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ALUKSI
Tämä Mäkrämäen 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
Mäkrämäen vedenhankinnan kannalta tärkeä (I-luokka) pohjavesialue sijoittuu Karttulaan, maanteitse noin 50 kilometrin etäisyydelle Kuopion keskustasta. Pohjavesialue
muodostuu noin kolmen kilometrin pituisesta harjuselänteestä, joka on alueen luoteisosassa muodoltaan kapea sekä matala ja keski- sekä eteläosassa laakea ja noin 600–
800 metriä leveä. Korkeimmillaan muodostuma kohoaa noin 30 metriä ympäröivää
maastoa korkeammalle. Muodostuma kuuluu luode-kaakko-suuntaiseen Keiteleen ja
Leppävirran suuntiin jatkuvaan pitkittäisharjujaksoon. Pohjavesialueen kokonaispintaala on noin 2,37 km2, josta muodostumisalueen pinta-ala on noin 1,56 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
Muodostuma sijaitsee kallioselänteiden välisessä painanteessa ehjän kalliolohkon päällä. Kalliopinta on ylimmillään harjun koillis- sekä lounaisreunalla Hoolampeen rajoittuvalla alueella. Lähimmät ruhjevyöhykkeet ovat harjun suuntaisia ja sijoittuvat harjun
koillispuolella peltoaukealle Notkolan ja Järvenpään tilojen läheisyyteen sekä lounaispuolella Hoolammen läheisyyteen. Vedenottamon lounais- ja kaakkoispuolilla kallionpinta on melko tasainen ja sijaitsee noin tasolla +105…+110 mpy (N2000).
Pohjavesialueen luoteisosassa kallio muodostaa lähes poikittain harjun suuntaisesti
pohjaveden virtausta rajoittavan kynnyksen. Notkolan tilan kohdalla sekä Hoolammen
ympäristössä kallio kohoaa harjun molemmin puolin sen suuntaisiksi selänteiksi, jotka
näkyvät paljastumina Hautolahdentien varressa sekä Hoolammen ja harjun välisellä
mäellä. Kallioselänteet ovat pituudeltaan vähintään 300 metriä ja myös ne rajoittavat
osittain pohjaveden virtausta.
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Pohjavesialueen kallioperästä noin puolet on kiillegneissiä ja puolet porfyyristä granodioriittia. Kalliokynnys koostuu porfyyrisestä granodioriitista. Kalliokynnyksen kaakkoispuolella esiintyy kiillegneissiä ja porfyyristä granodioriittia.
Pohjavesialueen maaperä on kapeassa ydinosassa soraista hiekkaa ja kivistä soraa.
Ydinosan ulkopuolella maaperä on koostumukseltaan hienompaa ja vaihtelee hienosta
hiekasta keskirakeiseen hiekkaan. Harjun eteläosassa esiintyy myös heikommin lajittuneita moreenimaisia välikerrostumia. Lajittuneiden kerrosten kokonaispaksuus on
suurimmillaan yli 20 metriä. Lajittuneiden kerrosten alapuolella maaperä on hiekkamoreenia ja hiekkaista soramoreenia. Pohjaveden pinnan alapuolisten lajittuneiden
kerrosten kokonaispaksuus on suurimmillaan noin 10 metriä. Alueella esiintyy suppakuoppia ja harjun rinteillä on erotettavissa myös muinaisten aaltojen muodostamia
rantaterasseja.
Pohjavesialueen kallio- ja maaperäkartat on esitetty suunnitelman liitteinä 3 ja 4.
Hydrogeologia
Pohjavesialueella on tehty pohjavesiselvityksiä 1990-luvulla. Pohjaveden päävirtaussuunta alueella on kaakosta luoteeseen ja pohjaveden antoisuuden alueella on arvioitu
olevan noin 1538 m3/vrk, kun sadannasta 60 % imeytyy pohjavedeksi.
Pohjavesialueen hydrogeologia on esitetty kartalla suunnitelman liitteenä 5.
1.2.

Pohjavesimuodostumasta riippuvaiset pintavesi- ja maaekosysteemit sekä
luonnonsuojelualueet
Mäkrämäen pohjavesialue rajoittuu alueen luoteisosassa Leväsenlampeen (+102,3
mpy, N2000) ja kaakkoisosassa Kangas-Petäisen lampeen (+111,7 mpy, N2000). Lisäksi
pohjavesialueella sijaitsee Hoolampi (+114,2 mpy, N2000) ja Ruutanalampi (+112 mpy,
N2000).
Hoolammen ja Ruutanalammen ympärille sekä pohjavesialueen itäosaan KangasPetäisen rannalle sijoittuu helppokulkuisia metsää kasvavia suoalueita. Pohjavesialueen lounaisosaan reunavyöhykkeelle sijoittuu lisäksi soistumia, joista yksi on pintaalaltaan suurehko ja yhteydessä alueen ulkopuolella sijaitsevaan laaja-alaiseen Lojunsuohon.
Pohjavesialueella ei ole Natura-kohteita eikä muita luonnonsuojelualueita.
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Vedenotto ja vedenkäsittely
Vedenottamon kulutusalue ja ottolupa
Mäkrämäen pohjavesialueen keskiosassa sijaitsee Karttulan taajamien (kirkonkylä, Syvähiekka ja Pihkainmäki) vedenottamo Hautolahti. Ottamolta johdetaan vettä myös
Karttulan vesiosuuskunnan toiminta-alueelle. Hautolahden ottamo on otettu käyttöön
1990-luvun alussa ja sen toiminta perustuu Itä-Suomen vesioikeuden vuonna 1992
myöntämään ottolupaan. Luvan mukainen enimmäisottomäärä on 500 m3/vrk.
Ottamolle ei ole ollut tarvetta hakea vesilain (587/2011) 4:11 §:n mukaista suojaaluetta.
Vedenotto ja vedenkäsittely
Hautolahden vedenottamolta otetaan vettä noin 360 m3/vrk. Ottamo on käytössä klo
14-8 välisenä aikana, jolloin kirkonkylällä sijaitseva Ahvenlammen alavesisäiliö täytetään. Päiväaikaan (klo 8-14) vettä johdetaan verkostoon alavesisäiliöltä sekä Suonenjoen ja Kuopion keskustan suunnasta rakennettujen yhdysvesijohtojen kautta. Karttulan
taajamien kulutus on noin 240 m3/vrk ja osuuskunnan alueiden noin 120 m3/vrk.
Hautolahden vedenottamona toimii siiviläputkikaivo, joka sijaitsee vedenkäsittelyrakennuksen sisällä. Vedenkäsittelynä on pH:n säätö natriumkarbonaatilla sekä uvdesinfiointi. Lisäksi ottamolla on valmius veden klooraukseen natriumhypokloriitilla.
m3/vrk
400
350
300
250
200

