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ALUKSI
Tämä Matoharjun 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 ja toimintasuositukset.
1

SUUNNITELMA-ALUEEN KUVAUS
Matoharjun I-luokan vedenhankintaan tärkeä pohjavesialue on osa Juankoskelta Nilsiään suuntautuvaa harjujaksoa, joka sijoittuu Kuopion Nilsiän Vuotjärven kylään noin
39 kilometriä Kuopion keskustasta koilliseen. Harjujakso jakaantuu Vuotjärven kohdalla kahteen haaraan. Toinen haaroista suuntautuu pohjoiseen ja toinen luoteeseen kohti
Nilsiän keskustaa. Matoharjun pohjavesialue sijaitsee Vuotjärveltä haarautuvan harjujakson pohjoiseen suuntautuvalla kapeahkolla pitkittäisharjuselänteellä. Sijaintikartta
pohjavesialueesta on esitetty suunnitelman liitteenä 1.
Pohjavesialue on leveimmillään noin 550 metriä Hittiharjun alueella ja kapeimmillaan
noin 290 metriä Kopralahden länsipuolisella alueella. Pituutta alueella on noin 2,7 km.
Alueen kokonaispinta-ala on noin 1,15 km2. Pinta-alasta varsinaista pohjaveden muodostumisalueetta on noin 0,67 km2. Alueella olevan rantaviivan pituus on noin 1,5 km.
Yleiskartta Matoharjun pohjavesialueesta on esitetty suunnitelman liitteenä 2.

1.1

Pohjavesialueen kallio- ja maaperä sekä hydrogeologia
Kallio- ja maaperä
Pohjavesialue on noin 3,1–2,6 miljardia vuotta sitten syntynyttä arkeeista kallioperää,
jonka pohjagneissikompleksiin kuuluvia kivilajeja ovat tonaliitti-, trondhjemiitti-, granodioriittigneissi ja migmatiitti. Matoharjun pohjavesialueen itäpuolella on pitkä siirros- tai ruhjevyöhyke, joka kulkee Kopralahdesta Mustalahteen ja Karkusalmeen sekä
edelleen Karkulahteen. Länsipuolella on kaakko-luode suuntainen siirros tai ruhje, joka
kulkee Tervalammesta Ylä-Hipan Tervalahteen ja edelleen Honkalahteen. Lisäksi länsipuolella on pitkä koillis-lounas -suuntainen siirros tai ruhjevyöhyke, joka kulkee Kytönotkosta Muonanlahteen ja edelleen Uittosalmeen. Matoharjun pohjavesialueen kallioperäkartta on esitetty liitteessä 3.
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Matoharjun pohjavesialueella on tehty vuonna 1991 ja 1992 useita maaperäkairauksia
vedenottamon paikkaa selvitettäessä. Pohjavesialueella maaperän kerrospaksuudet
vaihtelevat suuresti. Kairauksissa kerrospaksuudet ovat vaihdelleet 2,2 ja 35 metrin välillä. Harjun pääselänne on karkeaa harjuainesta (soraa ja hiekkaa) ja länsilaidan pintaosissa harjuaines on varsin hienorakeista (silttiä). Pohjavesialueen luoteisosan maaperä on turvetta. Tervalammen ympäristössä on hienojakoisia maalajeja. Matoharjun
pohjavesialueen maaperäkartta on esitetty suunnitelman liitteenä 4.
Hydrogeologia
Matoharjun pohjavesialue on ympäristöönsä vettä purkava harju. Harjualueen vettä
hyvin johtava ydinosa on kapea. Pohjaveden virtaussuunta on koillisesta lounaaseen
Kopralahden alueelta Hittiharjun ja Monganmäen suuntaan. Pohjavedet purkautuvat
pääosin itäosan vesistöihin. Pohjaveden laatu, mm. rauta- ja mangaanipitoisuuden
osalta, vaihtelee suuresti harjun eri osissa.
Pohjois-Savon ELY-keskus on arvioinut Matoharjun pohjaveden määrälliseltä ja kemialliselta tilaltaan hyväksi. Alueen arvioitu antoisuus on 605 m3/vrk, kun vuotuisesta sademäärästä (600 mm) imeytyy 55 % pohjavedeksi. Mustalahden pohjavedenottamon
antoisuudeksi arvioidaan noin 50–120 m3/vrk. Pohjavesialueen hydrogeologia on esitetty suunnitelman liitteenä 5.
Pohjavesialueen itäpuoli rajautuu osittain Vuotjärveen kuuluviin Kopralahteen ja Mustalahteen. 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 juoksutus. Vuotjärven vedenkorkeuden vaihtelu on: ylivesi 95,64 m, alivesi 93,84 m ja normaalivesi 95,00 (korkeusjärjestelmä
N2000). Vedenpinnankorkeudella voi olla vaikutusta pohjaveden laatuun rantaimeytymisen ja tulvavaaran vuoksi.
1.2

Pohjavesimuodostumasta riippuvaiset pintavesi- ja maaekosysteemit sekä
luonnonsuojelualueet
Alueen länsipuolella sijaitsee useita metsää kasvavia, helppokulkuisia soistuma-alueita
ja eteläosassa puuton vaikeakulkuinen suoalue.
Alueella ei ole Natura- tai muita luonnonsuojelualueita.

