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ALUKSI
Tämä Kurkiharjun 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
Kurkiharjun II-luokan pohjavesialue muodostuu noin 1,5 km pituisesta ja 0,7 km levyisestä moreenimuodostelmasta, joka sijoittuu Kuopion Kurkiharjun kylään noin 10 kilometriä Kuopion keskustasta koilliseen. Sijaintikartta pohjavesialueesta on esitetty
suunnitelman liitteenä 1.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on noin 0,85 km2. Pinta-alasta varsinaista pohjaveden muodostumisaluetta on 0,39 km2. Alueella olevan rantaviivan pituus on noin 400
metriä. Yleiskartta Kurkiharjun pohjavesialueesta on esitetty suunnitelman liitteenä 2.

1.1

Pohjavesialueen kallio- ja maaperä sekä hydrogeologia
Kallio- ja maaperä
Pohjavesialueen kallioperä on pääosin sedimenttikivilajeja, kuten kiilleliusketta, konglomeraattia (kivettynyttä soraa) ja arkosiittia (hiekkakiveä). Kallioperä on muodostunut paleoproterotsooisella maailmankaudella noin 1,86 miljardia vuotta sitten. Pohjavesialueen kallioperäkartta on esitetty suunnitelman liitteenä 3.
Kurkiharju on itäosiltaan kallioalueeseen rajoittuva lajittuneen aineksen muodostuma,
joka on materiaaliltaan lähinnä hiekkaa kerrospaksuuden ollessa alueella varsin pieni.
Kurkiharjun pohjavesialueen maaperäkartta on esitetty suunnitelman liitteenä 4.
Hydrogeologia
Pohjavesialue on ympäristöönsä vettä purkava harjumuodostuma. Alueella muodostuvat pohjavedet purkautuvat Riihilahden rantamilla sijaitsevaan lähteeseen, jonka ylivuodoksi on mitattu 100 m3/vrk. Pohjaveden pinnankorkeutta ja virtausoloja ei ole tarkemmin tutkittu.
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Pohjois-Savon ELY-keskus on arvioinut Kurkiharjun pohjaveden määrälliseltä ja kemialliselta tilaltaan hyväksi. Alueen arvioitu antoisuus on 192 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
Alueen keskivaiheilla sijaitsee pieni lampi sekä soistuma-alueita. Pohjavesialueen keski- ja etelä-osissa virtaa useita pieniä puroja, jotka laskevat Riihilahteen, joka on osa
Kallavettä. Riihilahden rantaviivaa alueella on noin 400 metriä.
Kurkiharjun pohjavesialueella ei sijaitse Natura- tai muita luonnonsuojelualueita.

1.3

Vedenotto ja vedenkäsittely sekä suojavyöhykkeet
Alueella ei sijaitse pohjavedenottamoa. Aluetta on kartoitettu todennäköisesti Kotkatniemen vedenottamonpaikkaa selvitettäessä. Selvityksessä Riihilahden päässä olevaa
lähdettä on suositeltu mahdolliseksi varavedenottamon paikaksi.

1.4

Pohjaveden pinnankorkeus ja laatu sekä tarkkailu
Pohjavesialueelle ei ole asennettu havaintoputkia, joten pohjaveden pinnankorkeudesta
tai laadusta ei ole käytettävissä olevaa tietoa. Alueella tulee tehdä tarkempia pohjavesiselvityksiä, jotta pohjavesiolosuhteita ja vedenhankintakelpoisuutta voidaan arvioida tarkemmin.

