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Liite 1. Sijaintikartta pohjavesialueesta.
Liite 2. Yleiskartta pohjavesialueesta.
Liite 3. Pohjavesialueen kallioperäkartta.
Liite 4. Pohjavesialueen maaperäkartta.
Liite 5. Pohjavesialueen hydrogeologia. (Viranomaiskäyttö)
Liite 6. Pohjavesialueelle sijoittuvat riskitoiminnot.
Haapokankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelman laatimisesta ovat vastanneet Kuopion
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ALUKSI
Tämä Haapokankaan 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 pilaantumisvaaraa aiheuttavista toiminnoista ja tekijöistä. Yleisen osan loppuun on koottu kaikille Kuopion pohjavesialueille yhteiset toimenpidesuositukset.
1

SUUNNITELMA-ALUEEN KUVAUS
Haapokankaan II-luokan pohjavesialue sijoittuu kaakko-luode-suuntaisen harjujakson
luoteispäähän Kuopion kaupungin Litmaniemen kylään noin 34 kilometriä Kuopion
keskustasta kaakkoon. Samalle harjujaksolle sijoittuu myös pääosin Tuusniemen kunnan puolella sijaitseva Kiiskiniemen pohjavesialue. Sijaintikartta pohjavesialueesta on
esitetty suunnitelman liitteenä 1.
Pohjavesialueen pituus on noin 2,4 km ja leveys 0,5 km kokonaispinta-alan ollessa noin
1,1 km2. Pinta-alasta varsinaista pohjaveden muodostumisaluetta on noin 0,58 km2.
Alue rajautuu seututien 539 (Litmaniementie) etelä- ja pohjoispuolille Litmaniemen
tanssilavan itäpuolelle. Hautajärven ja Kaijan rantaviivaa alueella on noin 575 metriä.
Yleiskartta Haapokankaan pohjavesialueesta on esitetty suunnitelman liitteenä 2.

1.1

Pohjavesialueen kallio- ja maaperä sekä hydrogeologia
Kallio- ja maaperä
Pohjavesialueen kallioperä on noin 2,05 miljardia vuotta vanhaa paleoproterotsooista
kallioperää. Kallioperä on jakautunut itä-länsi-suunnassa kahteen pääryhmään, jotka
sisältävät sedimenttikivilajeja. Länsiosassa on erilaisia kiilleliuskeita ja itäosassa kiilleliuskeiden lisäksi on kivettynyttä soraa (konglomeraattia) ja hiekkakiveä (arkosiittia).
Kallioalusta on varsin epätasainen ja jakaa alueen todennäköisesti useaan erilliseen
pohjavesialtaaseen. Kallioperässä on etelä-pohjoissuuntainen kallioruhje. Pohjavesialueen kallioperäkartta on esitetty liitteenä 3.
Alueen maaperä koostuu lähinnä hiekasta ja sorasta. Pohjoispuolella voi esiintyä kivikkoja ja kallioalueita ja eteläpuolella hienompaa maa-ainesta. Maa-ainekset ovat paikoitellen varsin huonosti lajittuneita ja hienoainespitoisia. Kerrospaksuudet ovat pienehköjä. Haapokankaan pohjavesialueen maaperäkartta on esitetty suunnitelman liitteenä
4.
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Hydrogeologia
Pohjavesimuodostuma on ympäristöönsä vettä purkava harju, jossa pohjavesiä purkautunee suurelta osin Hautajärven alueelle. Alueen rakennetta ja pohjavesiolosuhteita ei
ole tutkittu kovinkaan tarkasti. Alueella tulisikin tehdä tarkempia pohjavesiselvityksiä.
Pohjois-Savon ELY-keskus on arvioinut Haapokankaan pohjaveden määrälliseltä ja
kemialliselta tilaltaan hyväksi. Alueen arvioitu antoisuus on 381 m3/vrk, kun vuotuisesta sademäärästä (600 mm) imeytyy 40 % pohjavedeksi. Pohjavesialueen hydrogeologia
on esitetty suunnitelman liitteenä 5.
1.2

Pohjavesimuodostumasta riippuvaiset pintavesi- ja maaekosysteemit sekä
luonnonsuojelualueet
Haapokankaan pohjavesialueella sijaitsee Hautajärvi, jonka pinnan korkeus on 107,5 m
mpy ja syvyys 19 metriä. Järvestä koilliseen laskee laskuoja Hautapuro. Lisäksi pohjavesialueen rajalla sijaitsee Kaija-järvi, jonka syvyys on kymmenen metriä. Alueen itä- ja
koillisosissa on helppokulkuisia soita ja soistuma-alueita.
Haapokankaan pohjavesialueella ei ole Natura- tai muita luonnonsuojelualueita.

