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ALUKSI
Tämä Kettukankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma sisältää tiedot alueen pohjavesioloista, pohjaveden laatuun ja määrään vaikuttavista toiminnoista sekä aluekohtaiset toimenpidesuositukset 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 toimenpide-ehdotukset.
1

SUUNNITELMA-ALUEEN KUVAUS
Kettukankaan I-luokan pohjavesialue muodostuu noin 3,5 kilometrin pituisesta harjumuodostelmasta, joka sijoittuu Kuopion Riistaveden Kotasalmen kylään noin 22 kilometriä Kuopion keskustasta koilliseen. Muodostelma on osa Siilinjärveltä Riistaveden
suuntaan kulkevaa luode-kaakko-suuntaista pitkittäisharjujaksoa. Sijaintikartta pohjavesialueesta on esitetty suunnitelman liitteenä 1.
Pohjavesialue muodostuu kahdesta osasta: mantereen puolella olevasta Kivisalmen
alueesta ja Kivisalmen Viitasalo-nimisen saaren keskiosan alueesta. Pohjavesialueen
leveys on mantereen puolella 700 metriä ja saaressa yksi kilometri. Saaren ja mantereen väliin jää Kivisalmi, idässä alue rajautuu Melaveteen ja lounaiskolkka Silmäsuohon. Saaren ja mantereen välissä ei ole maaliikenneyhteyttä.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on noin 2,24 km2. Pinta-alasta varsinaista pohjaveden muodostumisaluetta on noin 1,45 km2. Alueella olevan rantaviivan pituus on noin
2,85 km. Yleiskartta Kettukankaan pohjavesialueesta on esitetty suunnitelman liitteenä
2.

1.1

Pohjavesialueen kallio- ja maaperä sekä hydrogeologia
Kallio- ja maaperä
Pohjavesialueen kallioperä on noin 1,86 miljardia vuotta vanhaa paleoproterotsooista
kallioperää, joka on muodostunut syväkivilajeista, kuten graniitista ja granodioriitista.
Pohjavesialueen kallioperäkartta on esitetty suunnitelman liitteenä 3.
Kettukankaan pohjavesialue sijoittuu itä-länsi-suuntaiseen harjujaksoon, joka Rosvohautojen kohdalla ylittää 40–60 metriä korkean kallioalueen ja painuu Kotasalmen kylän suuntaan kallioperän ruhjeeseen.
Alueen maaperä on materiaaliltaan vaihteleva. Maaperä on kerrospaksuudeltaan ohut,
vaihdellen 1–14 metrin välillä. Alueen länsiosissa materiaali on erittäin karkeaa soramoreenia ja kalliopaljastumia on useita. Itäosissa materiaali on hiekkavaltaista. Kettukankaan pohjavesialueen maaperäkartta on esitetty suunnitelman liitteenä 4.
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Hydrogeologia
Pohjavesimuodostuma on ympäristöönsä vettä purkava harju. Pohjaveden muodostumis- ja virtausolot ovat varsin monimutkaiset alueen topografiasta johtuen. Pohjaveden
virtaussuunnan arvellaan olevan mantereen puolella lännestä itään.
Muodostuman rakenne vedensaannin kannalta on tyydyttävää luokkaa. Kettukankaan
pohjavesialueella on tehty useita painokairauksia 1980-luvulla, jolloin Kuopion kaupunki on tutkinut pohjavedenottamon paikkaa.
Pohjois-Savon ELY-keskus on arvioinut Kettukankaan pohjaveden määrälliseltä ja kemialliselta tilaltaan hyväksi. Alueen arvioitu antoisuus on 715 m3/vrk, kun vuotuisesta
sademäärästä (600 mm) imeytyy 30 % pohjavedeksi. Pohjavesialueen hydrogeologia on
esitetty suunnitelman liitteenä 5.
1.2

Pohjavesimuodostumasta riippuvaiset pintavesi- ja maaekosysteemit sekä
luonnonsuojelualueet
Pohjavesialueen halkaisee etelä-pohjoissuunnassa Melavesi, joka on myös pohjavesialueen itäpuolella. Melavesi on osa Kallavettä. Vesistöjen pinnankorkeudet ovat keskenään samassa tasossa. Veden pinnankorkeus vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Matalimmillaan veden pinnankorkeus on maaliskuun lopussa ja korkeimmillaan kevättulvan
aikaan touko-kesäkuun vaihteessa. Pinnankorkeuteen vaikuttaa myös Kallaveden
säännöstely. Tarkastelujaksona vuosina 1974–2012 Kallaveden vedenkorkeuden keskija ääriarvot ovat olleet seuraavat: ylivesi 82,93 m, alivesi 81,50 m ja keskivesi 82,07 m
(N2000 korkeusjärjestelmä). Kallaveden pinnankorkeuden mittauspiste sijaitsee Itkonniemellä. Valtion ympäristöhallinnon vuonna 2013 tekemän luokittelun mukaan
Melaveden ekologinen tila on hyvä.
Kettukankaan pohjavesialueen reunalla sijaitsee puuton, vaikeakulkuinen Silmäsuo.
Viitasalon puoleisella alueella on puuton, helppokulkuinen Karhusuo sekä Kalinlahden
pohjukassa oleva soistuma-alue, johon kuuluu maatuvaa vesialuetta. Pienempiä soistuma-alueita esiintyy ympäri koko pohjavesialuetta. Kivisalmen puoleisella alueella sijaitsee myös lähde, noro ja lehtoalue.
Kettukankaan pohjavesialueella ei ole Natura- tai muita luonnonsuojelualueita.