1.5

Pohjavesialueen maankäyttö

1.5.1 Kaavatilanne ja kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset
Kaavoituksella ohjataan rakentamista ja maankäytön sijoittumista. Kurkiharjun pohjavesialueella voimassa olevia kaavoja ovat Kuopion seudun maakuntakaava sekä Itärannan yleiskaava.
Maakuntakaava
Kurkiharjun pohjavesialue sisältyy ympäristöministeriön 3.7.2008 vahvistamaan Kuopion seudun maakuntakaavaan (kuva 1). Maakuntakaavassa pohjavesialue on osoitettu
alueen erityisominaisuutta osoittavalla merkinnällä ”Tärkeä pohjavesialue, pv 11.659”.
Alueen läpi kulkee yhdystie sekä sähkölinja. Alueen eteläreunassa on Vaajasalon kautta
Pirttiniemeen kulkeva uusi valtatie 9:n tielinjaus sekä uusi kevyen liikenteen seuturaitti. Alueen koillisosassa on maakuntakaavassa kehitettävä kylämerkintä ”at”.
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Kuva 1. Ote Kuopion seudun maakuntakaavasta.
Yleiskaava
Alueella on voimassa oleva Kuopion yleiskaava (Itäranta), jonka ympäristöministeriö
on vahvistanut 28.10.1994. Kaavassa (kuva 2) pohjavesialue on osoitettu osaaluemerkinnällä ”Pohjavesialue pv”, johon sisältyy vedenhankintaan tarkoitettu kohde
ET/pv. Kaavamääräysten mukaan alueella on noudatettava erityisiä pohjaveden ja vedenhankintavesistön suojeluun tähtääviä kaavamääräyksiä (237, 238, 116, 251 ja 303),
jotka ovat samat kaikilla ns. vanhan Kuopion yleiskaavassa olevilla pohjavesi- ja valuma-alueilla.
Pohjavesialueen sisällä pääkäyttötarkoitus on maa- ja metsätalous (M ja MT). Itä- ja
eteläreunan MT-alueilla on voimassa maankäyttömääräys 110.
Pohjavesialueeseen sisältyy pienehkö maa-ainesten ottoalue/maisemointi (eo-1), jossa
maa-ainesten otto on mahdollista alueen ympäristön kohentamisen edellyttämässä laajuudessa. Kaavamääräysten mukaan vanhat sorakuopat tulee kunnostaa alueen pääkäyttöön soveltuviksi. Alueella on voimassa maankäyttömääräys 253. Alueen eteläreunalla on varaus kevyenliikenteen pääyhteydelle sekä ulkoilureitille.
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Kuva 2. Itärannan yleiskaavan mukainen pohjavesialueen rajaus.
Kuvassa 3 on valtion ympäristöhallinnon rajaus, jossa pohjavesialueen rajaus on merkitty sinisellä katkoviivalla ja varsinainen muodostumisalue yhtenäisellä viivalla. Maakuntakaavan ja yleiskaavan mukainen pohjavesialuerajaus on yhdenmukainen valtion
ympäristöhallinnon rajauksen kanssa. Yleiskaavaan merkittyjä maa-ainesten ottoalueita ei ole merkitty maakuntakaavaan.

