

Kuva 8. Pohjavesialueen mahdolliset hakkuut vuosina 2013–2023.
2.3.2 Metsätalouden riskien arviointi
Ritokankaan pohjavesialueen metsätalouden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara
on vähäinen.
Metsätalous on pohjavesialueen päämaankäyttömuoto. Alueen puustosta noin 30 %
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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Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä sähkönjakelumuuntajat

2.4.1 Nykytilanne
Öljy- ja polttoainesäiliöt
Ritokankaan pohjavesialueella sijaitsevan lomakylän alueella on ympäristöhallinnon
MATTI-tietokannan mukaan polttoainesäiliö ja veneiden tankkauspaikka. Ko. kohde
on merkitty tietokantaan pilaantuneena maa-alueena. Lomakylän polttonesteiden jakeluasemalle on tehty viimeksi ympäristönsuojelulain mukainen tarkastus vuonna 2011.
Tarkastuksessa polttoainesäiliön rakenteissa on todettu puutteita. Yrittäjä on velvoitettu korjaamaan puutteet sekä tekemään tutkimussuunnitelma pohjaveden pilaantuneisuuden jatkotutkimuksista. Lisäksi tarkastuksella on todettu, että polttonesteiden jakeluaseman toiminta on ympäristölupavelvollista toimintaa. Luvan hakemista on edellytetty valtioneuvoston asetuksen (444/2010) nojalla, jos toiminnassa tapahtuu olennainen muutos. Yritys on vuonna 2012 ollut selvitystilassa ja lomakylässä ei ollut kartoitushetkellä toimintaa. Lomakylän polttoainesäiliö sijoittuu noin 2,2 kilometrin etäisyydelle Tuirankankaan ottamosta.
Tuirankankaan vedenottamoalueella on lisäksi ottamon varavoimakone. Varavoimakoneella on polttoainetilavuutta vastaava suoja-allas ja se on sijoitettu merikonttiin, jonka
rakenteet ja lattiamateriaali on tehty sellaisiksi, että mahdollinen polttoainevuoto pysähtyy sisätiloihin. Varavoimakoneen tankkaus tapahtuu kontin sisällä kanistereista.
Muut pohjavesialueella sijaitsevat öljysäiliöt ovat kiinteistöjen lämmitysöljysäiliöitä,
joista on kerrottu kohdassa 2.1.1.
Sähkönjakelumuuntajat
Pohjavesialueen sähkön jakelusta vastaa Savon Voima Oyj. Pohjavesialueella on seitsemän sähkönjakelumuuntajaa, joista neljä on pylväsmuuntajia, yksi kuivamuuntaja,
yksi puistomuuntaja ja yksi koppimuuntaja. Tuirankankaan vedenottamoalueella oleva
pylväsmuuntaja (18164) on kuivamuuntaja (ei sisällä öljyä) ja Purnukan vedenottamoa
lähin muuntaja (18185) koppimuuntaja. Toiminnassa olevan maa-ainesten ottoalueen
läheisyyteen sijoittuva muuntaja on puistomuuntaja (18229).
Lähin pylväsmuuntaja (numero 18101) sijaitsee noin 720 metrin etäisyydellä Tuirankankaan vedenottamosta. Lisäksi pylväsmuuntajat 18250 ja 18187 sijoittuvat vanhojen
maa-ainesten ottoalueiden välittömään läheisyyteen. Ko. ottoalueilla suojakerrospaksuus ylimpään pohjaveden pintaan on luonnontilaista ohuempi.
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Taulukko 4. Pohjavesialueen jakelumuuntajat. VO1 taulukossa tarkoittaa Tuirankankaan ja VO2 Purnukan vedenottamoa. SOKKA-alueilla tarkoitetaan vanhoja maaainesten ottoalueita, joilla ottotoiminta ei ole aktiivista. Etäisyydet SOKKA-alueisiin on
esitetty vain niiden pylväsmuuntajien osalta, joiden maaperäsuojausta pidetään kiireellisenä.
Tunnus