1.3

Vedenotto ja vedenkäsittely sekä suojavyöhykkeet
Vedenottamo ja ottolupa
Kettukankaan pohjavesialueella sijaitsee vuonna 1994 käyttöönotettu Kotasalmen vesiosuuskunnan vedenottamo ja vedenkäsittelylaitos. Ottamolta vettä johdetaan Kotasalmen kylän alueelle.
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Maastoltaan vedenottamon alue on melko tasaista ja kasvillisuus matalaa. Kaivoa lähimmät puut ovat noin 10 metrin päässä aidan ulkopuolella. Kaivon kohdalta maanpinta on muotoiltu kaivosta poispäin viettäväksi. Vedenottamoalue on aidattu.
Kettukankaan vedenottamolla ei ole vesilain mukaista lupaa. Kettukankaan pohjavedenottamon kapasiteetti on alle 250 m3/vrk eikä sen toiminnasta aiheudu pohjaveden
muuttamiskiellon mukaisia seurauksia, joten vedenottamo ei tarvitse vesilain (587/
2011) mukaista lupaa. Vedenottamolle ei ole perustettu suoja-aluetta.
Vedenkäsittely ja vedenkulutus
Vedenottamoon kuuluu yksi betonirengaskaivo sekä erillinen vedenkäsittely- ja pumppaamotila. Raakavesi suotautuu betonirengaskaivon pohjalla olevan kalkkikivikerroksen lävitse. Kalkkisuodatuksella saadaan nostettua veden pH-arvoa, alkaliteettia ja veden kovuutta, jolloin veden syövyttävyys verkostossa vähenee. Muutoin vettä ei käsitellä ennen verkostoon johtamista kuin erityistilanteissa, jolloin vettä voidaan desinfioida
natriumhypokloriitilla.
Kotasalmen vesiosuuskunnalla on vuonna 2005 hyväksytty vesijohtoverkoston toiminta-alue. Vesiosuuskunnan toiminta-alueella vesijohtoverkostoon liittyneitä kiinteistöjä
on lähes 70. Vesijohtoverkoston pituus on noin 30 km. Vuoden 2013 vedenottomäärä
oli noin 33 m3/vrk eli noin 12 000 m3/ v. Kuvassa 1 on esitetty vedenottomäärän kehitystä vuosina 2000–2013.
45,0
40,0
35,0
m3/ vrk

30,0
25,0
20,0

Vedenottomäärä

15,0
10,0
5,0
0,0

Kuva 1. Vedenottomäärien kehitys vuosina 2000–2013.
Kotasalmen vesiosuuskunta on riippuvainen Kettukankaan vedenottamosta, koska sillä
ei ole johtoyhteyksiä muihin vesijohtoverkostoihin.
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Pohjaveden pinnankorkeus ja laatu sekä tarkkailu
Pohjaveden pinnankorkeus ja laatu
Kuopion kaupunki on kartoittanut vedenottamoalueen vuonna 1993 sekä asentanut
koepumppaukseen soveltuvan koeputken ja kaksi pohjavedenpinnan havaintoputkea.
Vuorokauden koepumppaus suoritettiin helmikuussa ja kahden viikon koepumppaus
syyskuussa 1994. Kahden viikon koepumppauksella saatiin 70 m3 tuotto yhden metrin
alenemalla. Pohjaveden pinnankorkeutta on seurattu kuukausittain vuosina 1994–
1999. Pinnankorkeudet ovat vaihdelleet edellä mainittujen vuosien aikana välillä
+114,10–+115,77 m mpy (N2000).
Kuopion kaupungin asentamia havaintoputkia ei maastosta enää löydy eikä Kettukankaan pohjavesialueelle ole asennettu muiden toimijoiden toimesta havaintoputkia. Alueella ei kuitenkaan sijaitse sellaisia riskejä, jonka vuoksi havaintoputkien asentaminen
olisi tarpeen.
Vedenottamon kaivossa pohjavesi suotautuu kalkkikivikerroksen lävitse. Kalkkikivirouheella pystytään sitomaan pieniä määriä rautaa ja mangaania rouheen pintaan. Alkalointikäsittely ei merkittävästi muuta raakaveden laatua, joten raakaveden laatunäyte
voidaan tarvittaessa ottaa vedenottamon hanasta tai suoraan kaivosta.
Vedenlaadun tutkimuksissa vuosina 1993–1995 raakavesi todettiin erittäin pehmeäksi
ja melko vähän hiilidioksidia sisältäväksi. Lisäksi vesi oli ominaisuuksiltaan alkaalista.
Muilta tutkituilta osin vesi täytti talousvedelle annetut laatuvaatimukset (sosiaali- ja
terveysministeriön asetus 953/1994 sekä 461/2000).
Valvontatutkimusohjelman mukainen tarkkailu ja tulokset
Kettukankaan pohjavesialueen talousveden laatua seurataan terveydensuojeluviranomaisen kanssa yhteistyössä laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti (sosiaalija terveysministeriön asetus 461/2000). Kotasalmen vesiosuuskunnan valvontatutkimusohjelmaa on tarkistettu viimeksi 23.9.2011. Valvontatutkimusohjelmaan kuuluu
käyttötarkkailu sekä säännöllinen, jatkuva ja jaksottainen valvonta.
Valvontatutkimusohjelman mukaisia käyttötarkkailun näytteitä otetaan vedenottamon
kaivovedestä ja kahdesta eri verkostopisteestä. Määritettävät parametrit ovat E.coli, koliformiset bakteerit, bakteeripesäkkeiden lukumäärä, lämpötila, haju, maku, pH ja sähkönjohtavuus. Kerran vuodessa käyttötarkkailun yhteydessä on määritetty alkaliteetti
ja veden kovuus. Raakavedenlaatu vuosina 2002–2013 on esitetty taulukossa 1. Taulukoiden 1 ja 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.
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Taulukko 1. Kettukankaan vedenottamon raakavedenlaatu vuosina 2002–2013 (valvontatutkimusohjelma).
Kettukankaan vedenottamo
n

