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ALUKSI
Tämä Hietasalon 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
Hietasalon vedenhankinnan kannalta tärkeä (I-luokka) pohjavesialue on saari, joka sijaitsee Keski-Kallavedellä, noin viiden kilometrin etäisyydellä Kuopion satamasta. Alue
on noin kolme kilometriä pitkä ja vajaan kilometrin leveä. Muodostuma on hiekkavaltainen ja tasoittunut ja se kuuluu samaan luode-kaakko suuntaiseen pitkittäisharjujaksoon Reposaaren ja Ritokankaan pohjavesialueiden kanssa. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on noin 1,19 km2, josta muodostumisalueen pinta-ala on noin 0,62 km2. 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 tonaliittista gneissiä. Alueen maaperä on muodostuman
pohjoisosassa hiekkaa ja keskiosassa hiekkaa sekä karkeaa hietaa. Itärannalla esiintyy
pienellä alueella myös hiesua. Muodostuman karkeahko ydinosa sijaitsee alueen keskiosassa ulottuen saaren läpi sorakuoppavyöhykkeen suuntaisesti. Alueen eteläosassa on
kalliota ja pienellä alueella karkeaa hietaa. Kalliota esiintyy pienellä alueella myös alueen keskiosassa.
Pohjavesialueen kallio- ja maaperäkartat on esitetty suunnitelman liitteinä 3 ja 4.
Hydrogeologia
Muodostumasta on hyvä hydraulinen yhteys saarta ympäröivään Kallaveteen, jonka tasolla pohjaveden pinnankorkeus pääosin on. Pohjaveden vaihtuminen alueella on pinnallista, mistä johtuen muodostuman pohjaosa on happiköyhä. Alueen antoisuuden on
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arvioitu olevan noin 35 000 m3/vrk, mikä perustuu rantaimeytyvän pohjaveden muodostamiseen.
Pohjavesialueen hydrogeologia on esitetty kartalla suunnitelman liitteenä 5.
1.2.

Pohjavesimuodostumasta riippuvaiset pintavesi- ja maaekosysteemit sekä
luonnonsuojelualueet
Hietasalon pohjavesialueen sisällä on lampi, joka on todennäköisesti aikanaan muodostunut maa-ainesten oton seurauksena. Alueella ei sijaitse soita tai soistumia.
Pohjavesialueella ei ole Natura-kohteita eikä muita luonnonsuojelualueita.

1.3.

Vedenotto ja vedenkäsittely
Vedenottamon kulutusalue ja ottolupa
Hietasalon pohjavesialueen kaakkoisosassa sijaitsee Kuopion keskeisen kaupunkialueen ja sen verkostojen varassa olevien maaseutualueiden päävedenottamo, joka toimii
Jänneniemen vedenottamon rinnalla kaupungin toisena päävedenottamona.
Ottamo on otettu käyttöön vuonna 1988 ja sen toiminta perustuu Itä-Suomen vesioikeuden vuonna 1986 myöntämään ottolupaan. Luvan mukainen enimmäisottomäärä
on 35 000 m3/vrk. Ottamolle ei ole ollut tarvetta hakea vesilain (587/2011) 4:11 §:n
mukaista suoja-aluetta.
Vedenotto ja vedenkäsittely
Hietasalon vedenottamolta otetaan vettä normaalioloissa 4000–5000 m3/vrk, mikä on
noin kolmannes kulutusalueen vedentarpeesta. Vedenottamona toimii kahdeksan siiviläputkikaivoa ja kolme rengaskaivoa. Siiviläputkikaivojen maksimituotto on yhteensä
noin 20 000 m3/vrk ja rengaskaivojen 8600 m3/vrk. Nykytekniikalla ottamolta voidaan
ottaa siten vettä noin 28 600 m3/vrk.
Ottamon vesi käsitellään mantereella Itkonniemen vesilaitoksella. Esikäsittelynä on
veden alkalointi kalkilla sekä ilmastus ja lisähapetus kaliumpermanganaatilla raudan ja
mangaanin saostamiseksi. Seuraavassa vaiheessa, ns. alkukemikaloinnissa, humusaineen saostamiseen käytetään alumiinisulfaattia ja hiilidioksidia. Tämän jälkeen vesi
selkeytetään ja hiekkasuodatetaan. Puhdistettu vesi sekoitetaan Jänneniemen vedenottamolta tulevan veden kanssa, jonka jälkeen vesi alkaloidaan kalkkivedellä ja desinfioidaan natriumhypokloriitilla.
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Kuva 1. Vedenottomäärän kehitys vuosina 2007–2013.
1.4.