Rakenne

18164

Pylväs (kuivamuuntaja)*
Koppi*
Pylväs
Satelliitti/puisto*
Pylväs
Pylväs
Pylväs

18185
18101
18229
18187
18250
18072

Rak.
vuosi
1990

Koko
(kVA)
100

Öljyä
(kg)
0

Et. ottamoille
(VO1/VO2, m)
VO1-alueella/3300

2005
1973
2008

200
30
50

170
95
85

3240/120
720/2520
720/3960

1987
1986
1969

200
50
200

295
110
170

2460/840
1320/2040
2160/5460

Et. SOKKAalueisiin (m)

95
35 /120

*-merkintä = muuntaja sisältää suojauksen
2.4.2 Öljy- ja polttoainesäiliöiden sekä sähkönjakelumuuntajien riskien arviointi
Ritokankaan 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.
Pohjavesialueella sijaitsevan lomakylän polttonesteiden jakeluaseman säiliön sijaintipaikan pohjaveden on todettu olevan pilaantunutta. Polttonesteiden jakeluasema tulisi
ensisijaisesti siirtää kokonaan pohjavesialueen ulkopuolelle ja vanhat rakenteet purkaa
sekä poistaa alueelta. Toissijaisesti jakeluaseman toiminnalta tulisi edellyttää ympäristölupaa. Lisäksi pohjaveden pilaantumisen laajuus tulee selvittää, pilaantunut maaperä
puhdistaa ja pohjaveden laatua tarkkailla.
Pohjavesialueelle sijoittuvien suojaamattomien pylväsmuuntajien aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on suuri, jos muuntajaöljyä pääsee vuoto- tai toimintahäiriötilanteessa (esim. salamanisku) maaperään ja sitä kautta pohjaveteen. Reagointiaikaa
muuntajien 18250 ja 18187 osalta on em. tilanteissa muita muuntajia vähemmän, koska
ko. muuntajat sijoittuvat vanhojen maa-ainesten ottoalueiden läheisyyteen. Näillä alueilla pohjavettä suojaavat maannoskerrokset ovat ohuet tai niitä ei ole lainkaan. Ympäristönsuojelumääräysten perusteella toteutettavien pylväsmuuntajien maaperäsuojausten kiireellisyysjärjestyksessä tulisi huomioida etäisyydet Tuirankankaan ja Purnukan
vedenottamoille sekä vanhoihin maa-ainesten ottoalueisiin. Etäisyydet on esitetty edellä taulukossa 4. Näiden pylväsmuuntajien maaperäsuojaukset tulisi toteuttaa alueella
ensimmäiseksi.
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Liikenne

2.5.1 Nykytilanne
Tieliikenne
Ritokankaan pohjavesialueella kulkevat yhdystiet 16401 ja 16404. Tie 16404 kulkee
halki pohjavesialueen noin 4,5 kilometrin matkalla ja tie 16401 vajaan kahden kilometrin matkalla. Pohjavesialueen tiet kuuluvat kunnossapitoluokkaan 3. Kunnossapitoon
käytetään talvisin hiekkaa, mutta ei lainkaan suolaa. Nopeusrajoitus yhdysteillä on 60
km/h ja lisäksi Syvähiekan taajaman kohdalla 40 km/h. Teillä ei kuljeteta kiinteistöjen
lämmitysöljykuljetuksia suurempia määriä pohjavedelle haitallisia aineita. Normaalisti
yhdysteiden liikenne on tavanomaista asumiseen ja vapaa-aikaan liittyvää liikennöintiä. Lisäksi tiellä on maa-ainesten ottoon liittyvää liikennettä.
Syvähiekan taajamassa on kaupungin kunnossapitämä katuverkosto. Muilta osin pohjavesialueella olevat tiet ovat yksityisteitä.
Vesiliikenne
Pohjavesialuetta ympäröivässä vesistössä kulkee laivaväylä, jolla liikennöi vapaa-ajan
veneliikennettä sekä talvisin moottorikelkkoja. Pohjavesialueelle ei sijoitu moottorikelkkareittejä.