Kuva 3. Valtion ympäristöhallinnon mukainen pohjavesialuerajaus.
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SUUNNITELMA-ALUEEN TOIMINNAT JA NIIDEN AIHEUTTAMAT RISKIT
Tähän lukuun on koottu tiedot Kurkiharjun pohjavesialueelle sijoittuvasta toiminnoista
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 kymmenen ympärivuotista asuinrakennusta, neljä eläinsuojaa, voimalaitosrakennus sekä vanha koulukiinteistö, jossa nykyisin toimii pitopalvelu. Rakennuskanta on valmistunut eri vuosikymmenillä.
Vedenhankinta ja jätevesien käsittely
Pohjavesialue on Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan vedenjakelun toiminta-alueella.
Suurin osa pohjavesialueella sijaitsevista kiinteistöistä on liittynyt vesiosuuskuntaan.
Lopuilla kiinteistöillä on kiinteistökohtainen vedenhankintajärjestelmä tai talousvesi
tuodaan mukana.
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 kolmella kiinteistöllä on umpisäiliö. Lopuilla kiinteistöillä käymälä- ja harmaiden jätevesien käsittelyjärjestelmänä on 2- tai 3-osainen saostuskaivo. 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 Kuopion kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa vuoteen 2020 esitetty jätevesiviemäriverkoston selvitysalueeksi.
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.
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Yleisin lämmitysmuoto alueella on suora sähkölämmitys (noin kahdella kolmesta).
Kahdella kiinteistöllä lämmitysmuotona on öljylämmitys. Toisella kiinteistöistä sijaitsee erillinen voimalaitosrakennus, jolla tuotetaan lämpö kiinteistön eri rakennuksiin.
Öljylämmitysjärjestelmien käyttöasteesta, säiliöiden sijoittumisesta kiinteistöillä tai
suojauksista sekä tarkastuksista ei ole ollut käytettävissä tietoa.
2.1.2 Asutuksen riskien arviointi
Pohjavesialueella sijaitsevan 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 täyttötilanteissa ja öljykuljetuksissa alueella on öljyvahingon vaara.
Tämänhetkisen tilanteen mukaan alueelle ei kohdistu rakentamispaineita. Mahdollisen
lisärakentamisen ja sen myötä tapahtuva asutuksen lisääntyminen lisäisi Kurkiharjun
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 pohjavesialueella ei ole
ympäristölupavelvollisia eläinsuojia. Ilmoitettuja viljely- ja laidunlohkoja alueella on
yhteensä noin 16 hehtaaria. Viljelyksessä olevaa peltopinta-alaa on noin 12 hehtaaria.
Viljeltäviä kasveja alueella ovat rehuohra ja monivuotiset nurmet ja heinät. Lisäksi alueella on viherkesantoa 0,45 ja luonnonhoitopeltoja 3,55 hehtaaria. Peltoalueet sijoittuvat pohjavesialueen itäiselle ranta-alueelle sekä alueen eteläosaan.
Lannoitteina pohjavesialueella käytetään sekä karjanlantaa että keinolannoitteita. Torjunta-aineiden käytöstä ei ole ollut käytettävissä ajantasaista tietoa. Alueen viljelijät
ovat sitoutuneet noudattamaan maatalouden ympäristötuen perustukiehtoja. Luonnonhoitopelloilla, joita ovat muun muassa monivuotiset nurmipellot ja monimuotoisuuspellot, kasvinsuojeluaineiden käyttö on kiellettyä.
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2.2.2 Maatalou
uden riskiien arvioin
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2.3

Metsätallous

2.3.1 Nykytilan
nne
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2.3.2 Metsätalouden riskien arviointi
Metsätalouden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara Kurkiharjun pohjavesialueelle on vähäinen. Alueella arvioitu päätehakkuiden pinta-ala seuraavan kymmenen vuodenaikana on noin 31 % (n. 27 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 pohjaveden pilaantumisvaara aiheuttavia 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.
2.4

Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä sähkönjakelumuuntajat

2.4.1 Nykytilanne
Öljy- ja polttoainesäiliöt
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja Kuopion kaupungin rakennusvalvonnan tietojärjestelmän mukaan pohjavesialueella sijaitsee kaksi lämmitysöljysäiliötä. Lämmitysöljysäiliöiden tiedot on kerrottu tarkemmin kappaleessa 2.1. Asutus, Lämmitysjärjestelmät.
Mahdollisista muista pohjavesialueella sijaitsevista öljy- tai polttoainesäiliöistä ja niiden kunnosta ei ole tietoa.
Sähkönjakelumuuntajat
Pohjavesialue sisältyy Savon Voima Oy:n sähkönjakelun toiminta-alueeseen. Yhtiöltä
saadun tiedon mukaan pohjavesialueella sijaitsee kolme sähköyhtiön omistamaa sähkönjakelumuuntajaa (taulukko 1), jotka ovat rakenteeltaan pylväsmuuntajia. Muuntajiin ei ole tehty suojarakenteita tai maaperäsuojauksia.
Taulukko 1. Kurkiharjun pohjavesialueella sijaitsevat muuntajat.
Tunnus
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2.4.2 Öljy- ja polttoainesäiliöiden sekä sähkönjakelumuuntajien aiheuttamien
riskien arviointi
Kurkiharjun pohjavesialueella sijaitsevien öljy- ja polttoainesäiliöiden (mahdollisten
farmisäiliöiden) aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on kohteen sijainnista ja
suojauksista riippuen kohtalainen tai suuri. Kiinteistöjen lämmitysöljysäiliöiden riskit
on arvioitu edellä kohdassa 2.1.2.
Muuntajien aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on suuri. Muuntajien sisältämä
mineraaliöljy, jota käytetään eristeenä ja jäähdytysaineena, aiheuttaa pohjaveden pilaantumisvaaran. Alueen muuntajat ovat ilmaverkon pylväsmuuntajia, eikä niille ole
tehty suojavarustuksia tai maaperäsuojauksia. Mahdollisessa vuototilanteessa ne voivat
aiheuttaa pohjaveden pilaantumisriskin. Pilaantumisen riski kasvaa mitä lähempänä
maanpintaa pohjavedenpinta on.
Muuntaja voi rikkoutua salamaniskun seurauksena, jolloin suoja-altaattoman muuntajan öljy tai suuri osa siitä pääsee valumaan maaperään. Jakelumuuntajan vaurioituessa
joko rakenteellisesta tai ilmastollisesta syystä, on vaarana muuntajaöljyn syttyminen.
Tulipalon seurauksena taas voi olla muuntajaöljyn roiskuminen maastoon. Rikkoutuminen muutoin kuin salamaniskusta on harvinaista.
2.5

Tie- ja vesiliikenne

2.5.1 Nykytilanne
Tieliikenne
Pohjavesialueella sijaitsee itä-länsi-suuntainen seututie 539 (Vehmersalmentie). Seututien pituus pohjavesialueella on noin 0,7 kilometriä. Tie on öljysorapäällysteinen ja sillä
on 80 km/h nopeusrajoitus kesäisin sekä talvisin.
Pohjois-Savon ELY-keskuksen L-vastuualueelta saatujen tietojen mukaan tien kunnossapitoluokka on III, jolloin tietä ei talvisin suolata. Talvisin tien liukkautta torjutaan
hiekoittamalla. Vesakot raivataan kesäaikaan joka toinen vuosi ja tien laidan nurmikot
niitetään vuosittain. ELY-keskukselta saadut tien liikennemäärät ja luokitukset on esitetty taulukossa 2.
Taulukko 2. Tien 539 hoitoluokitus ja ominaistiedot.
Tien nimi
Vehmersalmentie

Tie nro

539

Tieluokka
Seututie

Talvihoitoluokka

KVL*
kaikki

II

KVL*
raskas

ajon/vrk

ajon/vrk

1 561

48

Tien pituus pvalueella
km
0,7

Talvi-/
kesäsuolaus
t/km/v
Ei/Ei

*KVL = Keskimääräinen vuorokausiliikenne
Muita yksityis- ja tonttiteitä alueella on yhteensä noin kaksi kilometriä. Vilkkain on
Kurkiharjun yksityistie. Tien pölyämistä estetään kesäisin suolaamalla. Käytetty suolamäärä (natriumkloridi) on noin 200 kg tiekilometriä kohden.
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Vaarallisten aineiden kuljetuksia, lähinnä taloihin polttoainetta toimittavia säiliöautoja,
teillä kulkee vain satunnaisesti.
Alueella ei ole poliisin vahinkotilaston mukaan sattunut yhtään liikenneonnettomuutta
vuosina 2009–2011. Alueella ei ole pohjavesialue-kylttejä eikä pohjavesisuojauksia ole
rakennettu.
Vesiliikenne
Riihilahti on osa Kihonvettä jossa on merkitty laivaväylä Kallavedelle. Riihilahdella tapahtuva vesiliikenne on vapaa-aikaan kuuluvaa veneilyä.
2.5.2 Liikenteen riskien arviointi
Pohjavesialueen liikennöinnistä aiheutuva pilaantumisvaara pohjavedelle on kohtalainen. Pölynsidonta tarkoituksessa käytetty natriumkloridi voi nostaa pohjaveden kloridipitoisuutta. Liikenneonnettomuudesta aiheutuvan pohjaveden pilaantumisvaara on
vähäinen, koska liikennemäärät ko. alueella ovat melko vähäisiä.
Vesiliikenteestä ei aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa.
2.6

