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KUVAT JA TAULUKOT
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Kuva 2. Riistaveden yleiskaavan mukainen pohjavesialueen rajaus.
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Kuva 5. Pohjavesialueelle mahdollisesti suunnitellut hakkuut vuosille 2013–2023.
Taulukot
Taulukko 1. Pohjaveden pinnankorkeuden minimi- ja maksimiarvot eri havaintopisteissä.
Taulukko 2. Puutarha-alueen vedenlaatutiedot ja suojelusuunnitelman yhteydessä otetut pohjavesinäytteet havaintopisteistä Luokki28 ja P3.
Taulukko 3. Vedenlaatutiedot vuosina 2011–2012 (maa-ainestenotto).
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Taulukko 5. Ryönänkankaan pohjavesialueella sijaitsevat muuntajat.
Taulukko 6. Tien 16417 hoitoluokitus ja ominaistiedot.
Taulukko 7. Ryönänkankaan pohjavesialueella voimassa olevat (1/2014) maa-ainesten
ottoluvat.
Taulukko 8. Pohjavesialueen riskitoimintoja koskevat toimenpide-ehdotukset ja toimintasuositukset.
LIITTEET
Liite 1. Sijaintikartta pohjavesialueesta.
Liite 2. Yleiskartta pohjavesialueesta.
Liite 3. Pohjavesialueen maaperäkartta.
Liite 4. Pohjavesialueen kallioperäkartta.
Liite 5. Pohjavesialueen hydrogeologia. (Viranomaiskäyttö)
Liite 6. Pohjavesialueelle sijoittuvat riskitoiminnot.
Ryönänkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelman laatimisesta ovat vastanneet Kuopion
kaupunkiympäristön palvelualueelta Päivi Rissanen, Linda Niskanen, Jenni Ikonen ja Jermu
Pehkonen.
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ALUKSI
Tämä Ryönänkankaan 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.
1

SUUNNITELMA-ALUEEN KUVAUS
Ryönänkankaan II-luokan pohjavesialue muodostuu yli kolmen kilometrin pituisesta
harjumuodostumasta, joka sijoittuu Kuopion Ryönän kylään noin 17 kilometriä Kuopion keskustasta koilliseen. Pohjavesialue kuuluu samaan muodostumaan KukonharjuVaaralampi pohjavesialueen kanssa. Muodostuma sijaitsee Riistaveden harjujaksolla
Jänneniemen ja Laatanlammen pohjavesialueiden välissä.
Pohjavesialue muodostuu luode-kaakkois-suuntaisesta pitkittäisharjusta, jonka luoteispäässä on laaja leventymä. Pohjavesialue on noin 3,4 km pitkä, leveimmäin kohdan
ollessa noin 1,75 km. Karkearakeinen, kapea ydinosa kulkee todennäköisesti läpi muodostuman Melavedeltä Ryönänlahteen asti, jossa on havaittavissa pohjaveden purkautumista.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on noin 3,75 km2. Varsinaista pohjaveden muodostumisalueen pinta-alaa on 2,56 km2. Alueen luoteisosa kuuluu Jänneniemen vedenhankinnan kannalta tärkeän vesistön valuma-alueeseen. Yleiskartta Ryönänkankaan
pohjavesialueesta on esitetty suunnitelman liitteenä 1.

1.1

Pohjavesialueen kallio- ja maaperä sekä hydrogeologia
Kallio- ja maaperä
Pohjavesialueen kallioperä on jakautunut kahteen eri vyöhykkeeseen. Koillisosa on
noin 3,1–2,6 miljardia vuotta sitten syntynyttä arkeeista kallioperää, jonka pohjagneissikompleksiin kuuluvia kivilajeja ovat tonaliitti-, trondhjemiitti-, granodioriittigneissi
ja migmatiitti. Kaakkoisosassa sijaitsee myös pienehkö kvartsiittiesiintymä. Luoteisosa
on noin 1,86 miljardia vuotta sitten syntynyttä proterotsooista kallioperää, jossa luoteisosan kivilajeja ovat graniitti ja granodioriitti sekä keskiosan kiille- ja mustaliuske,
konglomeraatti ja arkosiitti. Ryönänkankaan pohjavesialueen kallioperäkartta on esitetty suunnitelman liitteenä 2.
Alueen maaperä on pääosin hiekkaa ja soraa. Koillisosa on pohjamoreenia ja pohjoisesta luoteeseen silttiä. Kivikko ja louhikkoalueita esiintyy etelässä, idässä ja koillisessa.
Alueella on tehty useita painokairauksia, joiden perusteella maaperän paksuus vaihte-
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lee noin 3-34 metrin välillä. Pohjavesialueen maaperäkartta on esitetty suunnitelman
liitteenä 3.
Hydrogeologia
Pohjavesialue on ympäristöönsä vettä purkava harju. Pohjaveden virtaussuunta on
idästä luoteeseen.
Pohjois-Savon ELY-keskus on arvioinut Ryönänkankaan pohjaveden määrälliseltä ja
kemialliselta tilaltaan hyväksi. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 2 524 m3/vrk, kun vuotuisesta sademäärästä (600 mm) imeytyy 60 % pohjavedeksi. Ryönänkankaan pohjavesialueella on arvioitu mahdollisuuksia tuottaa tekopohjavettä alueen keskiosan harjualueella. Vesi- ja ympäristöpiirin tekemien arvioiden mukaan (1980-luvulla) tekopohjavettä voitaisiin muodostaa jopa 10 000 m3 vuorokaudessa. Pohjavesialueen hydrogeologia on esitetty suunnitelman liitteenä 4.
1.2

Pohjavesimuodostumasta riippuvaiset pintavesi- ja maaekosysteemit sekä
luonnonsuojelualueet
Pohjavesialue rajautuu luoteisosastaan Savilampeen, Ryönänlahteen ja Haukilampeen,
jotka ovat osa Juurusvettä. Savilampi ja Haukilampi ovat yleis- ja maakuntakaavoissa
varattu suojeltaviksi luonnonsuojelualueiksi. Pohjavesialueen eteläosassa sijaitsevat
Pieni ja Suuri Kangaslampi. Eripuolilla aluetta esiintyy useita soita ja soistumia. Tärkeimpänä luonnon monimuotoisuuden ja maisemallisten arvojen kannalta on Kanahautojen alue, johon kuuluu soistuneita ja puustoisia suppia sekä niitä reunustavia
jyrkkiä harjurinteitä.
Kuopion kaupungin omistamalle maalle Kukonharja-Silmäsuon alueelle on perustettu
harjuluonnon suojelemiseksi luonnonsuojelualueet vuosina 1983 ja 2000. Alueet sijaitsevat vierekkäin ja niiden yhteispinta-ala on noin 11 ha. Alueet sijoittuvat osittain
Kukonharju-Vaaralampi pohjavesialueelle.
Alueella ei sijaitse Natura-alueita.