2.5.2 Liikenteen riskien arviointi
Ritokankaan pohjavesialueelle sijoittuvien yhdysteiden ja Syvähiekan taajaman liikenteen aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on kohtalainen. Vesiliikenteen aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on toimintahäiriötilanteita lukuun ottamatta vähäinen.
Yhdystie 16404 on paikoin mutkainen sekä kapea. Tuirankannaksella tie myös kulkee
hyvin läheltä vedenottamoa. Mahdollisella yhdystiellä tapahtuvalla onnettomuudella
voisi sijainnista riippuen olla suuriakin vaikutuksia vedenottotoimintaan. Jos Ritoniemen lomakylän toiminta käynnistyisi uudelleen, asiakasliikenne lisäisi yhdysteiden liikennettä ja myös onnettomuusriskejä merkittävästi.
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Maa-ainesten otto

2.6.1 Nykytilanne
Ritokankaan pohjavesialue on mainittu pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista Pohjois-Savossa koskevassa selvityksessä (myöhemmin POSKI) hiekka- ja soramuodostumana, joilla on erityisiä maisema- ja luonnonarvoja. Em. alueet
ovat POSKI-luokituksen mukaan maa-ainesten ottoon soveltumattomia alueita, joilla
maa-ainesten otosta voi aiheutua maa-aineslain 3 §:ssä mainittuja haittoja.
Pohjavesialueella on yksi voimassa oleva maa-ainesten ottolupa. Luvan mukainen ottoalue sijoittuu yleiskaavan mukaiselle ”eo”-alueelle Tuirankankaan vedenottamon luoteispuolelle. Ottoalueelta on matkaa vedenottamolle lyhimmillään vajaat 800 metriä.
Maa-ainesten ottoalue sijoittuu Ritokankaan (20:47) tilalle. Ottolupa oikeuttaa ottamaan enintään 400 000 m3 hiekkaa ja soraa noin kahdeksan hehtaarin alueelta. Alin
kaivutaso on +86,30 metriä ja suojakerrospaksuus ylimpään pohjavedenpintaan vähintään neljä metriä. Ottosuunnitelman mukaan suojakerrospaksuus ylimpään havaittuun
pohjaveden pintaan ko. alueella ilman ottotoimintaa olisi 7-20 metriä. Lupaan sisältyy
velvoite seurata pohjaveden laatua sekä pinnankorkeutta. Pohjaveden laatua tulee seurata ennen toiminnan aloittamista, sen aikana ja toiminnan loputtua. Toiminnan aikana vedenlaatuanalyysi on tehtävä kerran vuodessa ja siihen tulee sisältyä värin, sameuden, happipitoisuuden, pH:n, sähkönjohtavuuden, hiilidioksidin, kovuuden
CODMn:n/TOC:n, nitraatti-, kloridi-, sulfaatti-, rauta- ja mangaanipitoisuuden sekä
polttoainevetyjen ja mineraaliöljyjen määritys. Pohjaveden pinnankorkeutta tulee seurata toiminnan aikana neljä kertaa vuodessa. Ottolupaan sisältyvät myös velvoitteet
työkoneiden säilytys- ja tankkauspaikkojen maaperän suojauksesta. Lisäksi luvassa on
annettu määräykset alueen maisemoinnista sekä kielletty pohjavedelle vaarallisten aineiden varastointi kaivualueella ja likaisten pinta- sekä kuivatusvesien imeyttäminen
alueelle. Jos alueella tehdään kiven murskausta, siitä on ilmoitettava etukäteen kaupungin ympäristönsuojelupalveluille ja suojaukset murskausta varten on tehtävä ilmoituksen yhteydessä hyväksyttävällä tavalla. Ottolupa on voimassa 30.9.2021 saakka.
Alueelle on asennettu maa-ainesten oton seurantaa varten pohjaveden havaintoputki
HP3/10. Havaintoputkesta on otettu laatunäytteet helmikuussa 2012 ja lokakuussa
2013. Laatunäytteen tulokset on esitetty taulukossa 1 edellä kohdassa 1.4.
Pohjavesialueella on useita vanhoja maa-ainesten ottoalueita. Pinta-alallisesti suurin
vanha ottoalue sijaitsee Syvähiekan asemakaava-alueen luoteispuolella. Alue on jälkihoidettu ja metsittynyt. Kartoitushetkellä alue oli virkistys- ja urheilukäytössä. Muut
vanhat ottoalueet ovat pinta-alaltaan pienempiä. Osa alueista on jo metsittynyt tai
luontaisesti metsittymässä, mutta varsinaisesti niitä ei ole Kuopion soranottoalueiden
tilaa ja kunnostustarvetta koskevan selvityksen mukaan (SOKKA) jälkihoidettu. Alueiden kunnostustarve on SOKAN mukaan vähäinen (luokka 3).
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2.6.2 Maa-ainesten oton riskien arviointi
Ritokankaan pohjavesialueen voimassa olevan maa-ainesluvan mukaisen ottotoiminnan aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on suuri.
Toiminnassa oleva ottoalue sijoittuu alle kilometrin etäisyydelle Tuirankankaan vedenottamosta. Ottoalue on pinta-alaltaan laaja ja otettava ainesmäärä huomattava. Ottotoiminnan myötä pohjavettä suojaavien maakerrosten paksuus ohenee selvästi ja
avoinna olevat alueet ovat pitkään alttiina ilman epäpuhtauksille sekä haavoittuvia
myös mahdollisissa häiriö- tai onnettomuustilanteissa. Lisäksi pohjaveden pilaantumisvaara liittyy maa-ainesten otossa käytettävien koneiden mahdollisiin polttoaineiden
tai öljyjen vuotoihin.
Pohjavesialueella sijaitsevien vanhojen maa-ainesten ottoalueiden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on vähäinen. Alueiden jälkihoitotoimet ovat SOKAN mukaan
joko tehtyjen jälkihoitotoimenpiteiden tai luontaisen metsittymisen myötä riittävällä
tasolla ja lisäkunnostustarve on vähäinen. Ko. alueilla suojakerrospaksuus ylimpään
pohjaveden pintaan tulee kuitenkin aina olemaan luonnontilaisia alueita ohuempi ja
alueet ovat jälkihoidon tai metsittymisen jälkeenkin luonnontilaisia alueita haavoittuvaisempia mahdollisissa häiriö- tai onnettomuustilanteissa. Asia tulee ottaa huomioon
vanhojen ottoalueiden jatkokäyttöä suunniteltaessa.
2.7