1.3

Vedenotto ja vedenkäsittely sekä vedenottamon suojavyöhykkeet
Vedenottamo ja ottolupa
Matoharjun pohjavesialueella sijaitsee Vuotjärven vesiosuuskunnan Mustalahden vedenottamo ja vedenkäsittelylaitos. Vedenottokaivoina on kaksi erillistä betonirengaskaivoa jotka on rakennettu vuosina 1992 ja 1995. Pääosin käytössä on uudempi kaivo.

Postiosoite
Käyntiosoite
Laskutusosoite

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

Puhelin
Faksi

017 182 111
017 185 409

www.kuopio.fi

Kuopion kaupunki

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Matoharju

6 (23)
Julkinen

23.6.2015

Vedenottamoalue on aidattu ja se sijoittuu loivaan rinteeseen aivan Mustalahden rantaalueelle. Maanpinta on muotoiltu kaivoilta poispäin viettäväksi. Kasvillisuus alueella on
pensasmaista. Lähimmät puut sijaitsevat aidan takana noin 20 metrin päässä kaivoilta.
Vedenottamo ei tarvitse vesilain (587/2011) mukaista lupaa, koska sen kapasiteetti on
alle 250 m3/vrk eikä sen toiminnasta aiheudu pohjaveden muuttamiskiellon mukaisia
seurauksia. Vedenottamolle ei ole perustettu suoja-alueita.
Vedenkäsittely ja vedenkulutus
Vedenkäsittelytilat on rakennettu vuonna 1992. Vedenottamon vesi alkaloidaan natriumkarbonaatilla (sooda). Käsittelyn tarkoituksena on pH-arvoa, alkaliteettia ja veden
kovuutta nostamalla vähentää veden syövyttävyyttä verkostossa. Muutoin vettä ei käsitellä. Erityistilanteissa vettä pystytään desinfioimaan klooraamalla soodansyöttölaitteiston kautta.
Vuotjärven vesiosuuskunnalla on vuonna 2005 hyväksytty vesijohtoverkoston toiminta-alue, joka yltää Nilsiän taajaman ja Juankosken kaupungin alueille. Lisäksi osuuskunta myy vettä Pieksänkosken vesiosuuskunnalle. Vesiosuuskunnan toiminta-alueella
vesijohtoverkostoon liittyneitä kiinteistöjä on lähes 340. Osuuskunnan vesijohtoverkoston pituus on yli 150 km. Vuoden 2013 vedenottomäärä oli noin 102 m3/vrk eli noin 37
131 m3/ v. Kuvassa 1. on esitetty vedenottomäärien kehitystä vuosien 2000–2013 välisenä aikana. Ottomäärät ovat vaihdelleet paljonkin eri vuosien aikana, mihin on vaikuttanut mm. kaivon veden riittävyys ja pumppujen huollon aiheuttamat huoltotauot. Tällöin Vuotjärven vesiosuuskunnalla on ollut mahdollista ostaa vettä Vellikankaan vesiosuuskunnalta sekä Kuopion Vesi liikelaitokselta.
120,0
100,0
80,0
60,0

Vesimäärä m3/ vrk

40,0
20,0
0,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kuva 1. Vedenottomäärien kehitys vuosina 2003–2013.
Osa Vuotjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueesta on myös jätevesiviemäriverkoston
toiminta-aluetta. Matoharjun pohjavesialue ei sijaitse osuuskunnan jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueella.
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Pohjavesialueen pinnan korkeus ja laatu sekä tarkkailu
Pohjaveden pinnankorkeus ja laatu
Nilsiän kunnan toimeksiantona Maa ja Vesi Oy on tehnyt Matoharjun alueella pohjavesitutkimuksia vedenottamopaikan selvittämiseksi vuosina 1991 ja 1992. Koepumppauksia ja näytteenottoja tehtiin kahdesta paikasta, nykyisen ottamon kohdalta ja Monganmäestä. Monganmäen pohjavesiesiintymän näyteanalyyseissä löytyi kuitenkin erilaisia öljyjä.
Nykyisen ottamon kohdalla pumppaus kesti yhteensä 30 vuorokautta ja selvityksen perusteella esiintymästä on saatavissa hyvälaatuista pohjavettä yli 150 m3/ vrk. Vedessä
oli luonnollista enemmän kloridia, joka oli todennäköisesti peräisin pölynsidontaan
käytetystä tiesuolasta. Nitraattipitoisuus oli myös tavanomaista korkeampi ja johtunee
peltoalueilla käytetyistä lannoitteista. Edellä mainitut pitoisuudet eivät ylittäneet sosiaali- ja terveysministeriön asettamia vaatimusarvoja. Muilta tutkituilta osin raakavesi
täytti talousvedelle sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa annetut laatuvaatimukset.
Matoharjun pohjavesialueelle on asennettu kolme pohjaveden havaintoputkea, joista
kaksi liittyy maa-ainestenoton velvoitetarkkailuun. Kolmas on vanha rautainen havaintoputki, jonka käyttökelpoisuudesta ei ole tietoa. Pohjavedenpinta on korkeimmillaan
pohjoisosassa Kopralahden alueella tasolla noin +105,30 m mpy. Pohjaveden pinta on
matalammalla pohjavesialueen eteläosassa tasolla noin +95,30–95,80 m mpy (korkeusjärjestelmä N2000).
Taulukkoon 1. on kerätty Oiva-rekisteristä saatuja vedenlaatutietojen vuosikeskiarvoja
vuosilta 1992–1993 (havaintoputki P73) ja suojelusuunnitelman laatimisen yhteydessä
otetun laatunäytteen tulokset vuodelta 2014. 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.
Taulukko 1. Pohjaveden laatu vuosina 1992–1993 (Oiva) ja vuonna 2014.
Parametri, yksikkö
Alkaliteetti, mmol/l
Kokonaisuuskovuus, mmol/l
pH