1.3

Vedenotto ja vedenkäsittely sekä suojavyöhykkeet
Alueella ei sijaitse pohjavedenottamoa. Aluetta on kuitenkin tutkittu vuonna 1994 Kuopion vesi- ja ympäristöpiirin tekemässä pohjavesiselvityksessä. Selvityksen tarkoituksena on ollut löytää vedenhankintapaikka lähialueen kylien tarpeeseen. Koepumppaus
on tehty Hautajärven etelärannan tuntumassa sijaitsevasta pisteestä ajalla 14.1.1994–
23.2.1994. Pumppauksen perusteella paikasta on saatavissa vettä noin 200 m3/ vrk.
Tällä mainitulla vedenottomäärällä voi olla vaikutusta Hautajärvestä lähtevän Hautapuron virtaamaan. Muutoin pohjavedenottaminen alueella ei aiheuttane merkittäviä
muutoksia ympäristössä.
Haapokankaan pohjavesialueelle ei ole tehty suoja-alue päätöksiä.

1.4

Pohjaveden pinnankorkeus ja laatu sekä tarkkailu
Pohjaveden pinnankorkeus ja laatu
Pohjavesiselvityksen aikana maastoon on asennettu neljä rautaista pohjaveden havaintoputkea (P1, P4, P5 ja P6), joita ei enää löydy maastosta. Maa-ainesten otto-alueelle on
asennettu yksi muovinen havaintoputki. Taulukossa 1 on esitetty pohjaveden pinnankorkeuden maksimi- ja minimiarvot (N2000) havaintoputkesta P1 ja maa-ainesten ottoalueen havaintoputkesta.
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Taulukko 1. Pohjaveden pinnankorkeuden maksimi- ja minimiarvot vuosien 1994–
2013 välisenä aikana.
Havaintopiste

n

min

max

P1 (1994)

1

103,54

103,54

Maa-ainestenotto
(1994–2013)

8

113,23

113,57

Taulukkoon 2 on kerätty pohjaveden laatutietoa koepumppauksen (P1) sekä maaainesten ottoon liittyvän vuoden 2009 velvoitetarkkailun yhteydessä otetusta näytteestä. Koepumppauksessa pohjaveden kloridipitoisuus on ollut hieman koholla (3,4–7,8
mg/l). Kohonneisuus saattoi johtua tienpidollisista toimenpiteistä. Nykyisin tietä ei
suolata ja maa-ainesten ottoalueelta otetussa näytteessä kloridin pitoisuus on selvästi
pienempi. Maa-ainesten ottoalueella pohjaveden rauta- ja mangaanipitoisuudet ylittävät sosiaali- ja terveysministeriön antamat suositukset. Taulukon 2 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. Pohjaveden laatu vuonna 1994 (P1) sekä 2009 (Maa-ainesten otto).
Maa-ainesten
otto, 2009

P1, 1994
Parametri, yksikkö

STMA
(461/2000)
vaatimus* / suositus

n

min

max

n

pH

6

6,5

6,6

1

6,8

Väri, mg/l Pt

6

5

5

Vapaa hiilihappo, mg/l

6

12,2

14,7

Kovuus, mmol/l

6

0,4

0,5

1

0,4

Alkaliteetti, mmol/l

6

0,34

0,39

Happi, mg/l

8

10

11,7

1

11

Sähkönjohtavuus, µS/cm

6

106

124

1

61

2500

6

<2

2,8
1

1,5

5

Permangaattiluku, KMnO4
mg/l
Kemiallinen hapenkulutus
COD MN, mg/l
Ammonium, mg/l

6

<0,003

0,005

Nitraatti, mg/l

6

8,86

10,6

Nitraattityppi, mg/l
Nitriitti, mg/l

1

0,74

Ympäristölaatunormit
pohjavedelle,
VNA (341/2009)