Pilaantuneet maa-alueet

2.7.1 Nykytilanne
Ritokankaan pohjavesialueella on maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) mukaan
yksi pilaantunut maa-alue. Ko. kohde on Ritoniemen lomakylän alueella sijaitseva
polttonesteiden jakeluasema. Jakeluasema ei ollut kartoitushetkellä toiminnassa.
Jakeluaseman maaperän, rantasedimentin sekä pohjaveden pilaantuneisuutta on selvitetty Ritoniemen matkailukeskushankkeen yhteydessä vuonna 2008. Tutkimusten perusteella alueen maaperässä ja rantasedimenteissä ei esiintynyt sellaisia öljyhiilivetyjen
pitoisuuksia, jotka aiheuttaisivat niiden luokittelun pilaantuneeksi. Sen sijaan alueen
pohjavedessä esiintyi sellaisia öljyhiilivetyjen pitoisuuksia (C10-C40 summapitoisuus 590
µg/l), että havaintopaikan pohjavesi luokitellaan paikallisesti pilaantuneeksi.
2.7.2 Pilaantuneiden maa-alueiden riskien arviointi
Ritokankaan pohjavesialueella oleva pilaantunut maa-alue on aiheuttanut pohjaveden
paikallisen pilaantumisen. Pohjaveden pilaantumisen laajuus tulee selvittää, pilaantunut maaperä puhdistaa ja pohjaveden laatua tarkkailla.
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Muut toiminnat