Pohjaveden pinnankorkeus ja laatu sekä tarkkailu
Hietasalon pohjavesialueella on yhteensä kuusi havaintoputkea, jotka kaikki ovat vedenottoon liittyvässä pinnankorkeuden tarkkailussa. Alueen pohjaveden pinnankorkeus on tarkkailun perusteella vaihdellut välillä +80,60… + 82,74 mpy (N2000).
Pohjaveden laatutietoja alueelta on vedenottamon raakavesikaivoista. Vedenottamon
raakaveden laatua tarkkaillaan terveydensuojeluviranomaisen kanssa yhteistyössä laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Ottamon raakavedestä määritetään joka
päivä lämpötila. Kerran viikossa määritetään CODMn-O2, rauta- ja mangaanipitoisuus,
sameus, väri, pH, sähkönjohtavuus, koliformiset bakteerit, E.coli ja enterokokit. Kerran
kuukaudessa määritetään alkaliteetti, alumiini- ja ammoniumpitoisuus, kokonais- ja
kalsiumkovuus, happipitoisuus, pesäkkeiden lukumäärä ja UV254-absorbanssi sekä kerran vuodessa hiilidioksidipitoisuus. Lisäksi Hietasalon rannasta otetaan vesinäyte neljä
kertaa vuodessa. Näytteistä tutkitaan sameus, väri, pH, sähkönjohtavuus, CODMn-O2
sekä rauta-, mangaani- ja ammoniumpitoisuus.
Taulukko 1. Hietasalon vedenottamon raakaveden ja Itkonniemen vesilaitokselta vesijohtoverkostoon pumpatun veden laatu valvontatutkimusohjelman mukaisen tarkkailun mukaan. Raakaveden osalta on esitetty pitoisuuksien minimi- ja maksimiarvot sekä
keskiarvo vuosina 2008–2013. Verkostoon pumpattu vesi on Hietasalon ja Jänneniemen vedenottamoiden seosvettä ja sen osalta tulokset on esitetty vuodelta 2013.
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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

336
377

4,1
6,4

12,8
9,2

7,7
6,7

7,7

Sähkönjohtavuus, µS/cm

339

61,9

120

6,5–9,5

-

82,9

267

alle 2500 µS/cm

-

Väri, mg Pt/l

340

0

400

46,4

<5

ei epätavallisia
muutoksia

-

Sameus, FTU

340

0,5

151

7,1

0,11

-

299

145

23160

2900

12

hyväksyttävissä,
ei epätavallisia
muutoksia
200

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

299

16

246

154

24

50

-

319

4,4

12

6

1,3

5

-

48

0,04

1,54

0,24

-

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

310

0

70

1,1

0

0

-

310

0

1

0,0096

0

0*

-

75

0,2

0,64

0,44

1,58

-

-

173

0,18

0,48

0,27

1,06

-

-

Kalsiumkovuus, mmol/l

174

0,09

0,3

0,14

-

-

-

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

69

0

12

2

0

ei epätavallisia
muutoksia

-

306

0

0

0

0

0*

-

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

5

2

16

<9,8

-

69

0

0,07

0,04

<0

0,50

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

-

-

-

-

<0,02

0,15*

-

-

-

-

0,20

50*

50

71
17

0
7

58
13

25,6
9,2

24
37

250

150

-

-

-

-

5,7

250

25

13

5,7

8

6,8

2,1

Natrium, mg
Na/l

-

-

-

-

4,7

-

0,25
-

Vedenottamon raakavesi on rantaimeytyvää pohjavettä. Vesi on pehmeää sekä lievästi
hapanta. Vesi sisältää runsaasti rautaa ja mangaania sekä melko paljon humusta. Veden hygieeninen laatu on pääosin hyvä, mutta koliformisia bakteereja esiintyy ajoittain.
Tarkkailussa ei ole todettu haitta-aineille asetettujen ympäristölaatunormien ylityksiä.
1.5.