1.3

Vedenotto ja vedenkäsittely sekä suojavyöhykkeet
Alueella ei sijaitse pohjavedenottamoa. Alueelle on tehty kaksi pohjavesiselvitystä vuosina 1980 ja 1981. Lisäksi Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri on tehnyt selvityksen, jonka
tarkoituksena on ollut löytää vedenhankintapaikka Ryönän vesihuolto-osuuskunnan
tarpeisiin. Mahdollisena vedenottopaikkana on pidetty Penttilän tilalla olevaa vanhaa
maa-ainesten ottoaluetta. Alueella pystyttäisiin tuottamaan pohjaveden lisäksi tekopohjavettä Iso ja Pieni Kangaslammista.

1.4

Pohjaveden pinnankorkeus ja laatu sekä tarkkailu
Ryönänkankaan pohjavesialueella on seurattu pohjaveden pinnankorkeutta ja laatua
maa-ainesten oton sekä Kukonharju-Vaaralampi pohjavesialueella sijaitsevan entisen
Luokkisuon kaatopaikan velvoitetarkkailun yhteydessä. Luokkisuon entisen yhdyskun-
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takaatopaikan velvoitetarkkailu on aloitettu vuonna 1988 ja se jatkuu edelleen. Alkuperäisiä kaatopaikan velvoitetarkkailuun kuuluneita havaintoputkia Ryönänkankaan
pohjavesialueella ovat 22A, Luokki27 ja Luokki28. Nykyisin tarkkailussa on vain havaintoputki Luokki27. Havaintoputket P6/08, P5/11 ja P4/11 kuuluvat maaainestenottoluvan mukaiseen velvoitetarkkailuun.
Taulukossa 1 on esitetty pohjaveden pinnankorkeuden maksimi ja minimiarvot
(N2000) niistä havaintoputkista, joista tietoa on ollut saatavilla (velvoitetarkkailu).
Taulukko 1. Pohjaveden pinnankorkeuden minimi- ja maksimiarvot eri havaintopisteissä.
Havaintopiste

n

min

max

Seuranta-aika

P3

1

83,43

83,43

2014

Luokki27

10

80,13

84,15

2001–2008, 2014

PVP0

2

95,81

96,06

2008

PVP1

2

100,03

102

2008

14113

9

83,06

83,5

2005–2007

P4/11

1

83,7

83,7

2014

P5/11

2

83,64

83,9

2013-2014

P6/08

2

83,32

83,85

2013-2014

Pohjavesialueen luoteisosaan sijoittuvalla kauppapuutarhalla on tehty vuosina 1997–
1999 tutkimus torjunta-aineiden ja ravinteiden kulkeutumisesta kasvihuoneista maaperään ja pohjaveteen (taulukko 2). Torjunta-aineiden (iprodioni ja malationi sekä niiden hajoamistuotteet) kulkeutumista ja puoliintumista tutkittiin pohjavesi- ja maaperänäytteiden avulla. Tutkimuksen mukaan puutarha sijaitsee hienojakoisella maaalueella (hieno hieta, hiesu, savi), jossa pohjavesi on syvässä (yli 9 metriä maanpinnan
alapuolella). Tutkitut torjunta-aineet pidättäytyivät hyvin maakerroksiin eivätkä päässeet suotovesien mukana pohjaveteen. Tutkimuksissa pohjavedestä ei löytynyt torjunta-aineita. Nitraattitypen osalta mitatut arvot ylittivät silloisen sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (953/1994) antaman enimmäispitoisuuden 6 mg/l (nykyinen STMA
(461/2000) yläraja 11,0 mg/l). Ammoniumtypen määrät jäivät kuitenkin alle asetuksen
enimmäismäärän 0,4 mg/l. Fosforin ja fosfaattifosforin pitoisuudet olivat tutkimuksissa pieniä (taulukko 2). Taulukossa 2 on mukana pohjavesiensuojelusuunnitelman yhteydessä otettujen laatunäytteiden tulokset vuodelta 2014. Taulukoiden 2, 3 ja 4 tietoja
on verrattu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (STMA 461/2000) mukaisiin laatuvaatimuksiin ja -suositusarvoihin talousvetenä käytettävälle vedelle sekä vesienhoitoasetuksen (VHA 1040/2006, muutos 341/2009) liitteen 7A mukaisiin ympäristölaatunormeihin pohjavedelle niiltä osin kuin laatuominaisuuksista on ollut tietoa.
Taulukko 2. Puutarha-alueen vedenlaatutiedot ja suojelusuunnitelman yhteydessä
otetut pohjavesinäytteet havaintopisteistä Luokki28 ja P3.
Parametri, yksikkö