P73
(19921993)

P2/13
(2014)

STMA (461/2000)
vaatimus* / suositus

6,4

6,5–9,5

0,19
0,625
6,1

Kokonaistyppi, mg/l

0,099

Ammonium typpenä, mg/l

0,006

Nitriitti typpenä, mg/l

0,004

0,018

0,4

<1,0

Nitriitti, mg/l

<0,007

Happi, liukoinen, mg/l
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Kloridi, mg/l

5,9

Koboltti, g/l

0,74

Kupari, µg/l
Lyijy, µg/l
Mangaani, µg/l

32,8

Nikkeli, µg/l

20
5

16

50
20*

7

10

ei epätavallisia muutoksia

900

Sulfaatti, mg/l

Väriluku, mg Pt/l

2

10*

62,5

192

2000*

Sameus, FNU

Sähkönjohtavuus, µS/cm

25

7,5

1,05
24

250

0,84

1,5

TOC (Orgaaninen kokonaishiili), mg/l
Rauta, µg/l

Julkinen
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200
ei epätavallisia muutoksia
250

150

59,5

< 2500

5

ei epätavallisia muutoksia

5

Antimoni, µg/l

<0,5

5,0*

2,5

Arseeni, µg/l

<1,0

10*

5

Elohopea, µg/l

<0,1

1,0*

0,06

Kadmium, µg/l

<0,1

5,0*

0,4

Kromi, µg/l

2,1

Sinkki, µg/l

6,7

Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), mg/l

<0,05

Valvontatutkimusohjelman mukainen tarkkailu ja tulokset
Matoharjun pohjavesialueen talousveden laatua seurataan terveydensuojeluviranomaisen kanssa yhteistyössä laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti (sosiaali- ja
terveysministeriön asetus 461/2000). Valvontatutkimusohjelmaan kuuluu käyttötarkkailu sekä jatkuva ja jaksottainen valvonta.
Jatkuvassa valvonnassa näytteitä otetaan joka toinen vuosi ja jaksottaisessa seurannassa joka 5. vuosi. Jatkuvan valvonnan ja jaksottaisen seurannan näytteitä ei ole tässä
analysoitu.
Valvontatutkimusohjelman mukaisia käyttötarkkailun näytteitä otetaan vedenottamon
raakavedestä kerran vuodessa. Määritettävät parametrit raakavedestä ovat pH, alkaliteetti, hiilidioksidi ja kovuus. Raakavedenlaatu vuosina 2009–2014 on esitetty taulukossa 2. Taulukkoon 2 on lisätty myös raakavesikaivoista 1 ja 2 otettujen analyysien tulokset. Raakavesikaivoista on otettu loppuvuodesta 2012 vertailunäytteet verkostosta
löytyneiden heterotrofisten bakteerien vuoksi. Pohjois-Savon ELY-keskus on tutkinut
kaivo 1:n vedenlaatua vuosina 2012 ja 2014 vedenottamoiden rantaimeytymis- ja tulvariskikartoitus -projektissa.
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Taulukko 2. Mustalahden vedenottamon ja raakaveden laatu eri kaivoissa (valvontatutkimusohjelma).
Parametri, yksikkö

Ottamon Kaivo 1
hana
(2011,
(2009–
2012,
2013)
2014)

Alkaliteetti, mmol/l

0,34

Asiditeetti, mmol/l

0,52

Kokonaiskovuus, mmol/l

0,4

pH

6,3

Escherichia coli, pmy/100 ml
Heterotrofiset bakteerit, pmy/ml
Kokonaistyppi, mg/l
Ammonium typpenä, mg/l

26

Kaivo
2
(2012)

Näyte
ottamon
hana
10.1.2014

STMA
(461/2000)
vaatimus* /
suositus

6,3

6,3

6,5

6,5–9,5

0

0

0

240

29

0

0,88

1,2

0,64

<0,005

0,005

<0,004

0,4

0,2

9,6

50

50

<0,007

0,5

Nitraatti, mg/l
Nitraatti typpenä, mg/l

Ympäristölaatunormi
(341/2009)

0,86

0,9

Nitriitti, mg/l

11*

Nitriitti typpenä, mg/l

<0,005

<0,005

Happi, liukoinen, mg/l

9,6

10

11,8

Kemiall. hapen kulutus CODMn, mg/l

<1

1

<0,5

5,0

12,5

13

12

250

Koboltti, g/l

<1

0,1

<0,5

Kupari, µg/l

0,55

1,1

0,15

2000*

20

0,067

0,058

<0,5

10*

5

Kloridi, mg/l

Lyijy, µg/l

0,15

-

Mangaani, µg/l

<1

<1

<2,0

50

Nikkeli, µg/l

1,5

1,2

1,2

20*

TOC (Orgaaninen kokonaishiili), mg/l

1,15

Rauta, µg/l

<5

<1,0
5,3

<10

200

1,6

0,42

Sulfaatti, mg/l

12

11

13

Sähkönjohtavuus, µS/cm

177

110

130

< 2500

<5

ei epätavallisia muutoksia

<5

10

ei epätavallisia muutoksia

0,2

<5

2

ei epätavallisia muutoksia

Sameus, FNU

Väriluku, mg Pt/l

25

250

150

Radon, Bq/l

<30

Antimoni, µg/l

<0,5

5,0*

2,5

Arseeni, µg/l

<1,0

10*

5

Elohopea, µg/l

<0,1

1,0*

0,06

Kadmium, µg/l

<0,1

5,0*

0,4

Kromi, µg/l

<1,0

Sinkki, µg/l
Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), mg/l
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Pohjavesialueen maankäyttö

