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ALUKSI
Tämä Kirkonkylän (Nilsiä) 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

1.1

Pohjavesialueen kallio- ja maaperä sekä hydrogeologia
Pohjavesialueen yleiskuvaus
Kirkonkylän (Nilsiä) vedenhankinnan kannalta tärkeä (I-luokka) pohjavesialue on osa
luode-kaakko suuntaista Nilsiä-Varpaisjärvi-Sonkajärvi -harjujaksoa. Kirkonkylän pohjavesialue muodostuu pitkittäisharjun ytimestä ja sitä ympäröivistä hiekkamuodostumista. Pohjavesialue sijoittuu Nilsiän keskustaajamaan ja sen läheisyyteen noin 40 kilometriä Kuopion keskustasta koilliseen. Sijaintikartta pohjavesialueesta on esitetty
suunnitelman liitteenä 1.
Kirkonkylän pohjavesialueen pituus on noin 4,2 kilometriä. Alue on leveimmillään luoteisosassa (noin 1,7 km) ja kapeimmillaan kaakkoisosassa (noin 900 metriä). Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on noin 4,85 km2. Pinta-alasta varsinaista pohjaveden
muodostumisaluetta on noin 2,75 km2. Alueella sijaitsee Kuopion Vesi Liikelaitoksen
hallinnoima Kankaan vedenottamo. Yleiskartta Kirkonkylän pohjavesialueesta on esitetty suunnitelman liitteenä 2.
Kallio- ja maaperä
Koillisosa on noin 3,1–2,6 miljardia vuotta sitten syntynyttä arkeeista kallioperää, jonka pohjagneissikompleksiin kuuluvia kivilajeja ovat tonaliitti-, trondhjemiitti-, granodioriittigneissi ja migmatiitti. Kallioperässä on ruhjevyöhykkeitä. Yksi luode-kaakko
ruhjeista on paikannettu kunnan entisen kaatopaikan ja harjujakson alapuoliseen kallioon. Sama ruhjevyöhyke suuntautuu Kankaan vedenottamon alueen kautta luoteeseen.
Kirkonkylän pohjavesialueen kallioperä on esitetty kartassa liitteessä 3.
Pohjavesialueella maaperän kerrospaksuudet vaihtelevat suuresti, suurimmillaan 30
metriin saakka. Pohjavesialueen harjun ydinosat ovat hiekkaa. Pohjavesialueen luoteisosassa maaperä on soraa. Pohjavesialueen reunaosat ovat pohjois- ja itäosassa hietaa,
kaakkois- ja eteläosassa silttiä, hietaa sekä turvetta. Kirkonkylän pohjavesialueen maaperäkartta on esitetty suunnitelman liitteenä 4.
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Hydrogeologia
Kirkonkylän pohjavesialue on kohomuotoinen ympäristöönsä vettä purkava harju. Virtaussuunnat ovat monessa suhteessa epäselvät. Taajama-alueelta virrannee pohjavettä
kohti urheilukentän alueella olevaa vanhaa vedenottamokaivoa (Härkälähde), jonka pilaantumisriski on huomattava. Kankaan vedenottamo on sijoitettu alueen luoteisosaan
paremmin suojeltavissa olevalle paikalle. Härkälähteestä purkautuu pohjavettä laajana
vyöhykkeenä alueen itä-kaakko-osasta. Huomattavaa pohjaveden purkautumista tapahtuu myös pohjavesialueen koillispuolella.
Pohjois-Savon ELY-keskus on arvioinut Kirkonkylän (Nilsiä) pohjaveden määrälliseltä
ja kemialliselta tilaltaan hyväksi. Alueen käyttökelpoisuus vedenhankintaan on hyvä.
Alueella sijaitsevien riskitoimintojen vaikutus ei näy laadunmuutoksina pohjavedessä.
Alueen arvioitu antoisuus on 2 260 m3/vrk, kun vuotuisesta sademäärästä imeytyy 50
% pohjavedeksi. Pohjavesialueen hydrogeologia on esitetty suunnitelman liitteenä 5.
1.2

Pohjavesimuodostumasta riippuvaiset pintavesi- ja maaekosysteemit sekä
luonnonsuojelualueet
Pohjavesialueen eteläosassa sijaitsee kaksi lampea, Iso- ja Pieni-Kankainen. Molemmat
lammet ovat noin tasossa +101,9 m mpy. Länsireunalla virtaa Iso-Loutteisesta IsoKankaiseen laskeva luode-kaakko-suuntainen Loutteispuro. Alueen keski- ja länsiosissa
on useita helppokulkuisia suoalueita. Laajin yhtenäinen suoalue on lännessä sijaitseva
Ruokosuo. Alueen luoteisosassa sijaitsevan Loutteispuron notkossa on kaksi Naturaohjelmaan kuuluvaa luonnonsuojelualuetta, joista pohjavesialueelle sijoittuu vajaa neljä hehtaaria.