Vedenottomäärä

150
100
50
0
2007

2008

2009

2010
vuosi
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2012

2013

Kuva 1. Vedenottomäärän kehitys vuosina 2007–2013.
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Pohjaveden pinnankorkeus ja laatu sekä tarkkailu
Pohjavesialueella on yhteensä yhdeksän havaintoputkea, joista seitsemän on vedenottoon liittyvässä pinnankorkeuden tarkkailussa. Osa vedenottoon liittyvästä tarkkailusta
palvelee myös maa-ainesten ottoon liittyvää tarkkailua. Pohjaveden pinnankorkeus on
tarkkailun perusteella vaihdellut alueella vuosina 2011–2013 välillä +106,14…112,77
mpy (N2000). Pohjaveden pinnankorkeus on ylimmillään alueen kaakkoisosassa ja
alimmillaan luoteisosassa. Kalliokynnyksen luoteispuolella pohjaveden pinnankorkeus
on useita metrejä alempana kuin kalliokynnyksen kaakkoispuolella.
Alueen pohjaveden laatua seurataan neljästä havaintoputkesta ja yhden kiinteistön talousvesikaivosta maa-ainesten ottolupien mukaiseen tarkkailuun liittyen. Lisäksi pohjaveden laatutietoja on Hautolahden vedenottamolta. Taulukossa 1 on esitetty maaainesten ottolupien mukaisen pohjaveden laadun tarkkailun tulokset ja taulukossa 2
pohjaveden laatutiedot vedenottamolla valvontatutkimusohjelman mukaisen tarkkailun mukaan. Kaikkia tuloksia on verrattu vesienhoitoasetuksen (VHA 1040/2006,
muutos 341/2009) liitteen 7A mukaisiin ympäristölaatunormeihin pohjavedelle niiltä
osin kuin laatuominaisuudesta on ollut tietoa. Taulukon 2 tietoja on lisäksi verrattu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (STMA 461/2000) mukaisiin laatuvaatimuksiin
ja – suositusarvoihin talousvetenä käytettävälle vedelle. Maa-ainesten ottolupien mukaisesta pohjaveden laadun tarkkailun sisällöstä on kerrottu myöhemmin kohdassa
2.6.1.
Taulukko 1. Pohjaveden laatu maa-ainesten ottolupien mukaisessa tarkkailussa olevissa havaintoputkissa vuosina 2011–2012.
Parametri, yksikkö

Pitoisuus P39

Pitoisuus P41/11

Pitoisuus
P50

Pitoisuus
P2

2.11.2011

22.8.2012

2.11.2011
30.11.2011

22.8.2012

21.6.2011

14.1.2013
26.8.2013

pH

6,3

6,5

6,7

6,7

6,5

-

Happi, mg/l O2

11,1

11,8

9,2

-

11,9

Happi, kyll.%

89

94

74

-

-

Asiditeetti, mmol/l

0,49

0,37

0,15

0,14

0,083

Hiilidioksidi, mg/l

21

16

6,4

6,4

3,6

Sähkönjohtavuus,
µS/cm
Sameus, FNU

89

68

61

38

33

0,70

1,2

83

2,8

550

Väriluku, mg/l Pt

<5

<5

-

<5

ei tehty

Väri (suodatettu)
mg/l Pt
Kovuus, mmol/l

-

-

70

-

19

6,3
6,6
10,6
10,3
83
89
0,076
0,12
3,3
5,1
24
40
720
4400
19
37
-

0,29

0,22

0,17

0,12

0,082

-

COD-Mn , mg/l

<1

<1

2,0

<1

2,1

Nitriittityppi, NO2N, mg/l
Nitraattityppi,
NO3-N, mg/l
Rauta, liukoinen,
µg/l
Mangaani, liukoinen, µg/l

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

1,2

0,86

0,14

0,074

0,059

<0,03

<5

0,042

<5

<0,03

<0,01

<1

0,058

1,3

<0,01

0,060
0,089
4,9
15
<0,005
<0,005
0,037
0,043
7,8
7,1
3,1
15
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Kloridi, mg/l

3,2

3,5

1,1

<0,5

0,6

Sulfaatti, mg/l

4,3

5,8

4,7

5,2

4,3

Bensiinijakeet C5C10, mg/l
Mineraaliöljy, µg/l
(C10-C40)
Liuottimet
(klooraamattomat)