6,5–9,5

0,5

0,25

50*

50

11,0*

6

<0,007

<0,007
1

<0,005

0,15*

Rauta, µg/l

8

5

3,9

1

9700

200

Mangaani, µg/l

8

5

1,6

1

100

50

1

8,2

250

150

6

3,4

7,8

1

1,3

250

25

1

<0,05

Nitriittityppi, mg/l

Sulfaatti, mg/l
Kloridi, mg/l
Mineraaliöljy, mg/l
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Pohjavesialueen maankäyttö

1.5.1 Kaavatilanne ja kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset
Kaavoituksella ohjataan rakentamista ja maankäytön sijoittumista. Haapokankaan
pohjavesialueella voimassa olevia kaavoja ovat Kuopion seudun maakuntakaava sekä
Vehmersalmen pohjoisosien rantaosayleiskaava.
Maakuntakaava
Haapokankaan pohjavesialue sisältyy ympäristöministeriön 3.7.2008 vahvistamaan
Kuopion seudun maakuntakaavaan (kuva 1). Maakuntakaavassa pohjavesialue on
merkitty alueen erityisominaisuutta osoittavalla merkinnällä ”Tärkeä pohjavesialue, pv
11.657” ja lisäksi pohjavesialueen sisälle on merkitty aluevaraukset, ”Maa-ainesten ottoalue soran ja hiekan ottoa tai kallion louhintaa varten, eo 11.685”. Pohjavesialueen
läpi kulkee seutu- sekä yhdystie ”st, yt” ja länsiosassa on varaus moottorikelkkareitille.

Kuva 1. Ote Kuopion seudun maakuntakaavasta.
Yleiskaava
Alueella on voimassa oleva Vehmersalmen pohjoisosien rantaosayleiskaava (kuva 2) on
hyväksytty Vehmersalmen kunnanvaltuustossa 17.6.2002. Kaavassa pohjavesialue on
osoitettu osa-aluemerkinnällä ”Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
pv”. Pohjavesialueen sisällä pääkäyttötarkoitus on maa- ja metsätalous (M). Seutu- ja
yhdystien molemmin puolin on yleiskaavassa merkitty laajahkot maa-ainesten ottoalueet (eo). Alueen länsiosan poikki on osoitettu retkeily-/moottorikelkkareitti.
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Kuva 2. Vehmersalmen pohjoisosien rantaosayleiskaavan mukainen pohjavesialueen
rajaus.
Kuvassa 3 on esitetty valtion ympäristöhallinnon pohjavesialuerajaus. Maakuntakaavan
pohjavesialuerajaus on yhdenmukainen ympäristöhallinnon rajauksen kanssa.
Rantaosayleiskaavan pohjavesialuerajaus poikkeaa ympäristöhallinnon rajauksesta.
Rantaosayleiskaavan pohjavesialuerajaus sijoittuu lännemmäksi.

Kuva 3. Valtion ympäristöhallinnon pohjavesialuerajaus.
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Asemakaavat
Alueella ei ole asema- tai ranta-asemakaavoja.
Kaavojen tarkistamistarve
Rantaosayleiskaavan aluerajaus tulisi tarkistaa valtion ympäristöhallinnon rajauksen
mukaiseksi. Alueelle merkityille maa-ainesten ottoalueille tulisi tehdä tarkempi
pohjavesiselvitys ennen ottolupien myöntämistä.
Kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset
Haapokankaan 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
Haapokankaan pohjavesialueen päämaankäyttömuoto on metsätalous, jota alueen pinta-alasta on reilu kaksi kolmasosaa. Lopun jakavat maatalous, asutus sekä muut maankäyttömuodot. Muut alueet käsittävät mm. maa-ainestenottoalueet sekä pohjavesialuerajauksen sisään jäävät vesistöt. Maankäyttömuodot ovat esitetty kuvassa 4.