1.3

Vedenotto ja vedenkäsittely sekä suojavyöhykkeet
Vedenottamon kulutusalue ja ottolupa
Kankaan vedenottamo toimii Nilsiän keskustaajaman vedenottamona. Vedenottamon
on tarkoitus palvella taajaman ja Konttimäki-Kinahmi alueen vesihuoltoa. Vesijohtoverkostoon liittyneitä on noin 2950. Lisäksi vettä myydään kuudelle vesiosuuskunnalle
ja kahdelle vesilaitokselle. Myydyn veden osuus kokonaisottomäärästä on noin 10 %.
Itä-Suomen vesioikeuden vuonna 1983 antaman lupapäätöksen mukaan Kankaan pohjavedenottamosta otettavan veden määrä saa olla enintään 1 500 m3/vrk kuukausikeskiarvona laskettuna. Vedenottamon vesioikeudellinen lupa kattaa alueella muodostuvasta pohjavesimäärästä noin 66 %.
Vedenotto ja vedenkäsittely
Vedenottamon ottomäärä on vuosina 2009–2013 ollut keskimäärin noin 620 m3/vrk,
josta Nilsiän taajaman kulutus on ollut noin 560 m3/vrk ja osuuskuntien alueiden noin
60 m3/vrk.
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Kankaan vedenottamoon kuuluu yksi siiviläputkikaivo, vedenkäsittelylaitos ja ylävesisäiliö. Vedenottamon vesi alkaloidaan kalkkiliuoksella ennen kulutukseen johtamista. Laitoksella on UV-desinfiointi ja tarvittaessa vettä voidaan kloorata siirrettävällä
kalustolla. Vedenottamo on liitetty vesihuoltolaitoksen kaukovalvontajärjestelmään.
Järjestelmä valvoo mm. ottamoiden laitteiden, pumppujen ja kemikalointilaitteiden
toimintaa ja antaa häiriötapauksissa hälytyksen Itkonniemellä sijaitsevaan keskusvalvomoon ja edelleen laitoksen henkilökunnalle.
Kuvassa 1 on esitetty Kankaan vedenottamon vedenottomäärän kehitys vuosina 2009–
2013. Vuonna 2013 ottamolta pumpattiin vettä keskimäärin noin 600 m3/vrk.
800
700

m3/ vrk

600
500
400
300
200
100
0
2009
2010
2011
Kuva 1. Vedenottomäärän kehitys vuosina 2009–2013.
1.4

2012

2013

Pohjaveden pinnankorkeus ja laatu sekä tarkkailu
Pohjaveden pinnankorkeus ja tarkkailu
Pohjavesialueelle on asennettu 20 pohjaveden havaintoputkea, joista 13 todettiin kartoituksen yhteydessä toimintakuntoiseksi. Havaintoputkista kolme kuuluu vedenottoon
liittyvään velvoitetarkkailuun (P4, P17 ja P18), yksi maa-ainesten ottoon (P7/14) ja yksi
Savon Voiman omaan tarkkailuun (P6/13). Muut havaintoputket eivät ole tällä hetkellä
tarkkailussa. Taulukossa 1 on esitetty vedenottoon liittyvän tarkkailun yhteydessä mitattujen pohjaveden pinnankorkeuksien vaihtelu vuosien 2003–2008 aikana.
Taulukko 1. Pohjaveden pinnankorkeuden vaihtelu vuosina 2003–2008 (N2000).
Havaintopaikka

Minimi

Maksimi

P4

101,61 (24.3.2003)

102,12 (27.6.2005)

P17

102,8 (27.3.2008)

103,84 (27.6.2005)

P18

102,46 (24.3.2003)