Ka

Md

Min

Max

STMA 461/2000
vaatimus*/ suositus

E.coli, pmy/ 100 ml

27

0

0

0

0

0*

Koliformiset bakteerit
pmy/ 100 ml

27

9,0

5

0

28

0

Pesäkkäiden lkm, pmy/ ml

27

0

0

0

13

ei muutoksia

Lämpötila, ºC

27

5,3

5,4

4,4

6,5

pH

27

7,3

7,4

6,6

8

Parametri,
yksikkö

Haju

27

1

1

1

1

Maku

27

1

1

1

1

Sähkönjohtavuus, µS/cm

27

64,3

71

40

94

Alkaliteetti, mmol/l

13

0,5

0,53

0,25

0,75

Kovuus, mmol/l

12

0,2

0,27

0,15

0,37

Ympäristölaatunormit pohjavedelle, VNA
(341/2009)

6,5–9,5
1= käyttäjien hyväksyttävissä, ei muutosta, 2= ei ole hyväksyttävissä, on muutos
2500

Alkaliteetti on ollut toistuvasti hieman alhainen, alle 0,6 mmol/l. Vesi on erittäin pehmeää. Sen kokonaiskovuus on alle 0,4 mmol/l. Alhainen alkaliteetti ja kokonaiskovuus
voivat yhdessä altistaa metalliputkia korroosiolle. Syynä tähän on usein kalkkiköyhä
maaperä. Syksyllä 2012 oli havaittu kohonneita bakteeripitoisuuksia niin ottamolta lähtevästä vedestä kuin myös verkostonäytteissä. Tapauksesta aiheutuneet toimenpiteet
olivat talousveden desinfiointi, runkolinjan huuhtelu sekä kaivon rakenteiden ja ympäristön kunnostustyöt. Tehtyjen toimenpiteiden jälkeen bakteereita ei ole esiintynyt vedenlaadun tutkimuksissa.
Taulukkoon 2 on kerätty Oiva-rekisteristä saatuja vedenlaatutietojen vuosikeskiarvoja
vuodelta 2012 sekä suojelusuunnitelman laatimisen yhteydessä otetun laatunäytteen
tulokset. Näytteenottopisteenä kaikissa näytteissä on ollut ottamon hana.
Taulukko 2. Kettukankaan raakaveden laatu vuosina 2012 (Oiva) ja 2014.
Parametri, yksikkö

Ottamon
hana
2012 (Oiva)

Ammonium typpenä (NH4-N), mg/l

0,005

E. coli, kpl/100 ml
Enterokokit, kpl/100 ml
Hapen kyllästysaste, kyll.%

0

0*
0

11,5

1

11,8
0
0,8

5
250

Kloridi, mg/l

0,6

0,55

Koboltti, µg/l

0,1

< 0,5

0,05

0,064
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93

74,2

Koliformiset bakteerit, kok.määrä,
kpl/100 ml

Ympäristölaatunormit pohjavedelle, VNA
(341/2009)

0,4

23,8

Heterotrofiset bakteerit, kpl/ml

Kokonaistyppi, mg/l

STMA 461/2000
vaatimus*/ suositus

<0,004

Happi, liukoinen, mg/l

Kemiall. hapen kulutus CODMn, mg/l

Ottamon
hana
9.1.2014

25
2

30
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4,4

5,1

2000 *

20

0,078

< 0,5

10 *

5

Lämpötila, °C
Mangaani, µg/l
Nikkeli, µg/l

6,8

6,0

1

< 2,0

50

0,5

< 1,0

20 *

Nitraatti typpenä, mg/l

0,017

<1,0

11 *

Nitriitti typpenä, mg/l

0,005

<0,007

0,15 *

7,4

6,1

5

< 10

pH
Rauta, µg/l

10

6,5–9,5
200
ei epätavallisia muutoksia

Sameus, FNU

0,1

< 0,2 (NTU)