2%

13 %
Metsätalous (75,6 ha)
Maatalous (17,5 ha)

16 %

Asutus (2,6 ha)
Muut (13,9 ha)

69 %

Kuva 4. Maankäyttö Haapokankaan pohjavesialueella.
Pohjavesialue on yksityisessä maanomistuksessa.
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SUUNNITELMA-ALUEEN TOIMINNAT JA NIIDEN AIHEUTTAMAT RISKIT
Tähän lukuun on koottu tiedot Haapokankaan 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 kolme ympärivuotista asuinrakennusta. Rakennukset on rakennettu vuosien 1946–1950 välisenä aikana. Muita alueen rakennuksia ovat vuonna
2013 rakennettu sähköyhtiön voimalaitosrakennus ja Litmaniemen tanssilava.
Vedenhankinta ja jätevesien käsittely
Pohjavesialue kuuluu Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-alueeseen. Osa pohjavesialueella sijaitsevista kiinteistöistä on liittynyt vesiosuuskuntaan. Lopuilla kiinteistöillä on kiinteistökohtainen vedenhankintajärjestelmä.
Pohjavesialueella jätevesien käsittely hoidetaan kiinteistökohtaisesti. Hajaasutusalueiden saostus- ja umpikaivolietteiden muodostumista ja käsittelyä koskevan
kyselyn (2009) mukaan kyselyyn vastanneista kiinteistöistä kaikilla on vesikäymälä.
Vesikäymäläjätevesien käsittelyjärjestelminä on umpisäiliö tai 2-osainen saostuskaivo
ja maaimeytys tai -suodatus. Syntyneet lietteet kuljetetaan jätevedenpuhdistamolle jatkokäsiteltäväksi tai käytetään maanparannusaineeksi omille pelloille. Osalla kiinteistöistä jätevesijärjestelmät eivät täytä Kuopion kaupungin pohjavesialueille annettuja
ympäristönsuojelumääräyksiä.
Pohjavesialueella ei ole viemäriverkostoa, jätevedenpumppaamoja tai -puhdistamoja.
Aluetta ei ole myöskään Kuopion kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa
vuoteen 2020 esitetty selvitettäväksi jätevesiviemäriverkostoa harvan asutuksen vuoksi.
Lämmitysjärjestelmät
Tiedot kiinteistöjen lämmitysjärjestelmistä, muun muassa maalämpökaivoista ja öljylämmityksistä, on saatu rakennusvalvontaviranomaisen myöntämistä rakennus- ja
toimenpideluvista. Maalämpökaivojen osalta tiedot alkavat vuodesta 2011, jolloin maalämpöjärjestelmän rakentaminen tuli toimenpideluvanvaraiseksi. Tietojen mukaan
alueella ei sijaitse öljylämmitystä, energiakaivoja tai muita maalämpöjärjestelmiä käyttäviä kiinteistöjä.
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2.1.2 Asutuksen riskien arviointi
Haapokankaan pohjavesialueen nykyisen asutuksen aiheuttama pohjaveden muuttumis- tai pilaantumisvaara on vähäinen.
Tämänhetkisen tilanteen mukaan alueelle ei kohdistu rakentamispaineita, ja nykyisen
asutuksen ollessa harvaa jätevesijärjestelmistä aiheutuva pohjaveden pilaantumisvaara
on vähäinen. Jätevesijärjestelmien kuntoon ja huoltoon tulee kuitenkin kiinnittää
huomiota ja saattaa järjestelmät Kuopion kaupungin ympäristösuojelumääräysten mukaisiksi määräaikaan mennessä.
2.2

Maatalous

2.2.1 Nykytilanne
Sydän-Savon maaseutupalvelulta saatujen tietojen mukaan Haapokankaan pohjavesialueella on kaksi toiminnassa olevaa maatilaa, joista toisen tuotantosuuntana on lypsykarjatalous ja toisen viljanviljely. Muut alueen maatiloista eivät ole toiminnassa tai pellot ovat vuokrattu ulkopuolisille toimijoille. Viljely- ja laidunlohkoja alueella on yhteensä noin 16 hehtaaria. Viljeltäviä kasveja alueella ovat mm. rehuohra, kaura sekä monivuotiset nurmet ja heinät. Laidunalueita on noin neljän hehtaarin alalla.
Pohjavesialueella käytetään lannoitteina sekä karjanlantaa että keinolannoitteita. Torjunta-aineiden käytöstä ei ole ollut käytettävissä ajantasaista tietoa. Alueen viljelijät
ovat sitoutuneet noudattamaan maatalouden ympäristötuen perustukiehtoja.
Haapokankaan pohjavesialueella ei ole ympäristölupavelvollisia eläinsuojia. Tilojen
eläinmäärät jäävät alle lupavelvoitteen.
2.2.2 Maatalouden riskien arviointi
Pohjavesialueen pelto- ja laidunalueista muodostuva pohjaveden pilaantumisvaara on
kohtalainen. Pohjavesialueen keskiosa on maankäytöltään peltovaltaista aluetta. Peltoalueilta mahdollisesti huuhtoutuvat ravinteet ja torjunta-aineet sekä karjanlannasta peräisin olevat bakteerit ja virukset voivat vaikuttaa pohjaveden laatuun paikallisesti.
2.3