Pohjavesialueen maankäyttö

1.5.1. Kaavatilanne ja kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset
Maakuntakaava
Hietasalon pohjavesialueella on voimassa ympäristöministeriön 3.7.2008 vahvistama
Kuopion seudun maakuntakaava. Pohjavesialue on osoitettu maakuntakaavassa alueen
erityisominaisuutta osoittavalla merkinnällä ”tärkeä pohjavesialue, pv654”. Lisäksi
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kohdemerkinnöin on osoitettu vedenottamo sekä ottamon ja Itkonniemen vesilaitoksen
välinen syöttövesijohto (v). Alueesta noin puolet saaren etelä-kaakkoisosassa on retkeily- ja ulkoilualuetta (VR). Ko. alueen käyttöön liittyy kaavamääräys 463, jonka mukaan
rakentamisessa on otettava huomioon vedenottamoa ja sen suoja-aluetta koskevat rajoitukset. Alueen länsiosaan sijoittuu myös venesatama.

Kuva 2. Ote Kuopion seudun maakuntakaavasta.
Yleiskaava
Hietasalon pohjavesialue sisältyy Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaan,
jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.12.2000. Pohjavesialue on merkitty yleiskaavaan alueen erityisominaisuutta osoittavalla merkinnällä (pv-1). Pohjavesialuemerkintään liittyvät erityiset kaavamääräykset 237, 238 ja 123. Kaavamääräyksen 237 mukaan pohjavesialueelle ei saa sijoittaa laitoksia, rakenteita tai toimintoja, jotka saattavat
aiheuttaa pohjaveden pilaantumista tai muuttumista. Kaavamääräyksen 238 mukaan
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alueeseen kohdistuvia toimenpiteitä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon kaupunginhallituksen 12.3.1990 hyväksymä pohjavesialueiden käyttöä ja rajauksia koskeva suunnitelma tai sen tarkennos. Kaavamääräyksen 123 mukaan alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus pohjavesien
suojelemiseksi. Lupaa ei kuitenkaan tarvita vedenhankintaan liittyviin toimenpiteisiin.
Saaren vedenottokäytössä olevat alueet alueen pohjois-luoteisosassa ovat yhdyskuntateknisen huollon alueita (ET). Etelä- ja kaakkoisosa on virkistysaluetta (V), joka säilytetään luonnonmukaisena ulkoilu- ja virkistysalueena (kaavamääräys 203). Alueelle saa
rakentaa ainoastaan virkistystoimintaa palvelevia rakennuksia (kaavamääräys 103).
Alueella olevia loma-asuntoja koskee kaavamääräys 222, jonka mukaan olevat rakennukset voidaan säilyttää. Asemakaavassa sekä rakennus- ja tai poikkeamislupien käsittelyssä voidaan sallia em. rakennusten peruskorjaus, ei kuitenkaan korvaavaa uudisrakentamista tai laajennuksia. Alueen länsiosassa on vesiliikenteen alue (LV-2, koti- ja
vierassatama) ja uimaranta. Venesataman vieressä on luonnonmuistomerkkinä
6.6.1961 rauhoitettu Hietasalon lehmus (SL).

Kuva 3. Ote keskeisen kaupunkialueen yleiskaavasta.
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Yleiskaavan pohjavesialuerajaus on yhtenevä valtion ympäristöhallinnon pohjavesialuerajauksen kanssa.
Kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset
Kuopion ympäristönsuojelumääräyksiin sisältyvät seuraavat Hietasalon pohjavesialuetta koskevat erityismääräykset:
-

Alueelle ei saa rakentaa vesikäymälää. Muut talousjätevedet tulee käsitellä 2osaisessa saostuskaivossa ja maasuodattamossa tai muulla siihen puhdistusteholtaan rinnastettavalla menetelmällä (6.1 §).