Sulfaatti, mg/l

4,5

4,8

250

Sähkönjohtavuus, µS/cm

97

74

2500

Väriluku, mg Pt/l

5

150

<5

Antimoni, µg/l

< 0,5

5,0*

2,5

Arseeni, µg/l

< 1,0

10*

5

Elohopea, µg/l

< 0,05

1,0*

0,06

Kadmium, µg/l

< 0,03

5,0*

0,4

< 1,0

50,0

10

Kromi, µg/l
Radon, Bq/l

< 30

Sinkki, µg/l

< 5,0

TOC, mg/l

1,4

60
ei epätavallisia muutoksia

1.5

Pohjavesialueen maankäyttö

1.5.1

Kaavatilanne ja kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset
Kaavoituksella ohjataan rakentamista ja maankäytön sijoittumista. Kettukankaan pohjavesialueella voimassa olevia kaavoja ovat Kuopion seudun maakuntakaava sekä Riistaveden yleiskaava.
Maakuntakaava
Kettukankaan pohjavesialue sisältyy ympäristöministeriön 3.7.2008 vahvistamaan
Kuopion seudun maakuntakaavaan (kuva 2). Maakuntakaavassa pohjavesialue on
merkitty alueen erityisominaisuutta osoittavalla merkinnällä ”Tärkeä pohjavesialue, pv
11.664 ja 11. 656 ja vedenottamo -kohde” ja lisäksi pohjavesialueen sisälle on merkitty
aluevaraus ”Maa-ainesten ottoalue, eo 11.680 ja 11.682, soran ja hiekan ottoa tai kallion
louhintaa varten”.
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Kuva 2. Ote Kuopion seudun maakuntakaavasta.
Yleiskaava
Alueella on voimassa Riistaveden yleiskaava (kuva 3), jonka ympäristöministeriö on
vahvistanut 29.11.1994. Kaavassa pohjavesialue on osoitettu osa-aluemerkinnällä ”Pohjavesialue pv”. Kaavamääräysten mukaan alueella on noudatettava erityisiä pohjaveden suojeluun tähtääviä kaavamääräyksiä (237, 238 ja 116), jotka ovat samat kaikilla
ns. vanhan Kuopion yleiskaava-alueilla sijaitsevilla pohjavesialueilla.
Suurin osa pohjavesialueesta on maa-ainesten ottoaluetta (eo), jota koskevat yleiskaavamääräykset (229 ja 233). Ottoalueen ulkopuolella maankäytön pääkäyttötarkoitus on
maa- ja metsätalous M. Viitasalossa pohjavesialueeseen sisältyy maa- ja metsätalousalueeseen kuuluvia peltoalueita MT, joilla on voimassa kaavamääräys 110.
Kivisalmen ranta-alueelle on merkitty maaseudun venevalkama LV-3. Rantavyöhykkeet
ovat yleiskaavassa merkinnällä M-1 ja M-2. Ranta-alueella on vanhoja ja uusia lomaasuntojen rakentamispaikkoja.
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Kuva 3. Riistaveden yleiskaavan mukainen pohjavesialueen rajaus.
Kuvassa 4 on valtion ympäristöhallinnon rajaus, jossa pohjavesialueen rajaus on merkitty sinisellä katkoviivalla ja varsinainen muodostumisalue yhtenäisellä viivalla. Maakunta- ja yleiskaavan pohjavesialuerajaukset poikkeavat valtion ympäristöhallinnon rajauksesta. Maakunta- ja yleiskaavassa rajaus on tehty muodostumisalueen mukaisesti.

Kuva 4. Valtion ympäristöhallinnon mukainen pohjavesialuerajaus.
Asema- ja ranta-asemakaavat
Alueella ei ole asema- tai ranta-asemakaavoja.
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Kaavojen tarkistamistarve
Maakunta- ja yleiskaava vaativat tarkastamisen, koska vedenottoalue sijoittuu keskelle
maa-ainesten ottoaluetta. Maa-ainesten ottoalue tulisi poistaa tai aluetta pienentää ko.
kaavoista. Samalla aluerajaukset tulisi tarkistaa valtion ympäristöhallinnon rajauksen
mukaiseksi.
Kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset
Kuopion ympäristönsuojelumääräyksiin sisältyy seuraava Kettukankaan pohjavesialuetta koskeva erityismääräys:
Yhtenäinen hakkuuaukio saa pohjavesialueilla olla tilakohtaisesti enintään kolmen hehtaarin suuruinen. Hakkuuaukioon 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 §).
Kettukankaan 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
Kettukankaan pohjavesialueen päämaankäyttömuoto on metsätalous. Pohjavesialueen
pinta-alasta metsämaan osuus on lähes 80 % ja peltoalueiden osuus on 8 %. Asutus, 3
%, käsittää loma- ja vakituisen asutuksen. Lopulle 9 %:lle sijoittuu muussa käytössä
olevat maa-alueet, kuten esimerkiksi vanhat maa-ainestenottoalueet sekä pohjavesirajauksen sisään jäävät vesistöt. Maankäyttömuodot ovat esitetty kuvassa 5.