Puutarha
(1997–1999)
n
ka

Alkaliteetti, mmol/l

42

0,3

Ammoniumtyppi, mg/l

42

0,019

Nitraatti, mg/l
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34,3

≤ 11*

Nitriitti, mg/l

<0,007

0,019

15

2,6

≤ 0,5*

Kokonaistyppi, mg/l

42

37,2

Fosfaattifosfori, µg/l

42

19

Fosfori, µg/l

42

128

pH

42

6

6,9

6,4

6,5–9,5

Sähkönjohtavuus, µS/cm

41

357

230

99

≤2500

Sameus, NTU

3

10,7

46

0,85

Väriluku, mg Pt/l

42

9,2

100

<5

Happipitoisuus, mg/l

1,5

12

Kemiallinen hapenkulutus,
CODMn, mg/l

13

0,61

≤5

TOC, mg/l

13

1,5

ei epätavallisia
muutoksia

Kloridi, mg/l

1,6

1

≤ 250

≤ 25

ei epätavallisia
muutoksia
ei epätavallisia
muutoksia

Sulfaatti, mg/l

3

8,2

≤ 250

≤ 150

Antimoni, µg/l

<0,50

<0,50

≤ 5,0*

≤ 2,5

<1,0

<1,0

≤ 10*

≤5

Arseeni, µg/l
Elohopea, µg/l

<0,10

<0,10

≤ 1,0*

≤ 0,06

Kadmium, µg/l

0,19

<0,10

≤ 5,0*

≤ 0,4

Koboltti, µg/l

0,74

<0,50

≤2

Kromi, µg/l

<1,0

<1,0

≤ 50*

≤ 10

Kupari, mg/l

0,0067

<0,001

≤ 2000*

≤ 20

6,6

<0,50

≤ 10*

≤5

Mangaani, µg/l

63

<2,0

≤ 50

Nikkeli, µg/l

2,7

<1,0

≤ 20*

Rauta, µg/l

470

12

≤ 200

Sinkki, µg/l

42

15

Lyijy, µg/l

≤ 10

≤ 60

**Havaintoputkessa Luokki28 oli ollut näytteenottohetkellä kuollut eläin. Näytteen tulokset eivät edusta kaikilta osin pohjaveden laatua normaalioloissa.
Taulukossa 3 on esitetty maa-ainestenottolupiin liittyviä vedenlaatutietoja havaintoputkesta P6/08 sekä Pieni Kangaslammesta vuosilta 2011–2012.
Taulukko 3. Vedenlaatutiedot vuosina 2011–2012 (maa-ainestenotto).
n

Pieni
Kangas
gaslampi

11,3

1

19,2

6,9

2

6,6

39

2

0,94

n

P6/08
(Boman)

Lämpötila, oC

1

pH

3

Sameus, FNU

3

Parametri, yksikkö

Väri, mg Pt/l

3

<10

2

17,5

Sähkönjohtavuus, µS/cm

3

53,7

2

25,5

Happipitoisuus (O2), mg/l

3

11

2

7,7
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Hiilidioksidi (CO2), vapaa, mg/l

3

8,3

2

2,9

CODMn, mg/l

3

<2,2

2

3,9

-

Kloridi (Cl ), mg/l

3

1,5

2

1,6

≤250

≤25

Sulfaatti (SO4-), mg/l

3

3,5

2

3,1

≤250

≤150

Nitraatti (NO3-), mg/l

3

<0,5

2

<0,5

≤50

Kovuus (Ca+Mg), mmol/l

3

0,1

2

0,052

Mangaani (Mn), µg/l

2

37,5

1

4

≤50

Rauta (Fe), µg/l

2

2590

1

42

≤200

Öljyhiilivetyjakeet(C10-C40), mg/l

3

< 0,04

2

<0,04

Maa-ainesten oton yhteydessä analysoitu öljyhiilivetyjakeiden C10-C40-pitoisuus
vuonna 2012 oli 0,05 mg/l. Näytteessä on ollut hieman valkoista humusta, joka on voinut vaikuttaa öljyhiilivetyjen laboratorioanalyysiin.
Taulukossa 4 on esitetty Luokkisuon kaatopaikan velvoitetarkkailun tuloksia Ryönänkankaan pohjavesialueella sijaitsevista havaintopisteistä vuosilta 1988–2007. Vertailuna on Oiva-tietokannasta saadut vedenlaatutiedot havaintoputkesta Luokki27 vuosilta
1991–2008.
Taulukko 4. Luokkisuon kaatopaikan velvoitetarkkailu (1988–2007) sekä Oivatietokannasta saadut vedenlaatutiedot vuosilta 1991–2008.
Oivanäytteet
Luokki 27
(1991-2008)

STMA
(461/2000)
vaatimus* /
suositus

Ympäristölaatunormit pohjavedelle
(341/2009)

0,047

0,017

≤0,4

≤0,2

0,3

0,44

0,24

35

54,8

35

Havaintopiste
Parametri, yksikkö
22A
Ammoniumtyppi mg/l
Kok.typpi, mg/l

Luokki27

0,034
0,18

Sähkönjohtavuus,
µS/cm
Kloridi, mg/l Cl

Luokki28

≤2500

0,7

1,25

0,8

≤250

≤25,0

Kloorifenolit yht, µg/l

1,98

0,9

0,38

4,6

≤10,0 *

≤5,0

Happi, mg/l

0,22

7

11,6

Rauta, µg/l

2675

380

3400

Kromi, µg/l

4,75

6,7

<50,0 *

≤10,0

Kadmium, µg/l

0,33

0,5

≤5,0 *

≤0,4

Lyijy, µg/l

10,3

≤5,0

≤200

11,8

8,6

6,5

≤10,0 *

pH

6,8

6,4

6,7

6,5–9,5

CODMn, mg/l O2

1,2

1

≤ 5,0

Sinkki, µg/l

43

40,4

Adsorboituneet orgaaniset halogeenit,
AOX, µg/l
Orgaaninen kokonaishiili, TOC, mg/l

18

11

33,1

1,1

1,3

1,3

≤60,0

Ei epätavallisia
muutoksia

Luokkisuon entisen kaatopaikan velvoitetarkkailun yhteydessä otetuissa näytteissä on
havaittu ylityksiä rauta- ja lyijypitoisuuksien suhteen.
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Pohjavesialueen maankäyttö