1.5.1 Kaavatilanne ja kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset
Kaavoituksella ohjataan rakentamista ja maankäytön sijoittumista. Matoharjun pohjavesialueella voimassa olevia kaavoja ovat Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 ja Vuotjärven rantayleiskaava.
Maakuntakaava
Matoharjun pohjavesialue sisältyy ympäristöministeriön 7.12.2011 vahvistamaan Pohjois-Savon maakuntakaava 2030. Maakuntakaavassa (kuva 2) pohjavesialue on osoitettu alueen erityisominaisuutta osoittavalla merkinnällä: ”Tärkeä tai vedenhankintaan
soveltuva pohjavesialue, pv 1 653”. Pohjavesialueeseen liittyy suunnittelumääräys, jolla
aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, ettei pohjaveden määrällinen ja
laadullinen tila heikkene. Pohjavesialueen sisällä pääkäyttötarkoitus on ”maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MT 239 ja MY 1290)”. Pohjavesialueeseen sisältyy kolme Museoviraston vahvistamaa muinaisjäännöskohdetta (sm
593, 594 ja 604). Pohjavesialueen pohjoisosan poikki on merkitty kulkevaksi retkeilyreitti.

Kuva 2. Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta.
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Rantayleiskaava
Matoharjun pohjavesialueella on voimassa Kuopion lääninhallituksen 12.7.1994 tarkistama Vuotjärven rantayleiskaava (kuva 3). Kaavassa pohjavesialue on osoitettu osaaluemerkinnällä ”Pohjavesialue pv”. Siihen liittyy kaavamääräys: ”Pohjavesialueella on
kiellettyä sellainen aineiden, jätteiden ja jätevesien käsittely ja varastoiminen josta
saattaa aiheutua vaaraa vesien laadulle. Alueen jätevedet on johdettava tiiviiseen syöpymättömään säiliöön, mikäli niitä ei voi johtaa yleiseen viemäriin”.
Pohjavesialueen sisällä pääkäyttötarkoitus on maa- ja metsätalous (M ja MU-1). Alueilla ei saa rakentaa 200 metriä lähemmäksi rantaa. Pohjavesialueen koillisosassa on kaksi osa-aluemerkintää ”Maa-ainesten ottoalue (eo)”. Pohjavesialueelle on osoitettu rantarakentamispaikkoja (RA) ja maatilojen talouskeskusten alueita (AM) sekä pientalovaltaisia asuntoalueita (AP).
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Kuva 4. Valtion ympäristöhallinnon mukainen pohjavesialuerajaus.

Kuvassa 4 on valtion ympäristöhallinnon rajaus, jossa pohjavesialueen rajaus on merkitty sinisellä katkoviivalla ja varsinaisen muodostumisalueen rajaus yhtenäisellä viivalla. Maakuntakaavan rajaus on yhteneväinen valtion ympäristöhallinnon rajauksen
kanssa. Rantayleiskaavassa pohjavesialueeksi on rajattu huomattavasti suurempi alue.
Rantayleiskaavan pohjavesialuerajaukset tulee muuttaa valtion ympäristöhallinnon rajauksen mukaisiksi seuraavassa kaavan tarkistuksessa.
Asema- ja ranta-asemakaavat
Alueella ei ole asema- tai ranta-asemakaavoja.
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Kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset
Kuopion ympäristönsuojelumääräyksiin sisältyy seuraava Matoharjun 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 §).
Matoharjun pohjavesialuetta koskevat 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
Matoharjun pohjavesialueen päämaankäyttömuoto on metsätalous, jota pohjavesialueen pinta-alasta on noin 56 %. Muut alueet (16 %) sisältävät mm. pohjavesialuerajauksen sisään jäävät vesistöt ja maa-ainestenottoalueet. Maankäyttömuodot ovat esitetty
kuvassa 5.

16 %

Metsämaa (64,8 ha)
Maatalous (19,4 ha)

11 %
17 %

Asutus (12,7 ha)

56 %

Muut alueet ( 17,9 ha)

Kuva 5. Maankäyttömuodot Matoharjun pohjavesialueella.
Matoharjun pohjavesialue on yksityisessä omistuksessa. Vedenottamoalue on vuokrattu UPM-Kymmene Oyj:ltä Vuotjärven vesiosuuskunnalle.

Postiosoite
Käyntiosoite
Laskutusosoite

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

Puhelin
Faksi

017 182 111
017 185 409

www.kuopio.fi

Kuopion kaupunki

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Matoharju

2

14 (23)
23.6.2015

Julkinen

SUUNNITELMA-ALUEEN TOIMINNAT JA NIIDEN AIHEUTTAMAT RISKIT
Tähän lukuun on koottu tiedot Matoharjun pohjavesialueelle sijoittuvista toiminnoista
sekä arvioitu niiden aiheuttamia riskejä pohjaveden muuttumis- ja pilaantumisvaaran
sekä vedenoton kannalta. Toimintojen kartoitukset on tehty osittain vuonna 2012 päättyneen Pohjois-Savon pohjavesien suojelusuunnitelma -hankkeen yhteydessä. Kartoituksia on lisäksi täydennetty ja riskinarviointia yhdenmukaistettu Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelmahankkeen yhteydessä kesällä 2013 ja keväällä 2014. Toiminnat on esitetty kartalla suunnitelman liitteenä 6.