9%
3%

Metsämaa 178 ha

9%

Asutus 6,6 ha
Maatalousmaa 19,4 ha
79 %

Muut maa-alueet 19,8 ha

Kuva 5. Maankäyttömuodot Kettukankaan pohjavesialueella.
Kettukankaan pohjavesialue on yksityisessä omistuksessa. Vedenottamoalue on vuokrattu Kotasalmen vesiosuuskunnalle.
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SUUNNITELMA-ALUEEN TOIMINNAT JA NIIDEN AIHEUTTAMAT RISKIT
Tähän lukuun on koottu tiedot Kettukankaan pohjavesialueelle sijoittuvasta toiminnoista sekä arvioitu niiden aiheuttamia riskejä pohjaveden muuttumis- ja pilaantumisvaaran sekä vedenoton 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 noin 10 rakennusta, joista puolet on ympärivuotisessa käytössä. Vakituisesta asutuksesta kaksi on maatilaa, jotka ovat keskittyneet peltoviljelyyn.
Pääasiallisesti rakentaminen on tapahtunut 1930- ja 1960-luvuilla sekä 1990- ja 2000lukujen taitteessa. Vanhimmat rakennukset ovat 1900-luvun alussa rakennetut maatilakeskukset. Noin puolet asuin- ja lomarakennuksista sijaitsevat rannan läheisyydessä.
Lähin vakituisessa asutuksessa oleva rakennus sijaitsee noin 400 metrin etäisyydellä
vedenottamosta.
2000- luvun aikana alueelle on myönnetty kolme poikkeamislupapäätöstä lomaasunnon muuttamisesta ympärivuotiseksi asunnoksi.
Vedenhankinta ja jätevesien käsittely
Pohjavesialue kuuluu Kotasalmen vesiosuuskunnan vedenjakelun toiminta-alueeseen.
Osa pohjavesialueella sijaitsevista kiinteistöistä on liittynyt vesiosuuskuntaan. Lopuilla
kiinteistöistä on kiinteistökohtainen vedenhankintajärjestelmä tai talousvesi tuodaan
kiinteistölle kantamalla.
Pohjavesialueella jätevesien käsittely hoidetaan kiinteistökohtaisesti. Hajaasutusalueiden saostus- ja umpikaivolietteiden muodostumista ja käsittelyn koskevan
kyselyn (2009) mukaan kyselyyn vastanneista kiinteistöistä viidellä on vesikäymälä ja
yhdellä on kuivakäymälä. Vesikäymäläjätevesien käsittelyjärjestelmänä kahdella kiinteistöllä on umpisäiliö. Lopuilla kiinteistöillä käymälä- ja harmaiden jätevesien käsittelyjärjestelmänä on 2- tai 3-osainen saostuskaivo tai pienpuhdistamo. Käsitellyt jätevedet johdetaan maahanimeyttämöön tai -suodattamoon. Suurimmalla osalla kiinteistöjä
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 liittymishalukkuuskysely sekä jätevesiviemäröinnin yleissuunnitelma.
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Lämmitysjärjestelmät
Tiedot kiinteistöjen maalämpökaivoista ja öljylämmityksistä on saatu rakennusvalvontaviranomaisen myöntämistä rakennus- ja toimenpideluvista. Maalämpökaivojen osalta tiedot alkavat vuodesta 2011, jolloin maalämpöjärjestelmän rakentaminen tuli toimenpideluvanvaraiseksi. Tietojen mukaan alueella ei sijaitse energiakaivoja tai muita
maalämpöjärjestelmiä.
Alueen yleisin lämmitysmuoto on puulämmitys, jolla ei tiettävästi ole pohjavesivaikutuksia. Yhden kiinteistön lämmitysmuoto on öljylämmitys. Lämmitysöljysäiliö on
maanalainen öljysäiliö ja se sijaitsee Kivisalmen puolella olevalla kiinteistöllä pohjaveden muodostumisalueella. Matkaa säiliöltä vedenottamolle on noin 570 metriä. Öljylämmitysjärjestelmän käyttöasteesta, säiliön sijoittumisesta kiinteistöllä, sen suojauksesta tai tarkastuksista ei ole ollut käytettävissä olevaa tietoa.
2.1.2 Asutuksen riskien arviointi
Kettukankaan pohjavesialueen nykyisen asutuksen aiheuttama pohjaveden muuttumistai 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.
Lämmitysöljysäiliöt voivat sijaintinsa ja kuntonsa vuoksi aiheuttaa mahdollisessa vuototilanteessa kohtalaista tai suurta pohjaveden pilaantumisvaaraa paikallisesti. Säiliöiden täyttö ja öljykuljetukset alueella aiheuttavat öljyvahingon vaaran.
Tämän hetkisen tilanteen mukaan alueelle ei kohdistu rakentamispaineita. Mahdollisen
lisärakentaminen ja sen myötä tapahtuva asutuksen lisääntyminen lisäisi Kettukankaan
pohjavesialueella pohjaveden pilaantumis- ja muuttumisvaaraa. Asutuksen mahdollinen laajentuminen tulisi ohjata pohjavesialueen ulkopuolelle tai pohjavesialueen reunavyöhykkeelle.
2.2