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<50

<50

<50**

<50

ei todettu

-

240
80 /<50*
ei todettu

0,7
0,8
3,7
6,3
<0,05
<0,05
<50

-

-

-

25
150
50
-

*Vertailunäyte, pitoisuus vedenottamon raakavesikaivossa. Pitoisuus ei ylittänyt ympäristölaatunormia.
**Näytteessä havaittiin etanolia. Pitoisuus oli alle määritysrajan (< 50 µg/l), mutta havaittavissa.
Havaintoputkessa P41/11 havaittiin vuoden 2011 näytteessä mineraaliöljyä ympäristölaatunormin ylittävä määrä. Uusintanäytteessä pitoisuus oli laskenut, mutta ylitti vielä
ympäristölaatunormin. Vedenottamolta uusintanäytteen yhteydessä otetussa vertailunäytteessä ei havaittu kohonneita mineraaliöljypitoisuuksia. Maa-ainesten ottoluvan
valvontatietojen mukaan pitoisuuden ylitys saattoi johtua siitä, että ko. havaintoputkea
oli ojennettu 31.10.2011 ja on mahdollista, että havaintoputkeen pääsi sen asennuksen
yhteydessä vaseliinia. Vuoden 2012 näytteessä mineraaliöljypitoisuus alitti ympäristölaatunormin, mutta näytteessä havaittiin pieni määrä etanolia. Muissa maa-ainesten
ottolupiin liittyvän tarkkailun havaintoputkissa ei ole todettu haitta-aineille asetettujen
ympäristölaatunormien ylityksiä.
Valvontatutkimusohjelman mukainen tarkkailu ja tulokset
Hautolahden vedenottamon raakaveden laatua tarkkaillaan terveydensuojeluviranomaisen kanssa yhteistyössä laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Ottamon
raakavedestä määritetään kerran viikossa lämpötila, koliformiset bakteerit ja E.coli.
Kerran kuukaudessa määritetään sameus, väri, pH, sähkönjohtavuus, rauta- ja mangaanipitoisuus, happipitoisuus, CODMn, ammonium- ja nitraattipitoisuus sekä enterokokit. Neljä kertaa vuodessa määritetään pesäkkeiden lukumäärä ja kerran vuodessa
hiilidioksidipitoisuus. Raakaveden seurannan lisäksi myös ottamolta verkostoon pumpattavalle vedelle tehdään valvontatutkimusohjelman mukaisia tutkimuksia.
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Taulukko 2. Hautolahden vedenottamon raakaveden ja ottamolta verkostoon johdetun veden laatu valvontatutkimusohjelman mukaisen tarkkailun mukaan.
Raakaveden osalta on esitetty pitoisuuksien minimi- ja maksimiarvot sekä keskiarvot
vuosina 2011–2013 otetuissa näytteissä. Verkostoon pumpatun veden osalta tulokset
on esitetty vuoden 2013 tulosten keskiarvoina.
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

178
37

4,8
6,4

11,5
8,1

5,9
6,7

-

6,5–9,5

-

Sähkönjohtavuus, µS/cm

36

43

49,8

141

59

alle 2500 µS/cm

-

Väri, mg Pt/l

36

2

5

<2,1

<5

ei epätavallisia
muutoksia

-

Sameus, FTU

36

0,05

0,28

<0,008

0,08

hyväksyttävissä,
ei epätavallisia
muutoksia

-

Rauta, µg/l

35

0

30

<5,1

<9

200

-

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

35

0

10

<2,2

<6

50

-

34

0,06

1

<0,33

<1

5

-

34

10,38

12,11

11,4

-

-

-

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

152

0

0

0

0

0

-

152

0

0

0

0

0*

-

30

0,25

0,96

0,31

0,43

-

-

30

0,11

0,58

0,15

0,12

-

-

Kalsiumkovuus, mmol/l

29

0,04

0,44

0,089

-

-

-

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

9

1

0

0,12

0

ei epätavallisia
muutoksia

-

35

0

0

0

0

0*

-

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

3

5,6

7,8

6,7

-

35

0

0,017

<0,0046

-

0,50

0

0,02

<0,011

<0,02

0,15*

35

0,93

1,9

1,4

1,11

-

-

-

-

<3
11

-

-

-

-

1,0

-

-

-

-

4,0

-

-

-

-

50

-

-

-

-

0,06

1,5

-

4

0,5

0,6

0,52

<1

-

-

Nitriitti
(NO2), mg/l
Nitraatti
(NO3), mg/l
Alumiini, µg/l
Sulfaatti, mg
SO4/l
Kloridi,
mgCl/l
Natrium,
mgNa/l
Kupari,
µgCu/l
Fluoridi,
mgF/l
TOC, mg C/l

0,25
-

50*
-

50
-

250

150

250

25

-

2000*

20

Vedenottamon raakavesi on sekä teknis-esteettisiltä ominaisuuksiltaan että hygieenisesti hyvälaatuista, pehmeää ja lievästi hapanta. Veden kuparipitoisuus ylittää ympäristölaatunormin, mutta ei STMA:n mukaista pitoisuusraja-arvoa. Näyte on otettu jaksottaisen seurannan yhteydessä ja kupari on todennäköisesti peräisin kiinteistön vesijohdoista. Tarkkailussa ei ole todettu muita haitta-aineille asetettujen ympäristölaatunormien ylityksiä.
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Pohjavesialueen maankäyttö

1.5.1. Kaavatilanne ja kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset
Maakuntakaava
Mäkrämäen pohjavesialueella on voimassa ympäristöministeriön 3.7.2008 vahvistama
Kuopion seudun maakuntakaava. Pohjavesialue on osoitettu maakuntakaavassa alueen
erityisominaisuutta osoittavalla merkinnällä ”tärkeä pohjavesialue, pv 656”, ja Hautolahden vedenottamo kohdemerkinnällä (v).