-

Yhtenäinen hakkuuaukio saa pohjavesialueella olla tilakohtaisesti enintään kolmen
hehtaarin suuruinen. Hakkuaukioon luetaan kaikki sellaiset alueet, joilla ei ole varttunutta taimikkoa. Maaperän muokkauksissa on käytettävä mahdollisimman kevyttä muokkausmenetelmää, jossa paljastettavan mineraalimaan osuus voi olla korkeintaan 20 % (11.2 §).

Hietasalon 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
Hietasalon pohjavesialueen päämaankäyttömuoto on metsätalous. Pinta-alasta lähes
neljä viidesosaa on metsätalouskäytössä, kymmenesosa loma-asutuksen käytössä, vajaa
kymmenesosa vesilaitostoiminnan käytössä sekä myös vajaa kymmenesosa virkistyskäytössä sekä kulkutienä. Pohjavesialueen maankäytön jakaantuminen toiminnoittain
on esitetty kuvassa 4.
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Virkistyskäyttö, 1 ha
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1%
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9%

78 %

Kuva 4. Hietasalon pohjavesialueen päämaankäyttömuodot.
Kohdan ”muut” pinta-alaan sisältyy mm. pohjavesialuerajauksen sisään jäävä kulkutie.
Pohjavesialueen ulkorajan sisään jää alueelle sijoittuva lampi sekä noin 40 hehtaaria
vesistöä. Eri toimintojen prosenttiosuudet on laskettu pohjavesialueen maa-alueesta.
Kuopion kaupunki omistaa pohjavesialueesta suurimman osan. Alueen lounaisosan
ranta-alueet ovat yksityisessä omistuksessa.
1.6

Vedenhankintavesistön kuvaus ja tarkkailu
Hietasalon saari sijaitsee Keski-Kallavedellä. Keski-Kallaveden ekologinen tila on
vuonna 2013 tehdyn luokituksen mukaan hyvä. Järven vesi on humuspitoista ja lievästi
rehevää. Hietasalon ympäristössä veden laatua seurataan Kallaveden yhteistarkkailun
yhteydessä. Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon jätevedet kulkeutuvat talvella 20–30
metrin syvyydessä Hietasalon pohjois- ja länsipuolitse. Jätevesivaikutukset näkyvät lähinnä ammoniumtypen kohonneina pitoisuuksina. Kesällä jätevedet sekoittuvat vesimassaan, eikä selviä merkkejä jäteveden vaikutuksista yleensä todeta saaren läheisyydessä.
Kallavettä on säännöstelty vuodesta 1972 lähtien siten, että säännöstelyväli on enimmillään noin 1,5 m. Itä-Suomen aluehallintovirasto on vuonna 2012 tarkistanut säännöstelyrajoja siten, että alimmat vedenkorkeudet hieman nousevat. Uudet säännöstelyrajat eivät kuitenkaan ole vielä käytössä.
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SUUNNITELMA-ALUEEN TOIMINNAT JA NIIDEN AIHEUTTAMAT RISKIT
Tähän lukuun on koottu tiedot Hietasalon pohjavesialueelle sijoittuvasta toiminnasta
sekä arvioitu niiden aiheuttamia riskejä pohjaveden ja vedenoton kannalta. Toimintojen kartoitukset on tehty kesällä 2013 ja keväällä 2014. Toiminnat on esitetty kartalla
suunnitelman liitteessä 6.