2.8.1 Nykytilanne
Pohjavesialueen yritykset
Ritokankaan pohjavesialueella toimi kartoitushetkellä kolme yritystä. Yrityksistä kaksi
sijoittuu Syvähiekan kaava-alueelle ja niiden toiminnalla ei toimialan perusteella arvioituna ole pohjavesivaikutuksia. Alueen kolmas yritys on pohjavesialueen luoteisosaan
sijoittuva Ritoniemen lomakylä. Lomakylässä on ravintolarakennus sekä lomamökkejä.
Ravintolarakennus on liitetty Kuopion Veden vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Lomakylän alueella sijaitsee myös veneiden tankkauspaikka (polttonesteiden jakeluasema), josta on kerrottu kohdassa 2.4.1. Lomakylässä ei kartoitushetkellä ollut toimintaa.
2.8.2 Muiden toimintojen riskien arviointi
Ritokankaan pohjavesialueelle sijoittuva nykyinen yritystoiminta ei aiheuta pohjaveden
pilaantumisvaaraa. Ritoniemen lomakylän alueelle sijoittuvan polttoainesäiliön ja pilaantuneen maa-alueen aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on arvioitu edellä
kohdissa 2.4.2 ja 2.7.2. Jos lomakylän toiminta käynnistyisi uudelleen entisessä tai suuremassa laajuudessa toiminnan aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara olisi kohtalainen johtuen alueella muodostuvista jätevesistä ja lisääntyvästä liikenteestä sekä
mahdollisesta lomakylän toimintaan liittyvästä oheistoiminnasta.
2.9

Tulvat
Pohjois-Savon vedenottamoiden rantaimeytymis- ja tulvariskikartoitusta koskevan selvityksen (2012) mukaan Tuirankankaan vedenottamolla ei ole tulvariskiä. Tulvien nousu Tuirankankaan vedenottamon vedenottokaivoihin on selvityksen mukaan mahdotonta, sillä kaivorakenteet sijaitsevat yli neljä metriä Kallaveden korkeinta mitattua tulvaa korkeammalla. Sen sijaan tulvatilanteissa rantaimeytyminen molemmilla vedenottamoilla saattaa lisääntyä ja aiheuttaa ongelmia veden laadussa.
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SUUNNITELMA-ALUETTA KOSKEVAT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA TOIMINTASUOSITUKSET
Seuraavaan taulukkoon on koottu Ritokankaan pohjavesialueen toimintoja koskevat toimenpide-ehdotukset ja toimintasuositukset.
Taulukossa esitettyjen toimenpiteiden ja toimintasuositusten ohella Ritokankaan 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 5. Ritokankaan pohjavesialueen riskitoimintoja koskevat toimenpide-ehdotukset ja toimintasuositukset.
Toiminta

Toimenpide-ehdotus/toimintasuositus

Maankäytön
suunnittelu

Ritokankaan pohjavesialueen rajaukset tulee korjata yleiskaavoihin kaavojen tarkistamisen yhteydessä.
Lisärakentaminen Ritokankaan pohjavesialueelle tulee tehdä tiivistämällä
nykyistä asemakaava-aluetta ja uudet kaava-alueet sijoittaa mahdollisuuksien mukaan pohjavesialueen ulkopuolelle.
Uusien peltoviljely- ja laidunnusalueiden perustamista Tuirankankaan ja
Syvähiekan vedenottamoiden lähialueille tulee välttää.