1.5.1 Kaavatilanne ja kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset
Kaavoituksella ohjataan rakentamista ja maankäytön sijoittumista. Ryönänkankaan
pohjavesialueella voimassa olevia kaavoja ovat Kuopion seudun maakuntakaava sekä
Riistaveden yleiskaava.
Maakuntakaava
Ryönänkankaan pohjavesialue sisältyy ympäristöministeriön 3.7.2008 vahvistamaan
Kuopion seudun maakuntakaavaan (kuva 1). Maakuntakaavassa alue on alueen erityisominaisuutta osoittavalla merkinnällä ”Tärkeä pohjavesialue, pv 665”. Pohjavesialueen
sisällä maakuntakaavaan on merkitty ”Maa-ainesten ottoalue, eo 681, soran ja hiekan
ottoa tai kallion louhintaa varten”, ”Maatalousalue, MT 240”, joka tulee ensisijaisesti
säilyttää maatalouskäytössä sekä ”Maa- ja metsätalousalue, MY 292”, jolla on erityisiä
ympäristöarvoja. Merkinnällä S 508 on osoitettu vesilain perusteella suojeltavat alueet
ja merkinnällä SL 550 luonnonsuojelulain nojalla suojellut alueet. Rm 334 kohdemerkinnällä on osoitettu matkailu- ja campingalue Atrain. Kohde sijaitsee kartasta poiketen pohjavesialueella Suuren Kangaslammen rannalla. Kaavassa on myös merkinnät
ulkoilu- ja moottorikelkkareiteille sekä alueen länsireunalla on vesijohtolinja.

Kuva 1. Ote Kuopion seudun maakuntakaavasta.
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Yleiskaava
Riistaveden yleiskaava on vahvistettu 29.11.1994 ympäristöministeriössä. Kaavassa
pohjavesialue on osoitettu osa-aluemerkinnällä ”Pohjavesialue pv”. Alueella on noudatettava erityisiä pohjaveden suojeluun tähtääviä kaavamääräyksiä (237, 238 ja 116),
jotka ovat samat kaikilla ns. vanhan Kuopion yleiskaava-alueilla sijaitsevilla pohjavesialueilla.
Pohjavesialueen sisällä pääasiallinen käyttötarkoitus on maa- ja metsätalous (M) ja siihen liittyvät ympäristöarvot ja ulkoilukäyttö (MU). Alueen keskellä on laajahko maaainesten ottoalue (eo). Alueen länsipään lammet (Hauki- ja Savilampi) ovat tavoitteellisia luonnonsuojelualueita (SL-1). Kukonharja-Silmäsuon alueelle on muodostettu
luonnonsuojelualue (SL). Pieni ja Suuri Kangaslampi ovat kaavassa merkinnällä ” W/v,
Vedenhankinnalle tärkeä vesialue”.
Kuvassa 2 on esitetty yleiskaavan mukainen pohjavesialueen rajaus ja kuvassa 3 on valtion ympäristöhallinnon rajaus. Yleiskaavassa Ryönänkankaan pohjavesialuetta ei ole
eroteltu Kukonharju-Vaaralampi pohjavesialueesta. Muutoin pohjavesialuerajaukset
ovat yhdenmukaiset valtion ympäristöhallinnon ja maakuntakaavan pohjavesialuerajauksen kanssa.

Kuva 2. Riistaveden yleiskaavan mukainen pohjavesialueen rajaus.
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Kuva 3. Valtion ympäristöhallinnon pohjavesialuerajaus.
Ranta- ja maaseutualueiden yleiskaavaa päivitetään noin viiden vuoden välein, jolloin
yleiskaavaan tehdään pienialaisia tilakohtaisia muutoksia ja viedään ne päätöksentekoon. Vuonna 2007 Ryönänkankaan pohjavesialueella on tehty yksi muutos Kukonharja-Vaaralampi luonnonsuojelualueen SL-1-alueen muuttamisesta SL-alueeksi.
Asema- ja ranta-asemakaavat
Alueella ei ole asema- tai ranta-asemakaavoja.
Kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset
Ryönänkankaan 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 yli kaksi kolmasosaa. Lopun vajaan yhden kolmasosan jakavat maatalous, asutus sekä muut maankäyttömuodot. Muut alueet käsittävät mm. maa-ainesten ottoalueet sekä pohjavesialuerajauksen sisään jäävät vesistöt. Maankäyttömuodot on esitetty
kuvassa 4.
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15 %

Metsätalous (267 ha)

9%

Asutus (16
6, 5 ha)
5%

Maatalouss (35,0 ha)
Muut (56,8
8 ha)
71 %

Kuva 4. Maankäyttö
M
ömuodot Ryyönänkanka
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esialueella.
alueesta 88
8 % (329 haa) on yksity
yisessä omiistuksessa jja loput Ku
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mistuksessa.

Postiosoite
Käyntiosoite
e
Laskutusoso
oite

PL 1097
7 | 70111 Kuopio
Suokatu
u 42 A
PL 3016
6 | 70701 Kuop
pio

Puhelin
Faks
si

017 18
82 111
017 18
85 409

w
www.kuopio.fi

Kuopion kaupunki
Pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Ryönänkangas

2

13 (23)
23.6.2015

Julkinen

SUUNNITELMA-ALUEEN TOIMINNAT JA NIIDEN AIHEUTTAMAT RISKIT
Tähän lukuun on koottu tiedot Ryönänkankaan pohjavesialueelle sijoittuvasta toiminnasta sekä arvioitu niiden aiheuttamia riskejä pohjaveden muuttumis- ja pilaantumisvaaran kannalta. Toimintojen kartoitukset on tehty kesällä 2013 sekä keväällä 2014.
Toiminnat on esitetty kartalla suunnitelman liitteenä 6.