Maa-ainesten otto

2.6.1 Nykytilanne
Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista Pohjois-Savossa koskevassa selvityksen (POSKI-projekti) mukaan Kurkiharjun pohjavesialueella ei ole luonnontai maisemansuojelun kannalta tärkeitä harjualueita.
Yleiskaavassa alueelle on merkitty maa-ainesten ottoalue, jolla tulee tehdä vanhojen ottoalueiden maisemointia. Alueella ei tällä hetkellä ole voimassa olevia maa-ainesten ottolupia. Viimeisin maa-ainesten ottolupa on päättynyt vuonna 2013. Maa-ainesten ottoalue on kotitarvekäytössä.
Pohjois-Savon soranottoalueiden kartoitus ja kunnostustarve – hankkeessa (SOKKAhankkeen osa, 2009) on kartoitettu alueella sijaitsevia maa-ainesten ottolupavelvollisia
ja kotitarvemaa-ainesten ottoalueita sekä selvitetty niiden tila ja kunnostustarve. Tarkastelussa mukana olleiden kohteiden osuus pohjavesialueen muodostumisalueen pinta-alasta Kurkiharjun pohjavesialueella on ollut noin 4,9 % (4,1 ha). Voimassa olleita
maa-ainesten ottolupia alueella on tuolloin ollut yksi. Alueet olivat suurimmaksi osaksi
jälkihoitamattomia tai toiminnassa olevia. Ottoalueiden kunnostustarve on arvioitu luvanmukaiseksi (tilanne 2009).
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2.6.2 Maa-ainesten oton riskien arviointi
Pohjavesialueella sijaitsevien vanhojen maa-ainesten ottoalueiden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on kohtalainen. Ottoalueiden pinta-ala on noin 4,1 hehtaaria ja
suurin osa siitä on jälkihoitamatonta. Ottoalueilla sitovien ja suodattavien maakerrosten paksuudet ovat luonnontilaista ohuempia, jolloin alueet ovat pitkään herkempiä
mahdollisissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa. Asia tulee huomioida ottoalueiden jatkokäyttöä suunniteltaessa.
Mahdollisesti alueella tapahtuvien kotitarveottojen luvanvaraisuudet tulee arvioida ja
huolehtia alueiden jälkihoidosta. Myös maa-ainesten kotitarveotosta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisvaaraa, sillä kotitarveotto voi olla valvonnan puuttuessa suunnittelematonta eikä pohjaveden pinnankorkeudesta ole tietoa. 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
Pohjavesialueella ei sijaitse maaperän tilan -tietojärjestelmän (MATTI-rekisteri) mukaan tunnettuja pilaantuneita tai mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita.

2.8

Muut toiminnot
Alueella sijaitsee pitopalveluyritys vanhan Kurkiharjun koulun tiloissa. Yritys vuokraa
tiloja esimerkiksi juhlatilaisuuksiin. Kiinteistön alueella sijaitsee voimalaitosrakennus,
josta keskitetysti lämmitetään kiinteistön eri rakennuksia.
Pohjavesialueella sijaitsee yksityinen varastointialue, jolla säilytetään työkoneita, moottoriajoneuvoja ja muita sekalaisia tavaroita.