2.1

Asutus

2.1.1 Nykytilanne
Rakennuskanta ja rakentaminen
Matoharjun pohjavesialueella sijaitsee 13 ympärivuotista asuinrakennusta ja kuusi loma-asuntoa. Pääasiallisesti rakentaminen on tapahtunut 1950- ja 1960-luvulla sekä
1980- ja 1990-luvulla. Vanhimmat rakennukset ovat 1800-luvulta. Lomarakennukset
ovat sijoittuneet pääosin rannan läheisyyteen. Vedenottamoa lähin loma-asunto sijaitsee noin 65 metrin päässä ja lähin vakituisesti asuttu kiinteistö noin 190 metrin päässä
ottamosta.
Vedenhankinta ja jätevesien käsittely
Pohjavesialue kuuluu Vuotjärven vesiosuuskunnan vesijohdon toiminta-alueeseen. Osa
pohjavesialueella sijaitsevista kiinteistöistä on liittynyt vesiosuuskuntaan. Lopuilla
kiinteistöillä on kiinteistökohtainen vedenhankintajärjestelmä tai talousvesi tuodaan
mukana.
Alueen jätevesienkäsittely on hoidettu kiinteistökohtaisesti. Haja-asutusalueiden saostus- ja umpikaivolietteiden muodostumista ja käsittelyn koskevan kyselyn (2009) mukaan, kyselyyn vastanneista kiinteistöistä yhdeksällä on vesikäymälä ja kahdella on
kuivakäymälä. Vesikäymäläjätevesien käsittelyjärjestelmänä neljällä kiinteistöllä on
umpisäiliö. Lopuilla kiinteistöillä vesikäymälä ja harmaiden jätevesien käsittelyjärjestelmänä on 2- tai 3-osainen saostuskaivo. Käsitellyt jätevedet johdetaan maahanimeyttämöön tai kuljetetaan jätevedenpuhdistamolle. Suurin osa kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä ei täytä Kuopion ympäristönsuojelumääräysten mukaisia vaatimuksia.
Pohjavesialueella ei ole viemäriverkostoa, jätevedenpumppaamoja tai -puhdistamoja.
Aluetta ei ole myöskään Nilsiän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa
(2011) esitetty jätevesiviemärin tarvealueeksi.
Lämmitysjärjestelmät
Tiedot kiinteistöjen maalämpökaivoista ja öljylämmityksistä on saatu rakennusvalvontaviranomaisen myöntämistä rakennus- ja toimenpideluvista. Maalämpökaivojen osal-
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ta tiedot alkavat vuodesta 2011, jolloin maalämpöjärjestelmän rakentaminen tuli toimenpideluvanvaraiseksi. Tietojen mukaan alueella ei sijaitse öljylämmitysjärjestelmiä,
energiakaivoja tai muita maalämpöjärjestelmiä.
2.1.2 Asutuksen riskien arviointi
Pohjavesialueen nykyisen asutuksen aiheuttama pohjaveden muuttumis- tai pilaantumisvaara on kohtalainen.
Asutuksen jätevesien käsittely lietekuljetuksineen sekä asutuksen käytössä olevien alueiden käyttö ja hoito voivat vaikuttaa paikallisesti pohjaveden laatuun. Alueen nykyiset
lämmitysjärjestelmät eivät ennalta arvioiden aiheuta pohjaveden pilaantumisvaaraa.
Tämän hetkisen tilanteen mukaan alueelle ei kohdistu rakentamispaineita. Mahdollisen
lisärakentamisen ja sen myötä tapahtuva asutuksen lisääntyminen lisäisi Matoharjun
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 Matoharjun pohjavesialueen välittömässä läheisyydessä on toiminnassa kaksi maatilaa, joiden tuotantosuuntana
on kasvinviljely. Sydän-Savon maaseutupalveluille pohjavesialueella sijaitsevia ilmoitettuja viljelyalueita on yhteensä noin 16 hehtaaria. Viljeltäviä kasveja alueella ovat
mm. monivuotiset heinät, rehuohra ja kaura. Luonnonhoitopeltoja ja laidunalueita on
noin 3 hehtaaria. Luonnonhoitopelloilla lupaehtojen mukaan ei saa käyttää kasvinsuojeluaineita. Pelto- ja laidunalueet sijoittuvat pohjavesialueen koillis- ja lounaisreunoilla.
Alueella ei sijaitse ympäristölupavelvollisia eläinsuojia.
Pohjavesialueella käytetyistä lannoitteista ja kasvinsuojeluaineista ei ole tietoa. Vedenlaadun säännöllisissä verkostovesinäytteissä ei ole havaittu torjunta-ainejäämiä tai nitraattipitoisuuksia. Lähimmät peltolohkot sijaitsevat noin 150 metrin päässä vedenottamokaivoista.
2.2.2 Maatalouden riskien arviointi
Pohjavesialueella sijaitsevien pelto- ja laidunalueista muodostuva pohjaveden pilaantumisvaara pohjavedelle ja vedenottotoiminnalle on vähäinen.
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Metsätalous