2.1

Asutus

2.1.1 Nykytilanne
Rakennuskanta ja rakentaminen
Pohjavesialueella sijaitsee 11 ympärivuotista asuinrakennusta, 16 loma-asuntoa, leirintäalue ja kauppapuutarha. Ympärivuotisista asuinrakennuksista vanhimmat on rakennettu 1900-luvun taitteessa. Eniten ympärivuotista ja loma-asutusrakentamista alueella on ollut 1970- ja 1980-luvuilla. Alueella sijaitsevat kaksi navettaa on rakennettu
1930- ja 1950-luvuilla. Alueella sijaitsevalla leirintäalueella 30 vuokramökkiä, joista
suurin osa on valmistunut 1970- ja 1980-lukujen taitteessa. Kauppapuutarhalla on 17
kasvihuoneetta, joista viisi on rakennettu 2005–2013 välisenä aikana.
Vedenhankinta ja jätevesien käsittely
Pohjavesialue kuuluu Ryönän vesiosuuskunnan vedenjakelun toiminta-alueeseen. Osa
alueen ympärivuotisista asuin- ja lomakiinteistöistä on liittynyt osuuskunnan vesijohtoverkostoon. Lopuilla kiinteistöillä on kiinteistökohtainen vedenhankintajärjestelmä.
Pohjavesialueella jätevesien käsittely hoidetaan kiinteistökohtaisesti. Hajaasutusalueiden saostus- ja umpikaivolietteiden muodostumista ja käsittelyn koskevan
kyselyn (2009) mukaan kyselyyn vastanneista kiinteistöistä yhdellätoista on vesikäymälä ja kahdeksalla on kuivakäymälä. Vesikäymäläjätevesien käsittelyjärjestelmänä
viidellä kiinteistöllä on umpisäiliö. Lopuilla kiinteistöillä käymälä- ja harmaiden jätevesien käsittelyjärjestelmänä on 2- tai 3-osainen saostuskaivo tai pienpuhdistamo. Käsitellyt jätevedet johdetaan maaimeyttämöön tai -suodattamoon. Suurimmalla osalla
kiinteistöistä jätevesijärjestelmät eivät täytä Kuopion kaupungin pohjavesialueille annettuja ympäristönsuojelumääräyksiä.
Pohjavesialueella ei ole viemäriverkostoa, jätevedenpumppaamoja tai -puhdistamoja.
Alue on osittain Kuopion kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa vuoteen
2020 esitetty jätevesiviemäröinnin selvitysalueeksi. Ko. alueelle on laadittu liittymishalukkuus kysely sekä jätevesiviemäröinnin yleissuunnitelma.
Lämmitysjärjestelmät
Tiedot kiinteistöjen lämmitysjärjestelmistä, muun muassa maalämpökaivoista ja öljylämmityksistä, on saatu rakennusvalvontaviranomaisen myöntämistä rakennus- ja
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toimenpideluvista. Maalämpökaivojen osalta tiedot alkavat vuodesta 2011, jolloin maalämpöjärjestelmän rakentaminen tuli toimenpideluvanvaraiseksi. Tietojen mukaan
alueen yhdellä vakituisen asutuksen kiinteistöllä on energiakaivo. Energiakaivossa käytetyistä lämmönsiirtoaineista ei ole tietoa.
Alueen yleisin lämmitysmuoto on puulämmitys, jolla ei tiettävästi ole pohjavesivaikutuksia. Yhdellä vapaa-ajankiinteistöllä lämmitysmuotona on öljylämmitys. Säiliön kunnosta ja sijoittumisesta kiinteistöllä ei ole saatavissa tietoa. Lisäksi osaa kauppapuutarhan kasvihuoneita lämmitetään öljyllä. Puutarhalla sijaitsee viisi maanpäällistä lämmitysöljysäiliötä sekä yksi maanalainen nestekaasusäiliö. Öljysäiliöistä neljä on varustettu
suoja-altaalla, mutta niissä ei ole vuodonilmaisimia. Pääsääntöisesti kasvihuoneita
lämmitetään kuitenkin vesikeskuslämmityksellä turvepellettejä polttamalla (noin 80 %
lämmöntarpeesta). Nestekaasu toimii varajärjestelmänä. Nestekaasusäiliö (15 m3) on
uusittu vuonna 2013.
2.2

Asutuksen riskien arviointi
Ryönänkankaan pohjavesialueen nykyisen asutuksen aiheuttama pohjaveden muuttumis- tai pilaantumisvaara on kohtalainen.
Asutuksen jätevesien käsittely lietekuljetuksineen sekä asutuksen käytössä olevien alueiden käyttö ja hoito voivat vaikuttaa paikallisesti pohjaveden laatuun. Mahdollinen yhteisviemäröinnin rakentaminen alueelle vähentää pohjavesialueen pilaantumisriskiä.
Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmistä käytettävissä olleiden tietojen perusteella alueella
on käytössä yksi energiakaivo sekä kuusi lämmitysöljysäiliötä ja yksi nestekaasusäiliö.
Alueen nykyiset lämmitysjärjestelmät eivät ennalta arvioiden aiheuta pohjaveden pilaantumisvaaraa. Maalämpökaivosta ja lämmitysöljysäiliöistä voi kuitenkin aiheutua
lämmönsiirtoaineen tai öljyn vuototilanteessa kohtalaista tai suurta pohjaveden pilaantumisvaaraa paikallisesti alueella sijaitseville talousvesikaivoille.
Tämänhetkisen tilanteen mukaan alueelle ei kohdistu rakentamispaineita. Mahdollisen
lisärakentamisen ja sen myötä tapahtuva asutuksen lisääntyminen lisäisi Ryönänkankaan pohjavesialueella pohjaveden pilaantumis- ja muuttumisvaaraa. Asutuksen mahdollinen laajentuminen tulisi ohjata pohjavesialueen ulkopuolelle tai pohjavesialueen
reunavyöhykkeelle.

2.3

Maatalous

2.3.1 Nykytilanne
Sydän-Savon maaseutupalvelulta saatujen tietojen mukaan Ryönänkankaan pohjavesialueella ja sen välittömässä läheisyydessä on toiminnassa kolme maatilaa, joista kahden tuotantosuuntana on kasvinviljely ja yhden lypsykarjatalous. Pohjavesialueella sijaitseva tila ei tarvitse ympäristölupaa sen eläinmäärän jäädessä alle lupavelvoitteen.
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Sydän-Savvon maaseu
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2.4