Maatalous

2.2.1 Nykytilanne
Sydän-Savon maaseutupalvelulta saatujen tietojen mukaan Kettukankaan pohjavesialueella on kaksi maatilaa, joilla pohjavesialueelle sijoittuvan pelto- ja laidunalueiden
pinta-ala on yhteensä 19,4 hehtaaria. Viljelyksessä olevaa peltopinta-alaa on noin 7,7
hehtaaria, hoidettua viljelemätöntä peltoaluetta 9,2 hehtaaria ja pysyvää laidunaluetta
sekä metsälaidunaluetta 2,3 hehtaaria. Suurin osa peltomaasta sijaitsee Viitasalon saaressa.
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Kivisalmen puolelle sijoittuvilla pelto- ja laidunlohkoilla ei käytetä lainkaan kasvinsuojeluaineita ympäristötuen ja erityistukien sopimusehtojen mukaisesti. Sopimusehdoissa on annettu ohjeet alueiden lannoituksesta ja maanmuokkauksesta. Alueita ei saa
muokata muulloin kuin kasvuston perustamisen ja päättämisen yhteydessä. Tarvittaessa lannoitus tulee ajoittaa perustamisen yhteyteen.
Viitasalon saareen sijoittuvilla lohkoilla saa käyttää ympäristötuen ehtojen mukaisesti
kasvinsuojeluaineita ja lisäksi kesantoalat on saanut lannoittaa perustamisen yhteydessä.
Pohjavesialueella käytetyistä lannoitteista ja kasvinsuojeluaineista ei ole tietoa. Vedenlaadun säännöllisissä verkostovesinäytteissä ei ole havaittu torjunta-ainejäämiä tai kohonneita nitraattipitoisuuksia.
2.2.2 Maatalouden riskien arviointi
Pohjavesialueella sijaitsevien pelto- ja laidunalueista muodostuva pohjaveden pilaantumisvaara pohjavedelle ja vedenottotoiminnalle on vähäinen. Pelto- ja laidunalueet sijoittuvat pohjavesialueen ranta-alueille ja Viitasalon saareen. Pohjaveden oletettu virtaussuunta alueilla on rantaa kohden.
2.3

Metsätalous

2.3.1 Nykytilanne
Metsäkeskukselta saatujen tietojen mukaan Kettukankaan pohjavesialueella on metsämaata yhteensä noin 179 hehtaaria. Alue on maastotyypiltään kangasmaata ja pääpuulajit ovat kuusi ja mänty. Kehitysluokaltaan eniten alueella on nuorta ja varttunutta
kasvatusmetsikköä, noin puolet metsämaasta. Uudistuskypsää metsikköä on viidennes
metsämaasta.
Kuvassa 6 on esitetty Kettukankaan pohjavesialueella olevan puuston hakkuumahdollisuudet vuosina 2013–2023. Mahdollisten hakkuualueiden pinta-ala on yhteensä noin
125 hehtaaria, josta arvioituja avohakkuita on noin 38 hehtaaria ja harvennushakkuita
87 hehtaaria. Toteutuvien hakkuiden määrä riippuu metsänomistajista. Hakkuita
suunniteltaessa on huomioitava Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä
annettu määräys metsänhoitotöistä pohjavesialueilla. Määräyksen mukaan tilakohtaista yhtenäistä hakkuuaukiota ei saa olla kolmea hehtaaria enempää.
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8%
29 %
Ensiharvennus 14,4 ha
Harvennushakkuu 72,9 ha
Avohakkuu 37,7 ha
42 %

Ei toimenpiteitä 50,6 ha

21 %

Kuva 6. Pohjavesialueelle mahdollisesti suunnitellut hakkuut vuosille 2013–2023.
Maanmuokkaustavoista, ojituksen tarpeellisuudesta ja lannoitustavoista alueella 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 17 % (n. 38 ha) koko pohjavesialueen pinta-alasta. Tasaisesti vuosittain jakaantuvat puuston harvennus- ja päätehakkuut eivät aiheuta ko. alueella todennäköistä
pohjaveden pilaantumisvaaraa. Hakkuuajankohdan valinnassa ja mahdollisessa maapohjan käsittelyssä, hakkuuaukioiden koossa sekä torjunta-aineiden ja lannoitteiden
käytössä on otettava ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti huomioon pohjaveden
suojelutarve.
Pohjaveden 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 öljyvahingonvaara 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 kolme maanpäällistä polttoainesäiliötä ja yksi maanalainen öljysäiliö. Maanalainen säiliö on lämmitysöljysäiliö, joka on käsitelty
kappaleessa 2.1 Asutus, kohdassa Lämmitysjärjestelmät. Maanpäällisistä polttoainesäiliöistä kaksi on farmisäiliöitä ja yksi polttoainetynnyri. Säiliöistä kaksi sijaitsee Viitasalon saaressa ja yksi Kivisalmen puolella (matkaa vedenottamolle noin 550 metriä). Säiliöitä ei ole tarkastettu viimeisen kymmenen vuoden aikana, joten niiden tämänhetkisestä käytöstä tai kunnosta ei ole tietoa.
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. Yksi muuntajista sijaitsee puistomuuntamossa ja kaksi
on maaperäsuojaamattomia pylväsmuuntajia (taulukko 3). Puistomuuntaja sijaitsee
Kivisalmen puolella ja sen etäisyys vedenottamolle on noin 600 metriä. Puistomuuntamon öljysuojaus on toteutettu kiinteällä suojakaukalolla. Pylväsmuuntajat sijaitsevat
Viitasalon saaressa.
Taulukko 3. Kettukankaan pohjavesialueella sijaitsevat sähkönjakelumuuntajat.
Tunnus

Rakenne

Rakentamisvuosi

Öljysuojaus

Muuntaja
(kVA)

Öljymäärä
(noin kg)

Etäisyys vedenottamolle (m)