Metsätalous

2.3.1 Nykytilanne
Metsäkeskukselta saatujen tietojen mukaan Haapokankaan pohjavesialueella on metsämaata yhteensä noin 75,6 hehtaaria. Alue on maastotyypiltään kangasmaata ja pääpuulajit ovat kuusi ja lehtipuut. Kehitysluokaltaan eniten on nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää, noin 68 % metsämaasta. Uudistuskypsää metsikköä alueella on noin neljännes metsämaasta.
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Kuvassa 5 on esitetty Haapokankaan pohjavesialueella olevan puuston hakkuumahdollisuudet vuosina 2013–2023. Mahdollisten hakkuualueiden pinta-ala on yhteensä noin
50 hehtaaria, josta arvioituja avohakkuita on noin 20 hehtaaria ja harvennushakkuita
31 hehtaaria. Toteutuvien hakkuiden määrä on kuitenkin metsänomistajista riippuvaista. Alueella on huomioitava myös Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä
annetut määräykset metsänhoitotöistä pohjavesialueilla.
1%

33 %

Ensi harvennus (0,8 ha)

40 %

Harvennushakkuu (29,9 ha)
Avohakkuu (19,6 ha)
Ei toimenpiteitä (25,3 ha)

26 %

Kuva 5. Pohjavesialueelle mahdollisesti suunnitellut hakkuut vuosille 2013–2023.
Maanmuokkaustavoista, ojituksen tarpeellisuudesta ja lannoitustavoista ei ole käytettävissä olevaa tietoa.
2.3.2 Metsätalouden riskien arviointi
Metsätalouden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara pohjavesialueelle on vähäinen. Alueella arvioitu päätehakkuiden pinta-ala seuraavan kymmenen vuoden aikana
on noin 18 % (n. 20 ha) koko pohjavesialueen pinta-alasta. Tasaisesti vuosittain jakaantuvat puuston harvennus- ja päätehakkuut eivät aiheuta ko. alueella todennäköistä
pohjaveden pilaantumisvaaraa. Hakkuuajankohdan valinnassa, mahdollisessa maapohjan käsittelyssä sekä torjunta-aineiden ja lannoitteiden käytössä on otettava ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti huomioon pohjaveden suojelutarve.
Pohjavedelle pilaantumisvaaraa aiheuttavia metsätalouden toimintoja ovat päätehakkuut, mahdolliset kunnostusojitukset, lannoitukset ja muu maanmuokkaus. Nämä vaikuttavat ravinteiden huuhtoutumiseen, valumavesien lisääntymiseen sekä pohjaveden
määrän muutoksiin. Hakkuutähteiden korjuu pienentää hakkuun ravinnehuuhtoumia,
mutta toisaalta kantojen nosto kasvattaa eroosioriskiä ja saattaa lisätä kuormitusta. Lisäksi metsätyökoneiden käyttöön liittyy öljyvahingon vaara ja sitä kautta pohjaveden
pilaantumisvaara.
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Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä sähkönjakelumuuntajat