Kuva 2. Ote Kuopion seudun maakuntakaavasta.
Yleiskaava
Pohjavesialue sisältyy Karttulan kunnanvaltuuston 11.5.2009 hyväksymään KuttajärviSaittajärvi rantaosayleiskaavaan. Pohjavesialue on osoitettu kaavassa merkinnällä ”pv”
ja Hautolahden vedenottamo yhdyskuntateknisen huollon alueena (ET). Pohjavesialuemerkintään liittyy kaavamääräys, jonka mukaan alueella on kielletty sellainen
aineiden, jätteiden ja jätevesien käsittely sekä varastoiminen, josta saattaa aiheutua
vaaraa pohjaveden laadulle. Vedenottamon itä- ja pohjoispuolelle on osoitettu laaja ja
kaakkoispuolelle Kuuselantien varteen pienempi maa-ainesten ottoalue (EO).
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EO-alueiden väliin jäävää aluetta sekä suurta osaa pohjavesialueen keski- ja kaakkoisosasta koskee ”poski”-merkintä ja siihen liittyvä kaavamääräys. Määräyksen mukaan
pohjavesialue on nimetty Pohjois-Savon pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista koskevassa selvityksessä arvokkaaksi harjualueeksi. ”Poski”-rajauksen
sisään jäävällä alueella tulee kaavamääräyksen mukaan kiinnittää erityistä huomiota
harjun ja pohjaveden suojelun sekä maa-ainesten oton yhteensovittamiseen.
Pohjavesialueella päämaankäyttömuoto on maa- ja metsätalous (M). Alueen luoteis-,
koillis- ja eteläosissa on lisäksi maatalousvaltaisia alueita (MT) sekä maatilojen talouskeskusten alueita (AM). Kangas-Petäisen ja Leväsen –lampien rannoilla on lomaasuntoalueita, joita koskee erityismaininta sijoittumisesta ympäristöllisesti aralle alueelle (RA-1). Ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettuja erillispientalojen alueita (AO) on
muutamia alueen kaakkoisosassa. Lisäksi Kangas-Petäisen rannalle sijoittuu venevalkama (LV) ja Leväsen rannalle maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaustarvetta tai ympäristöarvoja (MU).
Maa-aineksia on otettu yleiskaavan EO-alueita laajemmalta alueelta, joten yleiskaava ei
vastaa toteutunutta tilannetta.

Kuva 3. Ote Kuttajärvi-Saittajärvi osayleiskaavasta.
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Yleiskaavan pohjavesialuerajaus on yhtenevä valtion ympäristöhallinnon pohjavesialuerajauksen kanssa.
Kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset
Kuopion ympäristönsuojelumääräyksiin sisältyy seuraava Mäkrämäen pohjavesialuetta
koskeva erityismääräys:
-

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 §).

Mäkrämäen 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
Mäkrämäen pohjavesialueen päämaankäyttömuoto on metsätalous. Alueen pintaalasta yli kaksi kolmasosaa on metsätalouskäytössä. Hieman alle kymmenesosa on
maatalouskäytössä ja hieman yli kymmenesosa joko aktiivisessa tai päättyneessä maaainesten ottotoiminnassa. Asutuksen käytössä alueen pinta-alasta on alle kymmenesosa. Pohjavesialueen maankäytön jakaantuminen toiminnoittain on esitetty kuvassa 4.
4%
13 %

Maatalous, 20 ha
Metsätalous, 160 ha
Asutus, 9 ha
Maa-ainesten otto, 30 ha
Muut, 9 ha

9%

4%

70 %

Kuva 4. Mäkrämäen pohjavesialueen päämaankäyttömuodot. Kohdan ”muut” pintaalaan sisältyvät mm. pohjavesialuerajauksen sisään jäävät tiet ja vesistöt.
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Suurin osa pohjavesialueesta on yksityisessä omistuksessa. Kuopion kaupunki omistaa
pohjavesialueesta vajaat kymmenen hehtaaria.
2.

SUUNNITELMA-ALUEEN TOIMINNAT JA NIIDEN AIHEUTTAMAT RISKIT
Tähän lukuun on koottu tiedot Mäkrämäen pohjavesialueelle sijoittuvasta toiminnasta
sekä arvioitu niiden aiheuttamia riskejä pohjaveden ja vedenoton kannalta. Toimintojen kartoitukset on tehty osittain vuonna 2012 päättyneen Pohjois-Savon pohjavesialueiden suojelusuunnitelmahankkeen yhteydessä. Kartoituksia on lisäksi täydennetty ja
riskinarviointia yhdenmukaistettu Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelmahankkeen yhteydessä kesällä ja syksyllä 2013. Toiminnat on esitetty kartalla suunnitelman liitteessä 6.