1638

Puisto 20/0,4 kV

2012

On

100

125

590

4542

Pylväs 20/0,4 kV

1976

Ei

16

85

920

4640

Pylväs 20/0,4 kV

1977

Ei

30

90

1440

2.4.2 Öljy- ja polttoainesäiliöiden sekä sähkönjakelumuuntajien aiheuttamien
riskien arviointi
Kettukankaan 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 aiheuttamia pilaantumisriskejä.
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Pohjavesialueella sijaitsevien öljysäiliöiden käytöstä, kunnosta ja sijoittumisesta pohjavesialueella ei ole tarkempaa tietoa. Huonokuntoisista ja suojaamattomista öljysäiliöistä voi aiheutua paikallisesti suuri pohjaveden pilaantumisvaara vuototilanteissa. Lisäksi öljysäiliöiden täyttötilanteisiin ja öljy- ja polttoainekuljetuksiin liittyy öljyvahingon
vaara.
Muuntajista aiheutuva riski pohjavedelle on suuri. Muuntajien sisältämä mineraaliöljy,
jota käytetään eristeenä ja jäähdytysaineena, aiheuttaa pohjaveden pilaantumisvaaran.
Vedenottamoa lähimpänä sijaitseva sähkönjakelumuuntaja on asennettu kiinteällä suojakaukalolla varustettu puistomuuntamoon. Muut 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.
2.5

Tie- ja vesiliikenne

2.5.1 Nykytilanne
Tieliikenne
Pohjavesialueen läpi kulkee Kivisalmentie, josta haarautuu kolme pienempää tietä.
Teiden yhteispituus alueella on noin 2,3 kilometriä ja ne ovat sorapintaisia. Nopeusrajoitus alueella on 40 km/h. Lähimmältä tieltä matkaa pohjavedenottamolle on noin 150
metriä. Kivisalmentielle levitetään kerran kesässä suolaa, tarkoituksena vähentää pölyämistä. Vedenottamoalueen läheisyydessä tietä ei suolata tai sitä käytetään minimimäärä. Käytetty suolamäärä on arviolta noin 300–500 kg/ vuosi.
Kivisalmen Viitasalon saareen ei ole maaliikenneyhteyttä Kivisalmessa kulkevan laivaväylän vuoksi. Tarvittaessa Viitasalon saareen pääsee lautalla (yksityinen). Saaressa
pohjaveden muodostumisalueella kulkevien yksityisteiden pituus on noin 3,0 kilometriä. Saaressa sijaitsee loma-asutusta ja yksi vakituinen asunto.
Tieliikennemääriä alueella ei ole laskettu. Pääasiallisesti liikenne on henkilöautoliikennettä. Alueen raskas liikenne liittyy maa- ja metsätalouteen, jätehuoltoon sekä öljy- ja
polttoainesäiliöiden täyttämiseen. Kesäisin loma-asutus vilkastuttaa liikennemäärää.
Alueella ei ole poliisin vahinkotilaston mukaan sattunut yhtään liikenneonnettomuutta
vuosina 2009–2011.
Alueella ei ole pohjavesialue-kylttejä eikä pohjavesisuojauksia ole rakennettu.
Vesiliikenne
Kettukankaan pohjavesialueelle on yleiskaavassa määrätty venevalkaman paikka. Sijaintitieto löytyy liitteestä 2. Alueelle on sijoitettu veneiden rantapaikkoja, laituri sekä
pysäköintipaikkoja. Veneitä ja autoja säilytetään myös muualla ranta-alueilla.
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Kivisalmen kautta kulkee yleinen laivareitti Riistavedelle. Kuopion kaupunki on avannut veneilijöille uuden vesireitin Melavedeltä Roikanvedelle. Tämä voi lisätä laiva- ja
veneliikennettä Kivisalmen reitillä. Pohjois-Savon ELY-keskukselta saatujen tietojen
mukaan vesistössä ei kuljeteta vaarallisia aineita vesiteitse. Pääosin vesiliikenne alueella on vapaa-ajantoimintaan liittyvää veneilyä.
2.5.2 Liikenteen riskien arviointi
Kivisalmentien liikennöinnistä aiheutuva pilaantumisvaara pohjavedelle on vähäinen.
Koska liikennemäärät ja ajonopeudet ko. alueella ovat vähäisiä, pohjaveden pilaantumisvaaraa ja vedenottamon toimintaa vaarantavan onnettomuuden todennäköisyys
alueella on pieni. Vedenottamon valvontatutkimusohjelmaan liittyvässä tarkkailussa
kloridipitoisuudet ovat olleet alhaisia, joskin pientä nousua pitoisuuksissa on ollut havaittavissa. Suolauksen aiheuttamaa pohjaveden pilaantumisvaaraa nykyisillä käyttömäärillä voidaan pitää kuitenkin kohtalaisena.
Laivaliikenteestä ja veneilystä aiheutuva pilaantumisvaara pohjavedelle on vähäinen
pohjaveden virtaussuunnan ollessa vesistöä kohden. Vesiliikenteen aiheuttamat riskit
ovat lähinnä venevalkama-alueella mahdollisesti tapahtuva veneiden pesu ja huolto sekä päästöriskit (öljy- ja polttoainevuodot) vesistössä.
2.6