2.1

Asutus

2.1.1. Nykytilanne
Rakennuskanta ja rakentaminen
Hietasalon pohjavesialueella sijaitsee 25 loma-asuntoa, joista 18 on pohjaveden muodostumisalueella. Kaikki loma-asunnot sijoittuvat rannoille ja tihein rakennuskanta on
saaren itä- ja eteläosassa. Suurin osa loma-asunnoista on valmistunut 1960-luvulla.
Lähin loma-asunto sijoittuu vajaan 200 metrin etäisyydelle vedenottamosta.
Alueella ei sijaitse lainkaan ympärivuotisia asuntoja.
Vedenhankinta ja jätevesien käsittely
Hietasalon pohjavesialueen kaikissa kiinteistöissä on talousvesilähteenä kantovesi. Vedenottamolla on vesiposti, josta osa noutaa talousveden ja osa tuo sen mukanaan mantereelta. Alueella on myös käytössä ainakin yksi kiinteistökohtainen talousvesikaivo.
Kiinteistöjen pesuvetenä on järvivesi.
Alueen jätevesien käsittely on hoidettu kiinteistökohtaisesti. Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmiä koskevan kyselyn (2009) mukaan pohjavesialueen kaikissa kiinteistöissä on kuivakäymälä. Noin puolella kiinteistöistä on jätevesien (pesuvedet) käsittelyjärjestelmänä 1- tai 2-osainen saostuskaivo ja maaimeytys.
Pohjavesialueelle ei ole osoitettu Kuopion vesihuollon kehittämissuunnitelmassa jätevesiviemäröinnin selvitysalueita.
Lämmitysjärjestelmät
Hietasalon pohjavesialueen pääasiallinen lämmitysjärjestelmä on puulämmitys, jolla ei
ennalta arvioiden ole pohjavesivaikutuksia. Alueella on yksi öljylämmitysjärjestelmä.
Ko. kiinteistö sijoittuu noin 250 metrin etäisyydelle vedenottamosta. Alueella ei ole
lainkaan energiakaivoja tai muita maalämpöjärjestelmiä.
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2.1.2. Asutuksen riskien arviointi
Hietasalon pohjavesialueen nykyisen loma-asutuksen aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on suuri.
Loma-asutuksen jätevesien käsittely sekä kiinteistöjen käyttö ja hoito voivat vaikuttaa
paikallisesti pohjaveden laatuun. Kaikki kiinteistöjen jätevedet imeytyvät alueelle ja
edelleen rantaimeytyksen kannalta tärkeään vesistöön. Alueelta ei myöskään kuljeteta
pois kuivakäymäläjätteitä eikä jätevesilietteitä.
Alueen nykyisistä lämmitysjärjestelmistä yhdelle kiinteistölle sijoittuva öljylämmitys
muodostaa paikallisesti sekä vedenoton kannalta suuren pohjaveden pilaantumisvaaran. Ko. järjestelmä tulisi korvata jollain muulla lämmitysjärjestelmällä, jolla ei ole
pohjavesivaikutuksia ja öljysäiliö tulisi poistaa alueelta.
Lisärakentaminen lisäisi Hietasalon pohjavesialueella pohjaveden pilaantumis- ja
muuttumisvaaraa. Alueen loma-asutuksen rakennuspaikkoja ei tule lisätä nykyisestä.
2.2

Maatalous
Hietasalon pohjavesialueella ei harjoiteta maataloutta eikä alueella ole viljelykäytössä
olevia alueita.

2.3

Metsätalous

2.3.1 Nykytilanne
Kuopion kaupunki omistaa Hietasalon pohjavesialueen metsät, joita alueella on yhteensä noin 60 hehtaaria.
Kaupungin metsäsuunnitelman mukaan alueella on noin 50 hehtaaria uudistuskypsää
metsää, vajaat viisi hehtaaria varttunutta kasvatusmetsää ja hieman yli viisi hehtaaria
nuorta kasvatusmetsää. Metsäsuunnitelman mukaan kaupungin metsiä hoidetaan vuosina 2013–2023 harvennushakkuilla ja ensiharvennuksilla.
2.3.2 Metsätalouden riskien arviointi
Hietasalon pohjavesialueen metsätalouden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara
on vähäinen.
Metsätalous on pohjavesialueen päämaankäyttömuoto. Alueen pinta-alasta lähes 80 %
on metsätalouskäytössä. Alueen puustosta suurin osa on kartoitushetkellä uudistuskypsää. Metsäsuunnitelman mukaan alueella ei kuitenkaan tulla tekemään vuosina 2013–
2023 lainkaan avohakkuita, vaan metsää hoidetaan pelkästään harvennushakkuilla ja
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ensiharvennuksilla, joihin ei liity maapohjan käsittelyä. Mahdollisten myöhempien
avohakkuiden ajoittaminen tasaisesti ympäristönsuojelumääräysten pinta-ala rajoitukset huomioon ottaen on erittäin tärkeää, jotta hakkuut eivät aiheuta muutoksia alueen
pohjavedessä. 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 pohjaveden pilaantumisvaara. Mahdollisissa vuototilanteissa pohjaveden pilaantumisvaara on suuri.
2.4

Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä sähkönjakelumuuntajat

2.4.1 Nykytilanne
Öljy- ja polttoainesäiliöt
Hietasalon pohjavesialueella ei sijaitse muita öljysäiliöitä kuin kohdassa 2.1.1 mainittu
kiinteistön lämmitysöljysäiliö.
Sähkönjakelumuuntajat
Pohjavesialueen sähkön jakelusta vastaa Kuopion Energia Oy. Pohjavesialueella on yksi
sähkönjakelumuuntaja (M445), joka sijaitsee pylväässä noin 800 metrin etäisyydellä
vedenottamosta. Muuntajan öljy on rypsiöljyä.
Taulukko 2. Pohjavesialueen jakelumuuntajat.
Tunnus

Rakenne

M445

Pylväs

Rak.
vuosi
1987

Koko
(kVA)
100

Öljyä
(kg)
260
(rypsiöljy)

Et. ottamolle
(m)
800

*-merkintä = muuntaja sisältää suojauksen
2.4.2 Öljy- ja polttoainesäiliöiden sekä sähkönjakelumuuntajien riskien arviointi
Hietasalon pohjavesialueella sijaitsevasta pylväsmuuntajasta ei aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa, koska muuntajassa käytetty öljy on rypsiöljyä. Alueella sijaitsevan
lämmitysöljysäiliön aiheuttama pohjaveden pilaantumisriski on arvioitu edellä kohdassa 2.1.2.
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Liikenne

2.5.1 Nykytilanne
Tieliikenne
Hietasalon pohjavesialueella ei ole yleisiä teitä. Pohjavesialueen keskiosassa on venesatamasta lähtevä ja uimarannan sekä pohjavesialueella sijaitsevan lammen kiertävä,
noin 1,6 kilometrin pituinen, kulkutie, jota käyttävät saaren loma-asukkaat sekä retkeilijät.
Vesiliikenne
Hietasalon pohjavesialuetta ympäröivässä vesistössä on kesäisin paljon veneliikennettä
sekä talvisin moottorikelkkaliikennettä. Pohjavesialueella sijaitsee myös venesatama,
jota vapaa-ajan veneilijät käyttävät. Vesistöön pohjavesialueen molemmille puolille sijoittuu laivaväylä, jolla liikennöi myös isompia aluksia. Laivaväylät sijoittuvat noin kilometrin etäisyydelle saaresta. Länsipuolen laivaväylälle sijoittuu talvisin myös Hietasaloa lähin moottorikelkkareitti. Pohjavesialueelle ei sijoitu moottorikelkkareittejä.
ELY-keskukselta saatujen tietojen mukaan vesistössä ei kuljeteta pohjavedelle tai vesistölle vaarallisia aineita.
2.5.2 Liikenteen riskien arviointi
Hietasalon pohjavesialueella olevan kulkutien aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on kävelykäytössä vähäinen. Moottoriajoneuvoilla (esimerkiksi mönkijöillä, mopedeilla, tms.) liikkuminen sekä niiden käyttöön liittyvät mahdolliset onnettomuudet ko.
kulkutiellä lisäävät pohjaveden pilaantumisvaaraa.
Vesiliikenteen aiheuttama pilaantumisvaara on kohtalainen. Veneiden polttoaineen
pääsy vesistöön ja rantaimeytyksen kautta edelleen pohjaveteen on mahdollista. Hietasaloa lähellä olevilla vesialueilla tapahtuvista onnettomuuksista olisi torjuntatoimia
varten tärkeää saada viivytyksettä tieto Pohjois-Savon pelastuslaitokselle sekä Kuopion
Vedelle, jotta vedenotto saaresta voidaan tarvittaessa keskeyttää ja saaren imeytyvät
rannat suojata.
2.6

Maa-ainesten otto
Hietasalon pohjavesialueella ei ole voimassa olevia maa-ainesten ottoalueita. Alueelta
on mahdollisesti otettu maa-aineksia kauan sitten, jolloin mm. pohjavesialueen keskiosassa sijaitseva lampi on muodostunut. Vanhat maa-ainesten ottoalueet ovat maisemoituneet luontaisesti. Alueelle ei sijoitu Kuopion soranottoalueiden tilaa ja kunnostustarvetta koskevan selvityksen (SOKKA) mukaan kunnostuksen tarpeessa olevia alueita.