2.3.1 Nykytilanne
Metsäkeskukselta saatujen tietojen mukaan Matoharjun pohjavesialueella on metsämaata yhteensä noin 65 hehtaaria. Alue on maastotyypiltään kangasmaata ja pääpuulajit ovat mänty ja kuusi. Kehitysluokaltaan eniten on varttunutta kasvatusmetsää sekä
uudistuskypsää metsikköä.
Kuvassa 6 on esitetty pohjavesialueella olevan puuston hakkuumahdollisuudet vuosille
2013–2023. Mahdollisten hakkuualueiden pinta-ala on yhteensä noin 13 hehtaaria, josta arvioituja avohakkuita on noin 7,3 hehtaaria ja harvennushakkuita 4,6 hehtaaria. Toteutuvien hakkuiden määrä riippuu metsänomistajista. Hakkuita suunniteltaessa on
huomioitava myös Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä annettu määräys metsänhoitotöistä pohjavesialueilla. Määräysten mukaan tilakohtaista yhtenäistä
hakkuuaukiota ei saa olla kolmea hehtaaria enempää.

2%
5%
11 %

2%

Ensiharvennus (3,5 ha)
Harvennushakkuu (1,1 ha)
Avohakkuu (7,3 ha)
Ylispuuhakkuu (1 ha)
Ei toimenpiteitä (51,8 ha)

80 %

Kuva 6. Pohjavesialueelle mahdollisesti suunnitellut hakkuut vuosille 2013 -2023.
Maanmuokkaustavoista, ojituksen tarpeellisuudesta, lannoitustavoista ja torjuntaaineiden käytöstä ei ole tietoa.
2.3.2 Metsätalouden riskien arviointi
Metsätalouden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara pohjavesialueelle on vähäinen. Alueella arvioitu päätehakkuiden pinta-ala seuraavan kymmenen vuodenaikana
on noin 6 % (n. 7,3 ha) koko pohjavesialueen pinta-alasta. Tasaisesti vuosittain jakaantuvat puuston harvennus- ja päätehakkuut eivät aiheuta ko. alueella todennäköistä
pohjaveden pilaantumisvaaraa. Hakkuuajankohdan valinnassa, mahdollisessa maapohjan käsittelyssä ja torjunta-aineiden sekä lannoitteiden käytössä on otettava ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti huomioon pohjaveden suojelutarve.
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Metsätalouden pohjaveden pilaantumisvaaraa 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 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
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja Kuopion kaupungin rakennusvalvonnan tietojärjestelmän mukaan Matoharjun pohjavesialueella ei sijaitse maanpäällisiä tai –alaisia öljytai polttoainesäiliöitä. Tiedossa ei ole, sijaitseeko maatiloilla tai muualla alueella farmarisäiliöitä.
Sähkönjakelumuuntajat
Pohjavesialue sisältyy Savon Voima Oy:n sähkönjakelun toiminta-alueeseen. Yhtiöltä
saadun tiedon mukaan Matoharjun pohjavesialueella sijaitsee kolme sähköyhtiön omistamaa pylväsasenteista sähkönjakelumuuntajaa. Taulukkoon 3 on kerätty tietoa muuntamoiden sijainnista vedenottamoon nähden sekä niiden sisältämät öljymäärät. Pohjavesialueen vedenottamoa lähin pylväsmuuntamo sijaitsee 240 metrin päässä vedenottamosta.
Taulukko 3. Matoharjun pohjavesialueella sijaitsevat muuntajat.
Tunnus

Rakenne

Rakentamisvuosi

Öljysuojaus

Muuntaja
(kVA)

Öljymäärä
(noin kg)

Etäisyys vedenottamolle (m)

15439

Pylväs

1982

Ei

30

105

1210

15281

Pylväs

1978

Ei

50

120

240

15460

Pylväs

1994

Ei

50

120

450

2.4.2 Öljy- ja polttoainesäiliöiden sekä sähkönjakelumuuntajien aiheuttamien
riskien arviointi
Mikäli Matoharjun pohjavesialueella on öljysäiliöitä, jotka eivät ole pelastuslaitoksen
tiedossa ja joita ei ole tarkistettu, voi niistä aiheutua paikallisesti suurta pohjaveden pilaantumisvaaraa. Matoharjun pohjavesialueella sijaitsevien sähkönjakelumuuntamoiden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on suuri. Erityisesti pylväät 15 281 ja
15 439 sijaitsevat pohjaveden virtaussuunnassa vedenottamon yläpuolella.
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Muuntamoiden sisältämä mineraaliöljy, jota käytetään eristeenä ja jäähdytysaineena,
aiheuttaa pohjaveden pilaantumisvaaran. Sähkönjakelumuuntamot ovat tyypiltään ilmaverkon pylväsmuuntamoita, eikä niille ole tehty suojavarustuksia tai maaperäsuojauksia. Mahdollisessa vuototilanteessa ne voivat aiheuttaa pohjaveden pilaantumisriskin.
2.5