Maa-ainesten otto

2.6.1 Nykytilanne
Pohjavesialue on huomioitu pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista Pohjois-Savossa koskevassa selvityksessä (POSKI-projekti). Alueen itäosa (Kivisalmi) on harjuluontoluokituksessa mukana olevaa aluetta. Alueen hiekka- ja soramuodostumat ovat luokiteltu paikallisesti arvokkaiksi luonnon- ja maisemansuojelun kannalta. Kivisalmen alue on osittain maa-ainesten ottoon soveltuvaa aluetta. POSKIprojektissa Kettukankaan pohjavesialueelle on kartoitettu kaksi maa-ainesten ottoon
soveltuvaa aluetta, Kettukangas ja Viitasalo. Viitasalon maa-ainesten ottoon soveltuva
alue sijaitsee Viitasalon saaren keskiosassa Kivisalmen harjuluontoluokituksessa mukana olevalla alueella. Kettukankaan maa-ainesten ottoon soveltuva alue sijaitsee noin
250 metriä vedenottamoalueesta länteen.
Yleiskaavassa pohjavesialueelle on merkitty kaksi maa-ainesten ottoon soveltuvaa aluetta (eo). Alueilla ei ole voimassa olevia maa-ainesten ottolupia. Viimeksi luvan varaista
maa-ainesten ottotoimintaa alueella on ollut vuonna 1998. Vanhoissa ottoluvissa ei ole
velvoitettu pohjaveden laadun- tai pinnantarkkailua.
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Pohjois-Savon soranottoalueiden kartoitus ja kunnostustarve -hankkeessa (SOKKAhankkeen osa, 2009) on kartoitettu alueella sijaitsevia maa-aineksen ottoalueita (4) ja
selvitetty niiden tila ja kunnostustarve. Tarkastelussa mukana olleiden kohteiden osuus
pohjavesialueen pinta-alasta Kettukankaan pohjavesialueella on ollut noin 1,3 % (3,0
ha). Pinta-alallisesti suurin osa maa-ainesten ottoalueista oli jälkihoidettu. Jälkihoitamatonta aluetta oli noin 0,4 hehtaaria. Otto-alueiden kunnostustarve on arvioitu vähäiseksi.
2.6.2 Maa-ainesten oton riskien arviointi
Pohjavesialueella sijaitsevien vanhojen maa-ainesten ottoalueiden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on kohtalainen. Otto-alueiden pinta-ala on vähäinen ja suurin
osa alueesta on jälkihoidettu tai luonnostaan metsittynyt. Ottoalueilla sitovien ja suodattavien maakerrosten paksuudet ovat luonnontilaista ohuempia, jolloin alueet ovat
pitkään herkempiä mahdollisissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa.
Kettukankaan pohjavesialueella tapahtuvien kotitarveottojen muodostama riski pohjaveden laadulle on vähäinen. Kotitarveottojen luvanvaraisuudet tulee arvioida ja huolehtia alueiden jälkihoidosta. Myös 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.
2.7

Pilaantuneet tai mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet
Kettukankaan pohjavesialueella ei sijaitse tunnettuja pilaantuneita maa-alueita maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI-rekisterin) mukaan.

2.8

Muut toiminnot
Pohjavesialueella ei sijaitse muita toimintoja, kuten yrityksiä tai vapaa-ajan harrastealueita. Pohjavesialueen lähialueilla on kuitenkin useita tutkittuja valtausalueita. Pääasiallisesti valtausalueilta on etsitty kimberliittiesiintymiä (timantteja). Pitoisuudet
ovat tutkimuksissa olleet kuitenkin niin vähäisiä, että valtauksista on luovuttu.

2.8.1 Muiden toimintojen aiheuttamien riskien arviointi
Kaivostoiminnasta muodostuva riski pohjavedelle suuri, jos kimberliittiesiintymiä aiotaan tulevaisuudessa hyödyntää. Alueella olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan johdosta voi kunta olla puoltamatta kaivosvaltauksia ko. alueelle.
2.9

Tulvat
Kettukankaan pohjavesialue ei sijaitse Pohjois-Savon ELY-keskuksen tekemän tulvariskikartoituksen (2012) mukaan tulvavaara-alueella.
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SUUNNITELMA-ALUETTA KOSKEVAT TOIMENPIDESUOSITUKSET
Seuraavaan taulukkoon (taulukko 4) on koottu Kettukankaan 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 4. Pohjavesialueen riskitoimintoja koskevat toimenpide-ehdotukset ja toimintasuositukset.
Toiminta
Toimenpidesuositus
Vastuutaho
Aikataulu
Maankäyttö
• Kuopion seudun maakuntakaavan ja yleiskaavan mukaiset maa- • Pohjois-Savon Liitto,
seuraavan kaavan tarainesten ottoalueet sovitetaan yhteen pohjaveden suojelun kanssa veKON/ strateginen maan- kistuksen yhteydessä
denottamoalueen läheisyydessä.
käytön suunnittelu
• Pohjavesialueen rajaus muutetaan maakuntakaavassa ja yleiskaavassa
yhteneväksi valtioympäristöhallinnon pohjavesialuerajauksen kanssa.

• Pohjois-Savon Liitto,
KON/ strateginen maankäytön suunnittelu
• KYP/ ympäristönsuojelupalvelut (tiedottaminen) ja Pohjois-Karjalan
Sähkö Oy (toteuttaminen)
• Kivisalmentien tiehoitokunta, KYP/ yksityistiet

Öljysäiliöt ja
muuntamot

• Kettukankaan pohjavesialueella olevat pylväsmuuntajat (2 kpl) tulee
öljysuojata.

Liikenne

• Kivisalmentien kesäsuolaus lopetetaan pohjavesialueen kohdalla.

Maa-ainesten
otto

• Kotitarveottoalueiden luvanvaraisuus tulee arvioida ja huolehtia alu- • KYP/ ympäristönsuojeeiden jälkihoidosta.
lupalvelut ja kiinteistönomistaja
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