2.4.1 Nykytilanne
Öljy- ja polttoainesäiliöt
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja Kuopion kaupungin rakennusvalvonnan tietojärjestelmän mukaan pohjavesialueella sijaitsee viisi käytössä olevaa farmisäiliötä, joiden tilavuus vaihtelee 1 500–2 000 litran välillä. Mahdollisista muista pohjavesialueella sijaitsevista öljy- tai polttoainesäiliöistä ja niiden käytöstä tai kunnosta ei ole tietoa.
Sähkönjakelumuuntajat
Pohjavesialue sisältyy Savon Voima Oy:n sähkönjakelun toiminta-alueeseen. Yhtiöltä
saadun tiedon mukaan pohjavesialueella sijaitsee yksi sähköyhtiön omistama sähkönjakelumuuntaja sekä voimalaitosrakennus. Voimalaitosrakennus on tyypiltään katkaisija-asema, joka ei sisällä muuntajia. Taulukkoon 3 on kerätty tietoa muuntajan rakenteesta sekä sen sisältämä öljymäärä. Muuntaja sijaitsee puistomuuntamossa ja se on
varustettu kiinteällä suojakaukalolla.
Taulukko 3. Haapokankaan pohjavesialueella sijaitsevat muuntajat.
Tunnus
18032

Rakenne
Puisto

Rakentamisvuosi

Öljysuojaus

2013

Muuntaja
(kVA)

on

Öljymäärä (noin kg)

50

83

2.4.2 Öljy- ja polttoainesäiliöiden sekä sähkönjakelumuuntajien aiheuttamien
riskien arviointi
Haapokankaan pohjavesialueella sijaitsevien öljy- ja polttoainesäiliöiden aiheuttama
pohjaveden pilaantumisvaara on kohteen sijainnista ja suojauksista riippuen kohtalainen tai suuri.
Pohjavesialueella sijaitsevien farmisäiliöiden käytöstä, kunnosta ja sijoittumisesta pohjavesialueella ei ole tarkempaa tietoa. Huonokuntoisista ja suojaamattomista farmisäiliöistä voi aiheutua paikallisesti suuri pohjaveden pilaantumisenvaara vuototilanteissa.
Lisäksi farmisäiliöiden täyttötilanteisiin ja öljy- ja polttoainekuljetuksiin liittyy öljyvahingon vaara.
Pohjavesialueella sijaitsevan muuntajan aiheuttama riski pohjavedelle on kohtalainen.
Muuntajien sisältämä mineraaliöljy, jota käytetään eristeenä ja jäähdytysaineena, aiheuttaa pohjaveden pilaantumisvaaran. Sähkönjakelumuuntaja sijaitsee kiinteällä suojakaukalolla varustetussa puistomuuntamossa. Suojakaukaloon mahtuu muuntajan sisältämä öljymäärä. Muuntajasta aiheutuva riski pohjavedelle on vähäinen. Mahdollinen
riski voi aiheutua kaukalon rikkoutumisesta.
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Tie- ja vesiliikenne

2.5.1 Nykytilanne
Tieliikenne
Pohjavesialueella sijaitsee kaakko-luode-suuntainen seututie 539 (Litmaniementie) sekä yhdystiet 5390 (Mustinlahdentie) ja 16457 (Jänissalontie). Teiden yhteispituus pohjavesialueella on 2,7 kilometriä. Litmaniemen- ja Mustinlahdentie ovat asfalttipäällysteisiä ja niillä on 80 km/h nopeusrajoitus kesäisin sekä talvisin. Jänissalontie on sorapäällysteinen. Muita yksityis- ja tonttiteitä alueella on yhteensä noin 550 metriä.
Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne-vastuualueelta saatujen tietojen mukaan tien
539 hoitoluokka on II ja teiden 5390 ja 16457 III. Talvisin tien liukkaudentorjunta tehdään hiekoittamalla. Vesakot raivataan kesäaikaan joka kolmas vuosi kuuden metrin
etäisyydeltä tien laidasta ja nurmikot niitetään vuosittain. ELY-keskukselta saadut tien
liikennemäärät ja luokitukset ovat esitetty taulukossa 4.
Taulukko 4. Pohjavesialueella olevien teiden hoitoluokitukset ja ominaistiedot.
KVL*
kaikki