Metsätallous
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Maanmuokkaustavoista, ojituksen tarpeellisuudesta ja lannoitustavoista ei ole käytettävissä olevaa tietoa.
2.4.2 Metsätalouden riskien arviointi
Metsätalouden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara pohjavesialueelle on vähäinen. Alueella arvioitu päätehakkuiden pinta-ala seuraavan kymmenen vuodenaikana
on noin 16 % (n. 58 ha) koko pohjavesialueen pinta-alasta. Tasaisesti vuosittain jakaantuvat puuston harvennus- ja päätehakkuut eivät aiheuta ko. alueella todennäköistä
pohjaveden pilaantumisvaaraa. Hakkuuajankohdan valinnassa, mahdollisessa maapohjan käsittelyssä, torjunta-aineiden ja lannoitteiden käytössä on otettava ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti huomioon pohjaveden suojelutarve.
Metsätalouden toiminnoista pohjaveden pilaantumisvaaraa aiheuttavat päätehakkuut,
mahdolliset kunnostusojitukset, lannoitukset ja muu maanmuokkaus. Nämä vaikuttavat ravinteiden huuhtoutumiseen, valumavesien lisääntymiseen sekä pohjaveden määrän muutoksiin. Hakkuutähteiden korjuu pienentää hakkuun ravinnehuuhtoumia,
mutta toisaalta kantojen nosto kasvattaa eroosioriskiä ja saattaa lisätä kuormitusta. Lisäksi metsätyökoneiden käyttöön liittyy öljyvahingon vaara ja sitä kautta pohjaveden
pilaantumisvaara.
2.5

Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä sähkönjakelumuuntajat

2.5.1 Nykytilanne
Öljy- ja polttoainesäiliöt
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja Kuopion kaupungin rakennusvalvonnan tietojärjestelmän mukaan pohjavesialueella sijaitsee kuusi lämmitysöljysäiliötä, yksi farmarisäiliö
sekä yksi nestekaasusäiliö. Lämmitysöljy- ja nestekaasusäiliön tiedot on kerrottu kappaleessa 2.1. Asutus, Lämmitysjärjestelmät. Alueella sijaitseva farmarisäiliö on maanpäällinen ja varustettu suoja-altaalla. Mahdollisista muista pohjavesialueella sijaitsevista öljysäiliöistä ja niiden kunnosta ei ole tietoa.
Sähkönjakelumuuntajat
Pohjavesialue sisältyy Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n sähkönjakelun toiminta-alueeseen.
Yhtiöltä saadun tiedon mukaan pohjavesialueella sijaitsee kolme sähköyhtiön omistamaa sähkönjakelumuuntajaa. Taulukkoon 5 on kerätty tietoa muuntajien rakenteesta
sekä niiden sisältämät öljymäärät. Muuntajat ovat tyypiltään pylväsmuuntajia, joille ei
ole tehty suojavarustuksia tai maaperäsuojauksia.
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Taulukko 5. Ryönänkankaan pohjavesialueella sijaitsevat muuntajat.
Tunnus

Rakentamisvuosi

Rakenne

Muuntaja
(kVA)

Öljy-suojaus

Öljymäärä
(noin kg)

0180

Pylväs 20/0,4 kV

1979

Ei

50

105

2205

Pylväs 20/0,4 kV

1970

Ei

200

190

2484

Pylväs 20/0,4 kV

1971

Ei

50

105

2.5.2 Öljy- ja polttoainesäiliöiden sekä sähkönjakelumuuntajien aiheuttamien
riskien arviointi
Ryönänkankaan pohjavesialueella sijaitsevien öljy- ja polttoainesäiliöiden aiheuttama
pohjaveden pilaantumisvaara on kohteen sijainnista ja suojauksista riippuen kohtalainen tai suuri. Kiinteistöjen lämmitysöljysäiliöiden riskit on arvioitu edellä kohdassa
2.1.2, joten tässä on käsitelty vain muiden öljy- ja polttoainesäiliöiden sekä sähkönjakelumuuntajien aiheuttamat pilaantumisriskit.
Pohjavesialueella sijaitsevien sähkönjakelumuuntajien aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on suuri. Muuntajien pohjaveden pilaantumisvaaran aiheuttaa niiden sisältämä mineraaliöljy, jota käytetään eristeenä ja jäähdytysaineena. Alueen muuntajat
ovat 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.
2.6

Tie- ja vesiliikenne

2.6.1 Nykytilanne
Tieliikenne
Pohjavesialueella sijaitsee etelä-pohjois-suuntainen yhdystie 16417 (Pelonniemi). Yhdystien pituus pohjavesialueella on noin 2,9 kilometriä. Tie on öljysorapäällysteinen ja
sillä on 80 km/h nopeusrajoitus kesäisin sekä talvisin. Tien pääasiallisia käyttäjiä ovat
alueen ympärivuotiset asukkaat ja loma-asukkaat.
Pohjois-Savon ELY-keskuksen L-vastuualueelta saatujen tietojen mukaan tien kunnossapitoluokka on III, jolloin tietä ei suolata. Talvisin tien liukkautta torjutaan hiekoittamalla. Vesakot raivataan kesäaikaan joka kolmas vuosi kuuden metrin etäisyydeltä tien
laidasta ja nurmikot niitetään vuosittain kahden metrin etäisyydeltä. ELY-keskukselta
saadut tien liikennemäärät ja luokitukset ovat esitetty taulukossa 6.
Taulukko 6. Tien 16417 hoitoluokitus ja ominaistiedot.
Tien nimi

Tie nro

Tieluokka

Pelonniemi

16417

Yhdystie

Talvihoitoluokka

KVL*
kaikki

III

KVL
raskas

ajon/vrk

ajon/vrk

382

24

Tien pituus pvalueella
km
2,9

*KVL = Keskimääräinen vuorokausiliikenne

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

Talvi-/
kesäsuolaus
t/km/v
Ei/Ei

Kuopion kaupunki
Pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Ryönänkangas

18 (23)
23.6.2015

Julkinen

Tieltä 16417 haarautuu kolme yksityistietä joiden yhteispituus alueella on noin 1,5 kilometriä. Metsäautoteitä alueella on yli neljä kilometriä.
Vaarallisten aineiden kuljetuksia, lähinnä polttoainetta taloihin toimittavia säiliöautoja,
tiellä kulkee vain satunnaisesti. Lisäksi tiellä kulkee maitotiloilta maitoa hakevia säiliöautoja. Maidonkuljetuksia ei luokitella vaarallisen aineen kuljetukseksi, mutta pohjavesialueella maaperään imeytynyt maito voi pilata pohjaveden. Tuhat litraa maitoa vastaa kuormitukseltaan noin kolmeatuhatta litraa ihmisen tuottamia puhdistamattomia
jätevesiä vuorokaudessa.
Alueella on poliisin vahinkotilaston mukaan sattunut yksi liikenneonnettomuus vuosina 2009–2011. Pohjavesialueella kulkevilla teillä ei ole pohjavesisuojauksia. Alueelle ei
ole asennettu pohjavesialue-kylttejä.
Vesiliikenne
Pohjavesialueen vesistöalueilla ei ole merkittyjä laivareittejä. Vesiliikenne alueella on
vapaa-ajantoimintaan liittyvää veneilyä.
2.6.2 Liikenteen riskien arviointi
Pohjavesialueella liikennöinnistä ja tienpidosta muodostuva pohjaveden pilaantumisvaara on vähäinen. Talviaikaan liikenneonnettomuuden riski voi kuitenkin kasvaa tien
profiilista johtuen. Alueella kulkee melko paljon raskasta liikennettä alueella olevan yritystoiminnan vuoksi.
Vesiliikenteestä ei aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa.
2.7