2.1

Asutus

2.1.1. Nykytilanne
Rakennuskanta ja rakentaminen
Mäkrämäen pohjavesialueella sijaitsee 13 ympärivuotista asuinrakennusta ja kuusi loma-asuntoa. Ympärivuotisia asuinrakennuksia alueelle on valmistunut eniten 1970luvulla ja loma-asuntoja 1970- ja 1980-luvuilla.
Suurin osa asuin- ja lomarakennuksista sijoittuu pohjavesialueen reunavyöhykkeelle
sekä pohjaveden muodostumisalueen rajan läheisyyteen. Lähin asuinrakennus sijoittuu
noin 500 metrin ja lomarakennus vajaan kilometrin etäisyydelle Hautolahden vedenottamosta.
Vedenhankinta ja jätevesien käsittely
Pohjavesialue kuuluu Karttulan vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston toimintaalueeseen. Jätevesien käsittely alueella on hoidettu kiinteistökohtaisesti.
Haja-asutusalueiden sako- ja umpikaivolietteiden muodostumista koskevan kyselyn
(2009) mukaan pohjavesialueella on ainakin seitsemän vesikäymälää ja yksi kuivakäymälä. Kaikki kiinteistöt eivät osallistuneet kyselyyn, joten tiedoissa on puutteita.
Kyselyyn vastanneista suurimmalla osalla on jätevesien käsittelyjärjestelmänä 3osainen saostuskaivo ja maaimeytys. Muita jätevesienkäsittelyjärjestelmiä alueella ovat
1- ja 2-osainen saostuskaivo sekä maaimeytys ja pienpuhdistamo. Osalle pohjavesialueen kiinteistöjä on tehty neuvontakäyntejä haja-asutusalueiden jätevesineuvontahankkeen yhteydessä.
Pohjavesialueelle ei ole osoitettu Kuopion vesihuollon kehittämissuunnitelmassa jätevesiviemäröinnin selvitysalueita.
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Lämmitysjärjestelmät
Tiedot kiinteistöjen lämmitysjärjestelmistä ovat suuntaa-antavia. Tiedoissa voi olla
myös puutteita.
Pääasialliset pohjavesialueen lämmitysjärjestelmät ovat puu- ja sähkölämmitys. Alueella ei sijaitse energiakaivoja tai muita maalämpöjärjestelmiä.
2.1.2. Asutuksen riskien arviointi
Mäkrämäen pohjavesialueen nykyisen asutuksen aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on vähäinen.
Asutuksen jätevesien käsittely lietekuljetuksineen sekä asutuksen käytössä olevien alueiden käyttö ja hoito voivat vaikuttaa paikallisesti pohjaveden laatuun. Alueen nykyisistä lämmitysjärjestelmistä ei ennalta arvioiden aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa.
Lisärakentaminen ja sen myötä tapahtuva asutuksen lisääntyminen lisäisi Mäkrämäen
pohjavesialueella pohjaveden pilaantumis- ja muuttumisvaaraa. Asutuksen mahdollinen laajentaminen tulisi ohjata pohjavesialueen ulkopuolelle tai nykyisen asutuksen
tapaan pohjavesialueen reunavyöhykkeelle.
2.2

Maatalous

2.2.1 Nykytilanne
Sydän-Savon maaseutupalvelulta saatujen tietojen mukaan Mäkrämäen pohjavesialueella viljelee kolme maatilaa. Viljelyksessä olevaa peltopinta-alaa alueella on vajaat 20
hehtaaria.
Pohjavesialueen peltoalasta suurin osa sijaitsee alueen koillis- sekä luoteisosassa ja sijoittuu pääasiassa pohjavesialueen reunavyöhykkeelle. Hautolahden vedenottamoa lähimmät peltolohkot sekä lähin tilakeskus sijoittuvat noin 600 metrin ja etäisyydelle ottamosta.
Kaikki tilat ovat keskittyneet lypsykarjatalouteen ja yhdellä tilalla on myös hevosia.
Vain yhden tilan eläinsuoja sijoittuu pohjavesialueelle. Eläinsuojalla on voimassa oleva
ympäristölupa. Lannoitteina alueella käytetään sekä karjanlantaa että keinolannoitteita. Torjunta-aineiden käytöstä ei ole ollut käytettävissä tietoa.
Alueen viljelijät ovat sitoutuneet noudattamaan maatalouden ympäristötuen perustukiehtoja. Erityistukisopimuksia ei ole tehty.
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2.2.2 Maatalouden riskien arviointi
Mäkrämäen pohjavesialueen maatalouden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on
kohtalainen.
Pohjavesialueen pinta-alasta vajaat 10 % on viljelykäytössä. Peltoalueiden ympäristössä
maatalouden ravinne- sekä torjunta-ainekuormituksella on todennäköisesti paikallista
vaikutusta pohjaveden laatuun. Vedenottamon toiminnan tarkkailuun liittyvässä seurannassa ei ole havaittu kohonneita nitraattipitoisuuksia.
2.3

Metsätalous

2.3.1 Nykytilanne
Metsäkeskukselta saatujen tietojen mukaan Mäkrämäen pohjavesialueella on metsää
noin 160 hehtaaria.
Metsäpinta-alasta noin 15 hehtaaria on uudistuskypsää metsää, 45 hehtaaria varttunutta kasvatusmetsää, 40 hehtaaria nuorta kasvatusmetsää, 30 hehtaaria taimikoita ja loput muita kehitysluokkia. Vuosina 2013–2023 alueella on mahdollista tehdä hakkuita
vajaan 80 hehtaarin alalla, josta avohakkuita noin 10 hehtaarin, siemenpuuhakkuita 5
hehtaarin, harvennushakkuita 30 hehtaarin ja ensiharvennuksia 35 hehtaarin alalla.