KVL*
raskas

Tien pituus pvalueella
km

Talvi-/
kesäsuolaus
t/km/v

Tienumero

Tieluokka

ajon/vrk

ajon/vrk

Litmaniementie

539

Seututie

II

401

30

1,70

ei/ei

Mustinlahdentie

5390

Yhdystie

III

189

9

1,0

ei/ei

Jänissalontie

16457

Yhdystie

III

95

4

0,25

ei/ei

Tien nimi

Hoitoluokka

*KVL = Keskimääräinen vuorokausiliikenne
Vaarallisten aineiden kuljetuksia, lähinnä taloihin polttoainekuljetuksia tekeviä säiliöautoja, teillä 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 ei ole poliisin vahinkotilaston mukaan sattunut yhtään liikenneonnettomuutta
vuosien 2009–2011 välisenä aikana. Alueella ei ole pohjavesialue-kylttejä eikä pohjavesisuojauksia ole rakennettu.
Vesiliikenne
Pohjavesialueella sijaitsevat vesistöt ovat lampia, joissa ei esiinny vesiliikennettä. Vesistöissä voidaan kuitenkin harrastaa vapaa-ajan aktiviteetteja, kuten kalastusta ja veneilyä.
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2.5.2 Liikenteen riskien arviointi
Pohjavesialueella liikennöinnistä aiheutuva pilaantumisvaara pohjavedelle on kohtalainen. Liikenteestä voi aiheutua paikallista pohjaveden pilaantumisvaaraa mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Koska liikennemäärät ko. alueella ovat melko vähäisiä,
pohjaveden laatua vaarantavan onnettomuuden todennäköisyys alueella on pieni. Tutkitun vedenottamon paikan läheisyydessä tien reunat viettävät jyrkästi tiestä pois päin,
jolloin mahdollinen onnettomuus voi olla hyvinkin vakava.
2.6

Maa-ainesten otto

2.6.1 Nykytilanne
Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista Pohjois-Savossa koskevassa selvityksessä (POSKI-projekti) Haapokankaan pohjavesialueella ei ole luonnon- tai
maisemansuojelun kannalta tärkeitä harjualueita.
Rantaosayleiskaavassa alueelle on merkitty neljä maa-ainestenottoon soveltuvaa aluetta. Näistä yhdellä on voimassa oleva maa-ainestenottolupa. Voimassa olevan maaainesluvan pinta-ala on 1,7 hehtaaria ja kokonaisottomäärä 3 230 000 m 3 (kiintoteoreettista). Voimassa oleva lupa on esitetty taulukossa 5. Lupapäätöksen mukaisesti alueelle on tullut asentaa sellainen pohjaveden havaintoputki, joista voidaan seurata pohjaveden laatua ja pinnankorkeutta. Pinnankorkeutta seurataan säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Toiminnan aikana pohjaveden laatua tarkkaillaan tarvittaessa, mikäli
alueella tapahtuva toiminta poikkeaa normaalista. Tarkkailun tulokset on käsitelty
kappaleessa 1.4 Pohjaveden pinnankorkeus ja laatu sekä tarkkailu.
Taulukko 5. Pohjavesialueella voimassaolevat (1/2014) maa-ainesten ottoluvat.
Tunnus

Lupa
myönnetty

Voimassaoloaika

3072

26.1.2009

10

Kokonaisottomäärä
(m3 ktr)

Ottoala
(ha)

Aineslaji

Pohjaveden
pinnankorkeus
(N2000)

Alin ottotaso
(N2000)

320 000

1,7

sora/
hiekka

113,3

117,57

Toimija
Yksityinen
toiminnanharjoittaja

Pohjois-Savon soranottoalueiden kartoitus ja kunnostustarve -hankkeessa (SOKKAhankkeen osa, 2009) on kartoitettu alueella sijaitsevia lupavelvollisia ja kotitarvemaaaineksen ottoalueita sekä selvitetty niiden tila ja kunnostustarve. Tarkastelussa mukana
oli yhdeksän kohdetta, joiden yhteispinta-ala pohjavesialueen muodostumisalueen pinta-alasta on ollut noin 6,8 % (3,9 ha). Alueet olivat jälkihoitamattomia tai toiminnassa
olevia (neljä kohdetta). Ottoalueiden kunnostustarve on arvioitu noin 2,4 hehtaarin
alueella luvanmukaiseksi tai vähäiseksi. Lopuilla 1,5 hehtaarilla kunnostustarve on kohtalainen tai suuri. Erityisesti seinämäkaltevuudet alueella ovat suuria.
2.6.2 Maa-ainesten oton riskien arviointi
Pohjavesialueella sijaitsevien nykyisten ja vanhojen maa-ainesten ottoalueiden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on suuri. Maa-ainesten otto voi kohottaa pohjave-
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den 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.
Ottoalueilla sitovien ja suodattavien maakerrosten paksuudet ovat luonnontilaista
ohuempia, jolloin alueet ovat pitkään herkempiä mahdollisissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa. Asia tulee huomioida ottoalueiden jatkokäyttöä suunniteltaessa.
2.7