2.8.1 Muiden toimintojen aiheuttamien riskien arviointi
Yritystoiminnoista ei todennäköisesti aiheudu riskiä pohjavedelle. Mahdollinen juhlapaikalle tapahtuva liikennöinti ja alueella pysäköinti voi aiheuttaa riskin pohjaveden
laadulle.
Varastointialue aiheuttaa paikallisesti kohtalaisen pohjaveden pilaantumisriskin, mikäli sitä ei poisteta.
2.9

Tulvat
Pohjavesialue ei sijaitse ELY-keskuksen määrittelemällä tulvavaara-alueella.
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SUUNNITELMA-ALUETTA KOSKEVAT TOIMENPIDESUOSITUKSET
Seuraavaan taulukkoon (taulukko 3) on koottu Kurkiharjun 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 3. Pohjavesialueen riskitoimintoja koskevat toimenpide-ehdotukset ja toimintasuositukset.
Toiminta
Toimenpidesuositus
Vastuutaho
Selvitykset
• Vedenhankintaselvityksen laatiminen
• POSELY / Y, KYP / kunnallistekninen suunnittelu
Maankäyttö
•Pohjavesialueen rajaus muutetaan yhteneväiseksi valtion ympäristöhallinnon
• KON/Strateginen maankanssa
käytön suunnittelu
Maatalous
• Uusien peltoviljelyalueiden perustamista pohjavesialueelle vältetään.
• Toiminnanharjoittaja,
Kiinteistönomistaja
Metsätalous
• Ympäristönsuojelumääräysten yhtenäistä tilakohtaista hakkuuaukion kokoa
• KYP/ ympäristönsuojekoskevat määräykset saatetaan voimaan myös Kurkiharjun pohjavesialueella.
lupalvelut
Öljysäiliöt ja
• Kurkiharjun pohjavesialueella sijaitsevat pylväsmuuntajat (3 kpl) tulee öl• KYP/ ympäristönsuojemuuntajat
jysuojata.
lupalvelut (tiedottaminen) ja Savon Voima
Sähkö Oy (toteuttaminen)
Maa• Vanhoilla ottoalueilla ei säilytetä pohjaveden laatua vaarantavia laitteita tai • KYP / ympäristönsuojeainestenotto
tavaroita.
lupalvelut
• Kotitarveottoalueiden luvanvaraisuus tulee arvioida ja huolehtia alueiden jälkihoidosta.

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

Aikataulu
2017–2019
seuraava yleiskaavan tarkistus
jatkuvaa
2017
1.1.2015 mennessä.

jatkuvaa

• KYP/ ympäristönsuoje- 2016lupalvelut ja kiinteistönomistaja

Kuopion kaupunki

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Kurkiharju

4

17 (17)
Julkinen

23.6.2015

LÄHTEET
Selvitykset ja suunnitelmat
Kuopion kaupunki, Savon Suunnittelu OY. 1982. Pohjavesitutkimus 3073,
Vaajasalon epilepsia- ja kuntoutussairaala
Kuopion kaupunki. 2013. Vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2020.
Pohjois-Savon ympäristökeskus. 4/2007. Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen – Pohjois-Savon loppuraportti.
Pohjois-Savon ympäristökeskus. 2009. Kuopion kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve.
Maankäyttösuunnitelmat
Ympäristöministeriö. 3.7.2008. Kuopion seudun maakuntakaava.
Ympäristöministeriö. 28.10.1994. Kuopion Itärannan yleiskaava, kartta 6. Kurkiharju,
Ranta-Toivala, Jännevirta.
Tietojärjestelmät ja –aineistot
Ympäristö- ja paikkatietopalvelu OIVA, www.ymparisto.fi/oiva
Maaperän tilan tietojärjestelmä MATTI, https://tyvi.elma.fi/
Kuopion kaupungin paikkatietopalvelu TAAVI
Geologian
tutkimuskeskuksen
http://www.gtk.fi

Postiosoite
Käyntiosoite
Laskutusosoite

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

maaperä-

Puhelin
Faksi

ja

017 182 111
017 185 409

kallioperätutkimusaineistot,

www.kuopio.fi