Ensiharvennus
Harvennushakkuu
Avohakkuu
Siemenpuuhakkuu
Ei toimenpiteitä

19 %

51 %
20 %

3%

7%

Kuva 5. Pohjavesialueella mahdolliset hakkuut vuosina 2013–2023.
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2.3.2 Metsätalouden riskien arviointi
Mäkrämäen pohjavesialueen metsätalouden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara
on vähäinen.
Metsätalous on pohjavesialueen päämaankäyttömuoto. Alueen pinta-alasta 70 % on
metsätalouskäytössä. Alueen puustosta suurin osa on kartoitushetkellä taimikkoa tai
kasvatusmetsää. Vajaat 10 % puustosta saavuttaa päätehakkuuiän vuoteen 2023 mennessä. Hakkuiden ajoittaminen tasaisesti seuraavalle kymmenvuotiskaudelle ja myös
sen jälkeen ympäristönsuojelumääräysten pinta-ala rajoitukset huomioon ottaen on
tärkeää, jotta hakkuut eivät aiheuta muutoksia alueen pohjavedessä. Myös hakkuisiin
liittyvä maaperän käsittely voi aiheuttaa kiintoaine- ja ravinnehuuhtoutumia pohjaveteen. 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
Mäkrämäen pohjavesialueella on neljä polttoainesäiliötä, jotka sijaitsevat maan päällä.
Vedenottamoa lähimmät polttoainesäiliöt sijoittuvat noin 600 metrin etäisyydelle ottamosta. Säiliöt on valvontatietojen mukaan varustettu suoja-altailla ja laponestolaitteilla. Säilytystilassa on myös välineet öljyvahinkojen varalta. Neljännen säiliön suojauksista ei ole tietoa.
Vedenottamoalueella on lisäksi ottamon varavoimakone. Varavoimakoneella on öljytilavuutta vastaava suoja-allas ja se on sijoitettu merikonttiin, jonka rakenteet ja lattiamateriaali on tehty sellaiseksi, että mahdollinen polttoainevuoto pysähtyy sisätiloihin.
Varavoimakoneen tankkaus tapahtuu kontin sisällä kanistereista.
Sähkönjakelumuuntajat
Pohjavesialueen sähkön jakelusta vastaa Savon Voima Oyj. Pohjavesialueella on kolme
sähkönjakelumuuntajaa, joista kaksi on pylväsmuuntajia. Kolmas muuntaja on puistomuuntaja. Puistomuuntaja (numero 11276) sijaitsee oin 400 metrin etäisyydellä Hautolahden vedenottamosta. Lähin pylväsmuuntaja (numero 11113) sijaitsee noin 700 metrin etäisyydellä vedenottamosta.
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Taulukko 3. Pohjavesialueen jakelumuuntajat.
Tunnus

Rakenne

11276
11113
11028

Puisto*
Pylväs
Pylväs

Rak.
vuosi
2012
2003
2007

Koko
(kVA)
50
100

Öljyä
(kg)
83
103
109

Et. ottamolle
(m)
400
700
1150

*-merkintä = muuntaja sisältää suojauksen
2.4.2 Öljy- ja polttoainesäiliöiden sekä sähkönjakelumuuntajien riskien arviointi
Mäkrämäen pohjavesialueella sijaitsevien suojaamattomien polttoainesäiliöiden sekä
sähkön jakelumuuntajien aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on suuri.
Mahdollisten vuototilanteiden lisäksi pilaantumisvaara liittyy polttoainesäiliöiden täyttötilanteisiin sekä polttoainekuljetuksiin. Polttoainesäiliöiden sekä suojaamattomien
pylväsmuuntajien suojausten toteuttaminen ympäristönsuojelumääräysten mukaisiksi
on erittäin tärkeää. Nämä rakenteelliset suojatoimenpiteet vähentävät polttoainesäiliöistä ja jakelumuuntajista aiheutuvaa pohjaveden pilaantumisvaaraa, mutta eivät poista sitä kokonaan.
2.5

Liikenne

2.5.1 Nykytilanne
Tieliikenne
Mäkrämäen pohjavesialueelle sijoittuu maantie 16159 (Hautolahdentie) noin kolmen
kilometrin matkalle. Tie kuuluu kunnossapitoluokkaan III. Tiellä kulkee noin 100 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta osa on maa-ainesten ottoon ja maatalouteen liittyvää raskasta liikennettä. Tietä ei suolata eikä tielle ole rakennettu pohjavesisuojauksia. Lisäksi
pohjavesialueen halki pohjois-eteläsuunnassa kulkevat maantietä pienemmät Kuuselantie ja Jouhtenisentie. Jouhtenisentiellä käytetään kesäisin suolaa pölyämiseen estoon.
Vesiliikenne
Pohjavesialue rajoittuu molemmissa päissään lampiin, joissa voi liikennöidä vapaaajan veneliikennettä sekä talvisin moottorikelkkoja. Pohjavesialueelle ei sijoitu moottorikelkkareittejä.
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2.5.2 Liikenteen riskien arviointi
Mäkrämäen pohjavesialueelle sijoittuvan maantien liikenteen ja tien kunnossapidon
aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on kohtalainen. Vesiliikenteen aiheuttama
pohjaveden pilaantumisvaara on vähäinen.
Maantie kulkee paikoin hyvin lähellä maa-ainesten oton johdosta avattuja alueita, joilta
pohjavettä suojaava maannoskerros pääosin vielä puuttuu. Mahdollisella onnettomuudella voisi sijainnista riippuen olla suuriakin vaikutuksia vedenottotoimintaan. Lisäksi
maa-ainesten ottoon liittyvä liikenne muodostaa ottoalueiden sisällä erityisen pohjaveden pilaantumisvaaran.
2.6

Maa-ainesten otto

2.6.1 Nykytilanne
Mäkrämäen pohjavesialue on mainittu pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista Pohjois-Savossa koskevassa selvityksessä (myöhemmin POSKI) hiekka- ja soramuodostumana, joilla on erityisiä maisema- ja luonnonarvoja. Em. alueet
ovat POSKI-luokituksen mukaan maa-ainesten ottoon soveltumattomia alueita, joilla
otosta voi aiheutua maa-aineslain 3 §:ssä mainittuja haittoja.
Pohjavesialueella on kolme voimassa olevaa maa-ainesten ottolupaa. Lupien mukaiset
ottoalueet sijoittuvat pääosin yleiskaavan mukaisille ”eo”-alueille sekä yleiskaavan
”Poski”-rajauksen sisäpuolelle Hautolahden vedenottamon kaakkois- ja luoteispuolelle.
Pinta-alaltaan laajin Destia Oy:n ja kahden yksityisen toiminnanharjoittajan yhteinen
ottoalue sijoittuu vedenottamon välittömään läheisyyteen, lähimmillään noin 80 metrin etäisyydelle ottamosta. Lisäksi alueella on ottoluvat Savon Kuljetus Oy:llä ja Morenia Oy:llä. Kaikkien ottolupien yhteenlaskettu ainesmäärä on 847 000 m3 ja ottoalueiden pinta-ala noin 20 hehtaaria.
Taulukko 4. Pohjavesialueella voimassa olevat maa-ainesten ottoluvat.
Luvan haltija
Destia Oy ja yksityiset toiminnanharjoittajat
Savon Kuljetus Oy
Morenia Oy