Pilaantuneet tai mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet
Haapokankaan pohjavesialueella sijaitsee maaperän tilan -tietojärjestelmän (MATTIrekisteri) mukaan rakennuspuusepäntuotteita valmistava yritys, josta on voinut aiheutua maaperän pilaantumista. MATTI-rekisterissä mainittua toimintaa ei ole pystytty
varmuudella vahvistamaan pohjavesialueelle. Suojelusuunnitelman laatimisen yhteydessä on käynyt ilmi, että kohteessa ei ole toiminut puusepänverstasta. Kyse on yksityisestä tilasta, jonka läheisyydessä on ollut maa-ainesten ottoa.

2.8

Muut toiminnot
Haapokankaan pohjavesialueella sijaitsee Litmaniemen tanssilava. Pohjavesialueella ei
sijaitse muita toimintoja, kuten yrityksiä tai vapaa-ajan harrastealueita.

2.8.1 Muiden toimintojen aiheuttamien riskien arviointi
Muista alueen toiminnoista voi aiheutua vähäistä riskiä pohjavedelle. MATTIrekisterissä oleva virheellinen merkintä ”verstaasta” tulee poistaa.
2.9

Tulvat
Haapokankaan pohjavesialue ei sijaitse ELY-keskuksen määrittelemällä tulvavaaraalueella.
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SUUNNITELMA-ALUETTA KOSKEVAT TOIMENPIDESUOSITUKSET
Seuraavaan taulukkoon (taulukko 6) on koottu Haapokankaan 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 6. Haapokankaan pohjavesialueen riskitoimintoja koskevat toimenpide-ehdotukset ja toimintasuositukset.
Toiminta
Toimenpidesuositus
Vastuutaho
Vedenhankintaselvityk- • Haapokankaan pohjavesialueella tehdään tarkempia pohja• POSELY/ Y, KYP/ kunnallisset
vesiselvityksiä.
tekninen suunnittelu
Maankäyttö
• Kuopion seudun maakuntakaavan ja rantaosayleiskaavan mu• Pohjois-Savon Liitto, KON/
kaisia maa-ainestenottoalueet sovitetaan yhteen pohjaveden
strateginen maankäytön
suojelun kanssa.
suunnittelu

Maatalous
Metsätalous
Liikenne
Maa-ainestenotto

• Rantayleiskaavan mukainen pohjavesialueen rajaus muutetaan
yhteneväksi valtion ympäristöhallinnon pohjavesialuerajauksen
kanssa.
• Uusien peltoviljelyalueiden perustamista pohjavesialueelle vältetään.
• Ympäristönsuojelumääräysten yhtenäisen tilakohtaisen hakkuuaukion kokoa koskevat määräykset saatetaan voimaan myös
Haapokankaan pohjavesialueella.
• Tutkitun vedenottamon kohdalle rakennetaan suojakaiteet.
• Uusia lupia ei myönnetä yleiskaavaan merkittyjen maaainestenottoalueiden ulkopuolelle.
• Kotitarveottoalueiden luvanvaraisuus tulee arvioida ja huolehtia
alueiden jälkihoidosta.
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• KON/ strateginen maankäytön suunnittelu
• Kiinteistönomistajat ja toiminnanharjoittajat
• KYP/ ympäristönsuojelupalvelut

Aikataulu
2015
seuraavan kaavan tarkistuksen
yhteydessä
seuraavan kaavan tarkistuksen
yhteydessä
jatkuvaa
2017

• POSELY/ L-vastuualue
• KYP/ ympäristönsuojelupalvelut

2015
tarvittaessa

• KYP/ ympäristönsuojelupalvelut ja kiinteistönomistaja

2016-
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Pilaantuneet maa-alueet • MATTI-rekisterissä oleva mahdollisesti pilaantunut maa-alue
”verstas” tulee poistaa rekisteristä virheellisen merkinnän vuoksi.
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