Maatalous
Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä
sähkönjakelumuuntajat

Öljysäiliöt
Ritoniemen lomakylän polttonesteiden jakeluaseman vanhat rakenteet
tulee purkaa sekä poistaa alueelta. Jos jakeluasematoiminta alueella vielä
käynnistyy, siltä tulee edellyttää ympäristölupaa.
Jakelumuuntajat
Ritokankaan pohjavesialueella sijaitsevien pylväsmuuntajien suojaukset
tulee aloittaa muuntajista 18101, 18250 ja 18187.
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Vastuutaho

Aikataulu

KON / strateginen
maankäytön suunnittelu ja KYP / asemakaavoitus

Jatkuvaa

Kiinteistöjen omistajat
ja toiminnanharjoittajat
KYP / ympäristönsuojelupalvelut

Jatkuvaa

KYP / ympäristönsuojelupalvelut (tiedotta-
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minen) ja Savon Voima (toteuttaminen)
Vastuutaho

Toimenpide-ehdotus/toimintasuositus

Maa-ainesten
otto
Pilaantuneet
maa-alueet
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Ritokankaan pohjavesialueelle ei tule avata uusia maa-ainesten ottoalueita.
Ritoniemen lomakylän alueen pohjaveden pilaantumisen laajuus tulee
selvittää ja maaperä puhdistaa. Pohjaveden laatua tulee tarkkailla.
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KYP / ympäristönsuojelupalvelut
POSELY / Y (tutkimus), KYP / ympäristönsuojelupalvelut
(valvonta) ja kiinteistönomistaja (toteutus)

Aikataulu
Jatkuvaa
2014-
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LÄHTEET
Selvitykset ja suunnitelmat
Suunnittelukeskus Oy, 12.5.1966. Pohjavesitutkimus 21.2.–12.5.1966.
Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri, 24.4.1988. Pohjavesiselvitys, Vehmersalmi, Ritoniemi.
Pohjois-Savon ympäristökeskus, 4/2007. Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon
yhteensovittaminen, Pohjois-Savon loppuraportti.
FCG, 4.1.2008. Ritoniemen matkailukeskushanke. Maaperän, rantasedimentin ja
pohjaveden haitta-ainetutkimus polttoaineen jakelupisteen alueella.
FCG, 7.1.2008. Ritoniemen asemakaavan muuttaminen, pohjavesiolosuhteet.
Pohjois-Savon ympäristökeskus, 2010. Kuopion kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve.
Pohjois-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien tulvariskien alustava kartoitus ja vaikutukset vedenottamoille PohjoisSavossa.
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Sami Vallin, 2012. PohjoisSavon vedenottamoiden rantaimeytymis- ja tulvariskikartoitus.
Kuopion kaupunki (KV 17.6.2013). Vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen
2020.
Päätökset, tarkkailu- ja valvontaohjelmat
Itä-Suomen vesioikeus, 12.4.1973, päätös 55/Va/73.
Itä-Suomen vesioikeus, 29.8.1990, päätös 54/III/90.
Vehmersalmen kunta, tarkastettu Kuopion Vesi, 2009. Vedenottoluvan mukainen
tarkkailuohjelma.
Kuopion Vesi, 16.3.2012. Kuopion Veden toimittaman talousveden valvontatutkimusohjelma.
Kuopion Vesi. Pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun (vedenottamon) tarkkailutulokset vuosilta 2006–2013.
Maa-ainesten ottolupa ja luvan mukaisen tarkkailun tulokset vuosilta 2012–2013.
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Maankäyttösuunnitelmat
Ympäristöministeriö, 3.7.2008. Kuopion seudun maakuntakaava.
Vehmersalmen kunnanvaltuusto, 28.12.1998. Ritoniemen osayleiskaava.
Vehmersalmen kunnanvaltuusto, 14.6.1991. Vehmersalmen kirkonkylän osayleiskaava.
Vehmersalmen kunnanvaltuusto, 16.6.2003. Soissalon länsiosien ja Vuorisalon rantaosayleiskaava.
Vehmersalmen kunnanvaltuusto, 28.9.2000. Asemakaava 717.
Vehmersalmen kunnanvaltuusto, 4.8.1989. Rakennuskaava 718.
Tietojärjestelmät ja -aineistot
Ympäristö- ja paikkatietopalvelu OIVA
Maaperän tilan tietojärjestelmä MATTI
Paikkatietopalvelu TAAVI
Geologian tutkimuskeskuksen maaperä- ja kallioperätutkimusaineistot
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