Kiinteistö
rek.nro
21:49
21:61
21:63
21:35
21:68
12:34

Ottomäärä
m3
350 000

Pinta-ala
ha
13

Voimassaolo
pvm

81 000
416 000

2
5

31.12.2023
1.11.2022

30.4.2022

Destian ja yksityisten toiminnanharjoittajien yhteinen maa-ainesten ottoalue sijoittuu
neljälle tilalle (Moisionharjun sora-alue 21:49, Moisio 21:61, Halola 21:63 ja Hiekkarinne 21:35). Ottolupa oikeuttaa ottamaan em. tiloilta vajaan yhdeksän hehtaarin kaivualueelta yhteensä enintään 350 000 m3 hiekkaa ja soraa. Ottoalueen kokonaispinta-ala
on 13 hehtaaria. Kokonaispinta-alassa on mukana kaivualueen itäpuolelle sijoittuvia
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jälkihoidettavia alueita. Alin kaivutaso on +117,00…+119,00 metriä. Suojakerrospaksuus ylimpään pohjaveden pintaan vedenottamon etelä- ja itäpuolella on vähintään
kuusi metriä ja ottoalueen keski- ja pohjoisosassa vähintään viisi metriä. Ottolupa on
voimassa 30.4.2022 saakka.
Savon Kuljetus Oy:n maa-ainesten ottoalue sijoittuu Itäharjun tilalle (21:68). Ottolupa
oikeuttaa ottamaan em. tilalta vajaan kahden hehtaarin alueelta yhteensä enintään
81 000 m3 hiekkaa ja soraa. Alin kaivutaso on +119,50 metriä. Suojakerrospaksuus
ylimpään pohjavedenpintaan on vähintään neljä metriä. Ottolupa on voimassa
31.12.2023 saakka.
Morenia Oy:n maa-ainesten ottoalue sijoittuu Leipämäen tilalle (12:34). Ottolupa oikeuttaa ottamaan em. tilalta noin viiden hehtaarin alueelta yhteensä enintään 416 000 m3
hiekkaa ja soraa. Alin kaivutaso on +123 metriä. Suojakerrospaksuus ylimpään pohjavedenpintaan on vähintään kymmenen metriä. Ottolupa on voimassa 1.11.2022 saakka.
Kaikkiin ottolupiin sisältyy velvoite tarkkailla pohjaveden laatua ja pinnankorkeutta.
Destian ja yksityisten toiminnanharjoittajien ottoluvan mukaan pohjaveden laatua on
seurattava kahdesta havaintoputkesta (P39 ja P41/11) ja Savon Kuljetuksen sekä Morenian ottolupien mukaan yhdestä havaintoputkesta (Savon Kuljetus P50 ja Morenia
P2). Kaikkien ottolupien mukaan vedenlaatuanalyysi on tehtävä toiminnan aikana kerran vuodessa ja siihen tulee sisältyä värin, sameuden, happipitoisuuden, pH:n, sähkönjohtavuuden, hiilidioksidipitoisuuden, kovuuden CODMn:n/TOC:n, nitraatti-, kloridi-,
sulfaatti-, rauta- ja mangaanipitoisuuden sekä polttoainehiilivetyjen ja mineraaliöljyjen
määritys. Pohjaveden pinnankorkeutta tulee Destian ja yksityisten toiminnanharjoittajien ottoluvan mukaan seurata toiminnan aikana kaksi kertaa vuodessa viidestä havaintoputkesta, Savon Kuljetuksen ottoluvan mukaan kaksi kertaa vuodessa havaintoputkista (määrä epäselvä) ja Morenian ottoluvan mukaan kahdesta havaintoputkesta kaksi
kertaa vuodessa. Morenian ottoluvassa on lisäksi velvoitettu tarkkailemaan Pajulan tilan (21:39) talousvesikaivon pinnankorkeutta ja laatua ympäristöpalveluiden kanssa
erikseen sovittavalla tavalla. Maa-ainesten ottolupiin liittyvien laatunäytteiden tulokset
on esitetty taulukossa 1 edellä kohdassa 1.4.
Kaikkiin ottolupiin sisältyvät myös velvoitteet työkoneiden säilytyspaikan ja polttonesteiden jakelupaikan sijoituksesta pohjavesialueen ulkopuolelle tai mahdolliselle murskausalueelle sekä em. paikkojen maaperän suojauksesta. Lisäksi luvissa on annettu
määräykset alueen maisemoinnista sekä kielletty pohjavedelle vaarallisten aineiden varastointi kaivualueilla ja likaisten pinta- sekä kuivatusvesien imeyttäminen ko. alueille.
Jos ottoalueilla tehdään kiven murskausta, siitä on ilmoitettava etukäteen kaupungin
ympäristönsuojelupalveluille ja suojaukset murskausta varten on tehtävä ilmoituksen
yhteydessä hyväksyttävällä tavalla. Morenia on tehnyt em. ilmoituksen kiviaineksen
murskauksesta. Toiminnan päätyttyä murskaimen sijoituspaikan ja polttonesteiden varastointipaikan öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus tulee tutkia.
Pohjavesialueella on myös useita vanhoja maa-ainesten ottoalueita, joista suurin osa sijoittuu nykyisille ottoalueille tai niiden läheisyyteen. Vanhojen ottoalueiden, jotka eivät
sijoitu nykyisille ottoalueille, yhteispinta-ala on vajaat yhdeksän hehtaaria. Pintaalaltaan suurin vanha ottoalue sijaitsee pääosin kiinteistöillä, joille Destialla ja yksityi-
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sillä toiminnanharjoittajilla on voimassa oleva ottolupa. Em. alueen kunnostustarve on
Kuopion soranottoalueiden tilaa ja kunnostustarvetta koskevan selvityksen (myöhemmin SOKKA) mukaan kohtalainen (luokka 2). Vedenottamoalue ja sen lähiympäristö
on metsittynyt ja sen kunnostustarve on vähäinen (luokka 3). Jouhtenisentien varteen
sijoittuu kaksi vanhaa ottoaluetta, joista toisen kunnostustarve on suuri (luokka 1).
Alueella oli kartoitushetkellä romuja ja sekalaisia jätteitä. Jouhtenisentien vastakkaiselle puolelle sijoittuva toinen vanha ottoalue on metsittymässä ja sen kunnostustarve
on vähäinen (luokka 3).
2.6.2 Maa-ainesten oton riskien arviointi
Mäkrämäen pohjavesialueen voimassa olevien maa-aineslupien mukaisen ottotoiminnan aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on suuri.
Ottolupien mukaisten alueiden sekä aiemmin avattujen Sokka-alueiden pinta-ala on
noin 13 % pohjavesialueen pinta-alasta (20 % muodostumisalueen pinta-alasta). Lupien mukainen ainesmäärä on kokonaisuutena huomattavan suuri ja ottotoiminnan myötä sadannasta pohjavedeksi imeytyvän veden suotautumiskerros alueella ohenee selvästi. Alueet myös sijoittuvat pohjaveden virtaussuuntaan nähden niin, että virtaussuunta
ottoalueilta on Hautolahden vedenottamon suuntaan. Avoinna olevat alueet ovat pitkään alttiina ilman epäpuhtauksille sekä haavoittuvia myös mahdollisissa häiriö- tai
onnettomuustilanteissa. Voimassa olevien ottolupien mukaisessa ainesten otossa on
erittäin tärkeää huolehtia siitä, että ottoalueiden jälkihoitoa tehdään ottotoiminnan
kanssa samanaikaisesti, jotta avoinna olevien alueiden pinta-ala on mahdollisimman
pieni.
Vanhoilla maa-ainesten ottoalueilla suojakerrospaksuus ylimpään pohjaveden pintaan
tulee olemaan aina luonnontilaisia alueita ohuempi ja alueet ovat jälkihoidon ja metsittymisen jälkeenkin luonnontilaisia alueita haavoittuvaisempia mahdollisissa häiriö- tai
onnettomuustilanteissa. Asia tulee ottaa huomioon vanhojen ottoalueiden jatkokäyttöä
suunniteltaessa.
2.7