Tie- ja vesiliikenne

2.5.1 Nykytilanne
Tieliikenne
Pohjavesialueella sijaitsee pohjois-etelä -suuntainen yhdystie 16455 (Lastulahdentie).
Yhdystien pituus pohjavesialueella on noin 2,8 kilometriä. Tie on sorapäällysteinen ja
sillä on 80 km/h nopeusrajoitus kesäisin sekä talvisin. Lähimmillään tie kulkee noin 70
metrin päästä vedenottamosta.
Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne-vastuualueelta saatujen tietojen mukaan tien
kunnossapitoluokka on III, jolloin tietä ei talvella suolata. Talvisin tien liukkautta torjutaan hiekoittamalla. Kesäisin tielle levitetään suolaa sidontasuolaa 0,8 t/km. Vesakkoa
poistetaan kesäaikaan joka kolmas vuosi noin kuuden metrin etäisyydeltä ja tien laidan
nurmikot niitetään vuosittain. ELY-keskukselta saadut tien liikennemäärät ja luokitukset ovat esitetty taulukossa 4.
Taulukko 4. Lastulahdentien hoitoluokitus ja ominaistiedot.
Tien nimi

Tie nro

Tieluokka

Lastulahdentie

16455

Yhdystie

Talvihoitoluokka

KVL*
kaikki

III

KVL*
raskas

ajon/vrk

ajon/vrk

122

7

Tien pituus pvalueella
km
2,8

Talvi-/
kesäsuolaus
t/km/v
Ei/ 0,8

*KVL = Keskimääräinen vuorokausiliikenne
Muita yksityis- ja tonttiteitä alueella on yhteensä noin kaksi kilometriä.
Tiellä kuljetetaan satunnaisesti säiliöautoilla vaarallisia aineita, lähinnä polttoaineita
taloihin. Lisäksi tiellä kulkee maitotiloilta maitoa hakevia säiliöautoja. Maidonkuljetuksia ei luokitella vaarallisen aineen kuljetuksiksi, mutta pohjavesialueella maaperään
imeytynyt maito voi pilata pohjaveden. Tuhat litraa maitoa vastaa kuormitukseltaan
noin kolmeatuhatta litraa ihmisen tuottamia puhdistamattomia jätevesiä vuorokaudessa. Matoharjun pohjavesialueella ei ole tapahtunut raskaan liikenteen onnettomuuksia
vuosien 1998–2008 aikana.
Pohjavesialueella olevilla teillä ei ole pohjavesisuojauksia. Lastulahdentien varteen on
asennettu pohjavesialue-kylttejä, jotka ovat huonokuntoisia.
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Vesiliikenne
Pohjavesialueen vesistöalueilla ei ole merkittyjä laivareittejä tai venevalkamia. Vesiliikenne alueella on vapaa-ajantoimintaan liittyvää veneilyä.
2.5.2 Liikenteen riskien arviointi
Matoharjun pohjavesialueella liikenteestä ja tienpidosta aiheutuva pohjaveden pilaantumisvaara on suuri. Raakavedessä otetuissa näytteissä on todettu pohjaveden kloridipitoisuuksien olevan luonnollisten arvojen ylittäviä.
Vesiliikenteestä ei aiheudu pilaantumisvaaraa pohjavedelle.
2.6

Maa-ainesten otto

2.6.1 Nykytilanne
Pohjavesialueen itä-eteläosa (Hittiharju) on huomioitu pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista Pohjois-Savossa koskevassa selvityksessä (POSKIprojekti). Alueiden hiekka- ja soramuodostumat on luokiteltu paikallisesti arvokkaiksi
luonnon- ja maisemansuojelun kannalta. Matoharjun pohjavesialue on POSKIluokituksen mukaan maa-ainesten ottoon soveltumatonta aluetta.
Rantayleiskaavassa Matoharjun pohjavesialueen pohjoisosaan on merkitty kaksi maaainesten ottoon soveltuvaa aluetta. Valkeispään alueen maa-aineslupa on voimassa
vuoteen 2022 ja Matoharjun alueen lupa vuoteen 2018. Lupaehdoissa edellytetään
pohjaveden laadun seurantaa kaksi kertaa vuodessa. Voimassa olevat luvat on esitetty
taulukossa 5.
Taulukko 5. Matoharjun pohjavesialueella voimassaolevat (12/2013) maa-ainesten
ottoluvat.
Kokonaisottomäärä
(m3 ktr)

Tunnus

Lupa
myönnetty

3054/
30579

8.9.2008

10

165 000

9

20.8.201
2

10

150 000

5,6

Voimassaoloaika

OttoAinesala
laji
(ha)
sora/
hiekka
sora/
hiekka

Pohjaveden
pinnankorkeus
(N2000)

Alin ottotaso
(N2000)