Postiosoite
Käyntiosoite
Laskutusosoite

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

Puhelin
Faksi

017 182 111
017 185 409

www.kuopio.fi

Kuopion kaupunki
Pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Hietasalo

2.7

23.6.2015

15 (17)
Julkinen

Pilaantuneet maa-alueet
Hietasalon pohjavesialueella ei sijaitse ympäristöhallinnon ylläpitämän maaperän tilan
tietojärjestelmän (MATTI) mukaan pilaantuneita maa-alueita.

2.8

Muut toiminnat

2.8.1 Nykytilanne
Hietasalon pohjavesialueella sijaitsevan venesataman yhteyteen sijoittuu uimaranta,
jolla on grillauspaikka sekä kuivakäymälä.
2.8.2 Muiden toimintojen riskien arviointi
Hietasalon pohjavesialueelle sijoittuvan uimarannan ja grillauspaikan asianmukaisen
käytön aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on vähäinen. Uimarannan käyttäjien
tulisi huolehtia mahdollisten grillausjätteiden poiskuljettamisesta alueelta. Uimarannalle liikennöinti tapahtuu vesiteitse. Vesiliikenteen aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on arvioitu edellä kohdassa 2.5.2.
2.9

Tulvat
Hietasalon pohjavesialue on kokonaan vesistön ympäröimä ja tulvan riski ja siitä johtuva pohjaveden pilaantumisvaara on kohtalainen.
Pohjavesialueen antoisuus perustuu rantaimeytykseen Kallavedestä. Kallavesi on säännöstelty vesistö ja vesistön tulvahuippuja on mahdollista ennakoida sekä tasata säännöstelyn avulla. Normaalivaihteluväliä huomattavasti suuremmat vesistön pinnankorkeuden muutokset voisivat vaikuttaa rantaimeytyvän pohjaveden viipymäaikaan ja sitä
kautta myös pohjaveden laatuun. Viipymäajan lyheneminen lisäisi Hietasalon vedenottamon raakaveden käsittelytarvetta. Vesistöä lähempänä sijaitsevat ottamon siiviläputkikaivot ovat noin kolme ja sisempänä saaressa sijaitsevat rengaskaivot noin kaksi metriä säännöstellyn Kallaveden mitattua ylivettä korkeammalla.
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SUUNNITELMA-ALUETTA KOSKEVAT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA TOIMINTASUOSITUKSET
Seuraavaan taulukkoon on koottu Hietasalon pohjavesialueen toimintoja koskevat toimenpide-ehdotukset ja toimintasuositukset.
Taulukossa esitettyjen toimenpiteiden ja toimintasuositusten ohella Hietasalon pohjavesialuetta koskevat Kuopion kaikille pohjavesialueille annetut yhteiset toimenpiteet 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 3. Hietasalon pohjavesialueen riskitoimintoja koskevat toimenpide-ehdotukset ja toimintasuositukset.
Toiminta

Toimenpide-ehdotus/toimintasuositus

Vastuutaho

Aikataulu

Asutus

Hietasalon pohjavesialueella sijaitseva öljylämmitysjärjestelmä tulisi korvata järjestelmällä, jolla ei ole pohjavesivaikutuksia.

Kiinteistönomistaja
(toteutus) ja KYP /
ympäristöpalvelut
(valvonta)

Mahdollisimman
pian

Virkistyskäyttö

Hietasalon pohjavesialueen uimarannan grillauspaikalle tulee asentaa
opastaulu, jossa on kerrottu alueen erityisestä suojelutarpeesta sekä tiedotettu mm. jätteiden kuljettamisesta pois alueelta.

KYP / maaomaisuuden
hallinta

2015
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