Maa-ainesten otto

2.7.1 Nykytilanne
Pohjavesialue on huomioitu pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista Pohjois-Savossa koskevassa selvityksessä (POSKI-projekti). Alueen itäosa (Kukonharja-Silmäsuo) on harjuluontoluokituksessa mukana olevaa aluetta. Alueen hiekka- ja
soramuodostumat ovat luokiteltu maakunnallisesti arvokkaiksi luonnon- ja maisemansuojelun kannalta eivätkä ne sovellu maa-ainesten ottoon. Ryönänkankaan pohjavesialue on POSKI-luokituksen mukaan maa-ainesten ottoon osittain soveltuvaa aluetta.
Yleiskaavassa pohjavesialueen keskiosaan on merkitty maa-ainesten ottoon soveltuva
alue. Alueelle on myönnetty kahdeksan maa-ainesten ottolupaa, joista kaksi on voimassa. Voimassa olevat luvat on esitetty taulukossa 7. Voimassa olevissa lupaehdoissa edellytetään pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun tarkkailua kaksi kertaa vuodessa. Luvassa 2890 on velvoitettu tarkkailemaan myös Pienen Kangaslammen pinnankorkeutta
sekä veden laatua. Tarkkailun tulokset on käsitelty kappaleessa 1.4 Vedenotto ja veden-
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käsittely sekä suojavyöhykkeet, alakohdassa Pohjaveden pinnankorkeus, laatu ja tarkkailu.
Taulukko 7.
Ryönänkankaan pohjavesialueella voimassaolevat (1/2014) maaainesten ottoluvat.
Kokonaisottomäärä
(m3 ktr)

Tunnus

Lupa
myönnetty

2 849

2.6.2005

10

50 000

1,4

2 890

5.5.2009

10

350 000

4,5

Voimassaoloaika

Ottoala
(ha)

Aineslaji
sora/
hiekka
sora/
hiekka

Pohjaveden
pinnankorkeus
(N2000)

Tarkkailu

83,51

P6/08

Rudus Oy

95,8

P5/11

Rudus Oy

Toiminnan
harjoittaja

Pohjois-Savon soranottoalueiden kartoitus ja kunnostustarve – hankkeessa (SOKKAhankkeen osa, 2009) on kartoitettu alueella sijaitsevia lupavelvollisia ja kotitarvemaaaineksen ottoalueita (6 kpl) ja selvitetty niiden tila ja kunnostustarve. Tarkastelussa
mukana olleiden kohteiden osuus pohjavesialueen muodostumisalueen pinta-alasta
Ryönänkankaan pohjavesialueella on ollut noin 3 % (7,7 ha). Voimassa olleita maaainestenottolupia alueella oli tuolloin viisi. Alueet olivat suurimmaksi osaksi jälkihoidettuja tai osittain jälkihoidettuja. Otto-alueiden kunnostustarve on arvioitu luvanmukaiseksi tai vähäiseksi. Kahdessa kohteessa kunnostustarve on todettu suureksi.
Alue on valittu osaksi 2013 alkanutta Pohjavedenpinnan alaisten maa-ainesten hyödyntäminen Pohjois-Savossa -hanketta (PAMA -hanke). Alueella tullaan tekemään vuoden
2014 aikana pohjavesialueen rakenneselvityksiä maaperän ja pohjavesiolosuhteiden
selvittämiseksi tarkemmin. Hankkeessa selvitetään maa-ainesten hyötykäyttömahdollisuuksia huomioiden myös pohjavedenhankinnan ja -suojelun näkökulma. Hankkeeseen on valikoitunut yhteensä kuusi II-luokan pohjavesialuetta Pohjois-Savossa. Hankevastuu on Geologian tutkimuskeskuksella ja hanke toteutetaan yhteistyössä ELYkeskuksen ja Pohjois-Savon liiton kanssa.
2.7.2 Maa-ainesten oton riskien arviointi
Pohjavesialueella sijaitsevien nykyisten ja vanhojen maa-ainesten ottoalueiden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on kohtalainen. Toiminnassa olevia ottoalueita on
tällä hetkellä noin kuuden hehtaarin alalta, joka on noin 2 % pohjavesialueen kokonaispinta-alasta. Maa-ainesten ottotoiminto voi kohottaa pohjaveden typpiyhdisteiden
pitoisuuksia sekä sähkönjohtokykyä kohottamalla kalsium-, magnesium-, natrium-,
sulfaatti- ja kloridipitoisuuksia. Maa-ainesten oton aiheuttama suurin uhka pohjavesien laadulle liittyy kuitenkin maa-ainesten oton oheistoimintoihin eli lähinnä öljytuotteiden käsittelyyn.
Pohjavesialueella tapahtuvien kotitarveottojen muodostama riski pohjaveden laadulle
on vähäinen. Maa-ainesten kotitarveotosta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisvaaraa,
sillä kotitarveotto voi olla valvonnan puuttuessa suunnittelematonta. Kotitarveottoalueet voivat myös olla avaamisen jälkeen pitkään jälkihoitamattomia ja lisäksi otossa käytettyjen koneiden kunto voi vaihdella suurestikin. Kotitarveottojen luvanvaraisuudet
tulee arvioida ja huolehtia alueiden jälkihoidosta.
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Ottoalueilla sitovien ja suodattavien maakerrosten paksuudet ovat luonnontilaista
ohuempia, jolloin alueet ovat pitkään herkempiä mahdollisissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa. Asia tulee huomioida ottoalueiden jatkokäyttöä suunniteltaessa.
2.8