Pilaantuneet maa-alueet
Pohjavesialueella ei sijaitse ympäristöhallinnon ylläpitämän maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) mukaan pilaantuneita maa-alueita.
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Muut toiminnat

2.8.1 Nykytilanne
Mäkrämäen pohjavesialueella toimi kartoitushetkellä yksi yritys, jonka toimiala on rakennuspaikan valmistelutyöt. Yritys sijoittuu pohjavesialueen reunavyöhykkeen rajalle
alueen luoteisosaan. Yritystoimintaan liittyvä kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennus
sijoittuu pohjavesialueen ulkopuolelle.
2.8.2 Muiden toimintojen riskien arviointi
Mäkrämäen pohjavesialueen nykyisen yritystoiminnan aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on vähäinen. Toimintaan liittyvien koneiden säilytys sekä huolto tapahtuvat
pohjavesialueen ulkopuolella. Pilaantumisvaaraa voi kuitenkin aiheutua, kun toimintaan liittyvillä koneilla liikutaan pohjavesialueella olevilla teillä. Liikenteen riskit on arvioitu edellä kohdassa 2.5.
2.9

Tulvat
Mäkrämäen pohjavesialue ei sijaitse tulvariskialueella.
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SUUNNITELMA-ALUETTA KOSKEVAT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA TOIMINTASUOSITUKSET
Seuraavaan taulukkoon on koottu Mäkrämäen pohjavesialueen toimintoja koskevat toimenpide-ehdotukset ja toimintasuositukset.
Taulukossa esitettyjen toimenpiteiden ja toimintasuositusten ohella Mäkrämäen 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 5. Mäkrämäen pohjavesialueen riskitoimintoja koskevat toimenpide-ehdotukset ja toimintasuositukset.
Toiminta

Toimenpide-ehdotus/toimintasuositus

Maankäytön
suunnittelu

Mäkrämäen pohjavesialueen yleiskaava tulee tarkistaa. Pohjavesialueelle
ei tule enää osoittaa maa-ainesten ottoon soveltuvia alueita.

Maatalous

Uusien peltoviljely- ja laidunnusalueiden perustamista Hautolahden vedenottamon lähialueille tulee välttää.

Maa-ainesten
otto

Hautolahden vedenottamon lähialueille ei tule myöntää uusia maaainesten ottolupia. Jos nykyisiä maa-ainesten ottolupia vielä jatketaan,
uusia luonnontilaisia alueita ei tule enää avata. Vanhojen lupien mukaiset
ottoalueet tulee kunnostaa.
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Geologian tutkimuskeskuksen maaperä- ja kallioperätutkimusaineistot
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