103,5

105,27

103,49

107,27

Toimija
Savon Kuljetus
Oy
Pohjois-Savon
ELY-keskus

Valkeispään maa-ainesten ottoalueesta pohjavesialueella sijaitsee noin 8 % (0,5 ha).
Ottoalueella pohjavesi virtaa lounaaseen kohti vedenottamoa. Etäisyys lounaassa sijaitsevan Vuotjärven vesiosuuskunnan vedenottamolle on noin kaksi kilometriä lounaaseen. Pohjaveden korkeus ottoalueella on noin +105,07 (N2000). Maaainesottosuunnitelmassa alimmaksi ottotasoksi on annettu +107,27, jolloin pohjaveden
suojakerroksen paksuudeksi on jäänyt noin kymmenen metriä. Pohjaveden määrällistä
ja laadullista tarkkailua ei ole vaadittu maa-ainesluvassa. Toiminnalle on haettu myös
ympäristölupaa siirrettävälle soran murskausasemalle.
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Matoharjun maa-ainestenottoaluetta ei ole vielä avattu. Pohjois-Savon soranottoalueiden kartoitus ja kunnostustarve –hankkeessa (SOKKA-hankkeen osa, 2009) on kartoitettu alueella sijaitsevia maa-aineksenottoalueita ja selvitetty niiden tila ja kunnostustarve. Tarkastelussa mukana olleiden kotitarveottoalueiden ja luvan varaisten ottoalueiden osuus pohjavesialueen pinta-alasta Matoharjun pohjavesialueella oli noin 2 %
(1,5 ha). Alueet olivat jälkihoitamattomia, mutta niiden kunnostustarve arvioitiin vähäiseksi.
2.6.2 Maa-ainesten oton riskien arviointi
Pohjavesialueella sijaitsevien vanhojen ja nykyisten maa-ainesten ottoalueiden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on kohtalainen. Nykyisten otto-alueiden pinta-ala
on pieni (0,5 ha) ja vanhoista ottoalueista suurin osa on jälkihoidettu tai alueet ovat
luonnostaan metsittyneet. Ottoalueilla sitovien ja suodattavien maakerrosten paksuudet ovat kuitenkin luonnontilaista ohuempia, jolloin alueet ovat pitkään herkempiä
mahdollisissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa. Tämä tulee huomioida suunniteltaessa
alueille uusia toimintoja.
Matoharjun pohjavesialueella tapahtuvien kotitarveottojen muodostama riski pohjaveden laadulle on kohtalainen. 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
Matoharjun pohjavesialueella ei sijaitse tunnettuja pilaantuneita maa-alueita maaperän
tilan tietojärjestelmän (MATTI-rekisterin) mukaan.

2.8

Muut toiminnot
Pohjavesialueen yritystoiminta
Pohjavesialueen eteläosassa sijaitsee Vuotjärven Huvilaveistämö. Yrityksen toimialana
on asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen.

2.8.1 Muista toiminnoista aiheutuvien riskien arviointi
Yritystoiminta ei aiheuta pohjaveden pilaantumisvaaraa, mikäli yritystoiminnossa ei
käytetä pohjavedelle vaarallisia aineita.
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Tulvat
Pohjois-Savon ELY-keskuksen tekemän Pohjois-Savon vedenottamoiden rantaimeytymis- ja tulvariskikartoitusta koskevan selvityksen (2012) mukaan Mustalammen vedenottamo sijaitsee tulvariskialueella, tosin alueesta luotu tulvakartta on epätarkka
korkeusmallista johtuen.
Vedenottamo sijaitsee noin 20 metrin päässä Vuotjärvestä. Vuotjärven pinnankorkeus
vaihtelee välillä +94,11-+95,91 m mpy (N2000) ja pohjavedenpinta on noin tasolla +
97,21 m mpy. Mustalahden vedenottamolla rantaimeytyminen on mahdollista pohjavedenpinnan ja vesistön pinnan tasojen ollessa lähellä toisiaan. Vedenpinnan kohoamisen myötä mahdollisesti lisääntyvä rantaimeytyminen voi aiheuttaa vedenottamon raakavedenlaadun heikkenemistä. Veden kohoaminen ei todennäköisesti vaikuta vedenottokaivojen tekniikkaan, sillä vedennousu kaivonkansien tasolle ei liene mahdollista.

2.9.1 Tulvista aiheutuvien riskien arviointi
Tulvariskiarviossa Mustalahden vedenottamo luokitellaan vähäisen riskin alueeksi tulvan suhteen. Tulvat muodostavat riskin vesistöjen läheisyyteen sijoittuneille vedenottamoille. Vesistöjen vedenpinnan nousun seurauksena voi rantaimeytyminen lisääntyä,
mikä puolestaan vaikuttaa vedenottamoiden vedenlaatuun negatiivisesti.
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SUUNNITELMA-ALUETTA KOSKEVAT TOIMENPIDESUOSITUKSET
Seuraavaan taulukkoon (taulukko 6) on koottu Matoharjun pohjavesialueen toimintoja koskevat toimenpidesuositukset. Kuopion
kaikille pohjavesialueille yhteiset toimenpidesuositukset on esitetty suojelusuunnitelman yleisen osan kohdassa 7. Lisäksi pohjavesialueita koskevat sitovat kunnalliset määräykset, joista on selostettu yleisen osan kohdassa 6.2.
Taulukko 6. Pohjavesialueen riskitoimintoja koskevat toimenpide-ehdotukset ja toimintasuositukset.
Toiminta
Toimenpidesuositus
Vastuutaho
Maankäyttö
• Rantayleiskaavan mukainen pohjavesialueen rajaus tulee muuttaa yhteneväi- •KON/ strateginen maanseksi valtion ympäristöhallinnon pohjavesialuerajauksen kanssa.
käytön suunnittelu
Öljysäiliöt ja
• Matoharjun pohjavesialueella sijaitsevat pylväsmuuntajat (3 kpl) tulee öl•KYP/ ympäristönsuojemuuntamot
jysuojata, aloittaen kiireellisyysjärjestyksessä pylväästä 15281.
lupalvelut (tiedottaminen) ja Savon Voima Oy
(toteuttaminen)
Liikenne
• Kloridiseuranta aloitetaan niille tieosuuksilla, jota suolataan kesäisin.
•POSELY / L
• Suojaustarpeen selvittäminen ja kaiteiden lisääminen vedenottamon kohdalle.
• Tien kesäsuolaus tulee lopettaa.
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2015

•POSELY / L

2015

•POSELY / L
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