Pilaantuneet tai mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet
Pohjavesialueella ei sijaitse ympäristöhallinnon ylläpitämän maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI-rekisteri) mukaan pilaantuneita maa-alueita. Ryönänkankaan pohjavesialue jatkuu Kukonharju-Vaaralampi pohjavesialueena itään päin. Pohjavesialueiden rajan tuntumassa (Kukonharju-Vaaralampi -pohjavesialueen puolella) sijaitsee entinen yhdyskuntakaatopaikka-alue. Kaatopaikka on suljettu vuonna 1986. Pohjaveden
virtaussuunta on alueella lännestä itään. Kaatopaikan vaikutuksia pohjaveteen tarkkaillaan säännöllisesti havaintoputkista, joita on Kukonharju-Vaaralampi pohjavesialueen
lisäksi myös Ryönänkankaan pohjavesialueella. Ryönänkankaan pohjavesialueella tehtävän velvoitetarkkailun tuloksista on käsitelty kappaleessa 1.4 Suojelusuunnitelmien
laatimishetken mukainen tarkkailu ja tulokset.

2.9

Muut toiminnot
Leirintäalue
Suuren Kangaslammen lounaisrannalla sijaitsee matkailu- ja leirintäalue. Noin neljän
hehtaarin alueella on 30 vuokramökkiä, matkailuauto- ja telttapaikkoja. Vilkkainta alueen käyttö on kesäkuun alusta elokuun loppuun. Alueella on joitain ympärivuotisessa
käytössä olevia asuntovaunuja.
Suurimpaan osaan mökeistä ei ole rakennettu vesijohtoa. Peseytymis- ja WC-tilat on
keskitetty kahteen huoltorakennukseen. Jätevedet johdetaan neljään umpisäiliöön. Lisäksi matkailuautojen jätevesille on kolme erillistä septitankin tyhjennyspaikkaa.
Suuri Kangaslampeen on istutettu kirjolohia sekä siikaa ja se on ympärivuotisessa kalastuskäytössä.
Kauppapuutarha
Alueella on toiminut kauppapuutarha 1970-luvulta lähtien. Ydinliiketoimintaa tällä
hetkellä on ruukku- ja ryhmäkasvientuotanto. Puutarhatilan 14 kasvihuoneen yhteispinta-ala on noin 9 000 m2. Nykyisin läheisestä järvestä tulevasta kasteluvedestä 90 %
on suljetussa kierrossa, joten lannoitteita ei pääse suurissa määrissä valumaan luontoon.
Puutarhalla on tehty tutkimus torjunta-aineiden ja ravinteiden kulkeutumisesta kasvihuoneista maaperään ja pohjaveteen. Tutkimuksen tulokset on käsitelty kappaleessa
1.3 Vedenotto ja vedenkäsittely sekä suojavyöhykkeet, alakohdassa Pohjaveden pinnankorkeus, laatu ja tarkkailu.
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Muiden toimintojen riskien arviointi
Pohjavesialueella sijaitsevasta leirintäalueesta aiheutuva pohjaveden pilaantumisvaara
on kohtalainen. Vaaraa aiheutuu alueella käsiteltävistä jätevesistä, lietekuljetuksista ja
asiakasliikenteestä. Jätevesienkäsittelystä aiheutuva pilaantumisvaara on hallittavissa,
kun yrityksen jätevesijärjestelmät ovat asianmukaiset ja niiden kuntoon, toimivuuteen
sekä säännölliseen huoltoon kiinnitetään erityistä huomiota. Mahdollisesti ajoneuvoista aiheutuviin päästöihin voidaan vaikuttaa maankäytön suunnittelulla. Autopaikkoja
ei tulisi sijoittaa rannan läheisyyteen ja autopaikkojen pohjan tulisi olla riittävän tiivispohjainen ja mahdollisen vuodon sattuessa maa-ainekset tulisi välittömästi vaihtaa.
Puutarhalla käytetyistä torjunta-aineista ei tutkimuksen mukaan aiheudu suurta vaaraa
pohjaveden laadulle. Toiminta aiheuttaa kuitenkin pienen riskin ravinnehuuhtoutumien (typpi- ja fosforiyhdisteet) vuoksi. Typpiyhdisteet kuluttavat pohjaveden happea ja
aiheuttavat näin pohjaveden happamoitumista.

2.11

Tulvat
Pohjavesialue ei sijaitse Pohjois-Savon ELY-keskuksen määrittelemällä tulvavaaraalueella.
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SUUNNITELMA-ALUETTA KOSKEVAT TOIMENPIDESUOSITUKSET
Seuraavaan taulukkoon (taulukko 8) on koottu Ryönänkankaan 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 8. Pohjavesialueen riskitoimintoja koskevat toimenpide-ehdotukset ja toimintasuositukset.
Toiminta
Toimenpidesuositus
Vastuutaho
Asutus
• Yhteisviemäröinnin rakentaminen pohjavesialueelle ja Jänneniemen veden- • vesiosuuskunnat
hankintavesistön valuma-alueelle.
Metsätalous
• Ympäristönsuojelumääräysten yhtenäistä tilakohtaista hakkuuaukion kokoa • KYP/ ympäristönsuojelukoskevat määräykset tulee saattaa voimaan myös Ryönänkankaan pohjapalvelut
vesialueella.
Öljysäiliöt ja
• Ryönänkankaan pohjavesialueella sijaitsevat pylväsmuuntajat (3 kpl) tulee
• KYP/ ympäristönsuojelumuuntajat
öljysuojata.
palvelut (tiedottaminen) ja
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
(toteuttaminen)
Maa-ainesten
• Kotitarveottoalueiden luvanvaraisuus tulee arvioida ja huolehtia alueiden
• KYP/ ympäristönsuojeluotto
jälkihoidosta.
palvelut ja kiinteistönomistaja
Muu toiminta
• Leirintäalueelle laaditaan riskienhallintasuunnitelma.
• Camping Atrain (toteutus),
KYP/ ympäristönsuojelu
(neuvonta/valvonta)
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