103,47 (27.6.2005)
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Valvontatutkimusohjelman mukainen tarkkailu ja tulokset
Kankaan vedenottamon talousveden laatua seurataan terveydensuojeluviranomaisen
kanssa yhteistyössä laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti (sosiaali- ja terveysministeriön asetus 461/2000). Ottamon raakavedestä määritetään kerran kuukaudessa lämpötila, koliformiset bakteerit ja E. coli, sameus, väri, pH, sähkönjohtavuus,
rauta ja mangaani, happipitoisuus, ammonium, nitraatti sekä orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus (TOC). Neljä kertaa vuodessa määritetään pesäkkeiden lukumäärä, happi, alkaliteetti, kokonais- ja kalsiumkovuus sekä kemiallinen hapenkulutus CODMn ja
kerran vuodessa hiilidioksidipitoisuus. Raakaveden seurannan lisäksi myös ottamolta
verkostoon pumpattavalle vedelle tehdään valvontatutkimusohjelman mukaisia tutkimuksia.
Kankaan vedenottamon raakaveden laatu vuosina 2012–2014 on esitetty taulukossa 2.
Lisäksi taulukossa on esitetty suojelusuunnitelmien laatimisen yhteydessä vuonna 2014
otetun vedenlaatunäytteen tulokset. Taulukoiden 2 ja 3 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 2. Kankaan vedenottamon raakaveden laatu 2012–2014.
Kankaan vedenottamo
Parametri, yksikkö

STMA 461/2000
vaatimus* /
suositus

n

2012–2014

2014

Lämpötila, C

8

5,9

5,3

pH

11

7,2

7,1

6,5 - 9,5

Sähkönjohtavuus, µS/cm

11

108

90

≤2500

Väriluku, mg Pt/l

10

<4

<5

Sameus, FNU

10

0,08

<0,2

E.coli, kpl/100 ml

10

0

0*

Koliformiset bakteerit, kpl/100 ml

10

0

0

°

ei epätavallisia
muutoksia

Enterokokit, pmy/100 ml

6

0

Rauta, µg/l

10

<6

<10

≤200

Mangaani, µg/l

10

<5

<2

≤50

Kemiallinen hapenkulutus, COD Mn,
mg/l

8

<1

<0,5

Liukoinen happi, mg/l

4

11,7

11,9

Kalsiumkovuus mmol/l

8

0,37

Alkaliteetti, mmol/l

2

0,70

Kokonaisfosfori, mg/l

1

0,004

0*

Nitraatti mg/l

10

2,5

Nitriitti, mg/l

4

<0,02

Nitriitti-nitraatti typpenä mg/l

1

0,51

Ammonium typpenä, mg/l

11

<0,006

<0,004

Kokonaistyppi, mg/l

1

0,53

0,55
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Antimoni, µg/l

<0,5

≤5,0*

≤2,5

<1

≤10,0*

≤5,0

Arseeni, µg/l
Elohopea, µg/l

<0,1

≤1,0*

≤0,06

Kadmium, µg/l

<0,1

≤5,0*

≤0,4

Kloridi, mg/l

2,7

≤250

≤25

Koboltti, µg/l

<0,5

≤2,0

Kromi, µg/l

<1

≤50*

≤10

Kupari, µg/l

<1

≤2000*

≤20

Lyijy, µg/l

<0,5

≤10*

≤5,0

Mineraaliöljy, µg/l

<50

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

10

0,31

≤50

<1

≤20,0*

<1

ei epätavallisia
muutoksia

≤10

Sinkki, µg/l

<5

≤60

Sulfaatti, mg/l

5,6

≤150

Vesi on laadultaan hyvää, pehmeää pohjavettä. Vesi sisältää vähän rautaa ja mangaania.
Kirkonkylän pohjavesialueelta otettiin vuonna 2014 suojelusuunnitelmien laatimisen
yhteydessä pohjaveden laatunäytteitä kolmesta muustakin havaintopisteestä vedenottamon lisäksi. Yksi näytteenottopisteistä sijaitsi vanhan kaatopaikan alueella, josta oli
käytettävissä yksi vertailunäyte vuodelta 1993. Havaintopiste P34 oli näytteenottohetkellä tukossa, joten näyte ei välttämättä kaikilta osin esitä luotettavasti pohjaveden laadullista tilaa. Analyysien tulokset on koottu taulukkoon 3.
Taulukko 3. Pohjaveden laatu havaintopisteissä P35, P5/01 ja P34.
P35

P5/01

P34

Parametri, yksikkö
1993

2014

2014

1993

2014

STMA
461/2000 vaatimus* / suositus

Lämpötila, oC

4,5

3,1

5,2

5

4,9

pH

6,1

6,3

7,1

6,7

6,8

6,5 - 9,5

Sähkönjohtavuus, µS/cm

71

47

220

55

29

≤2500

Väriluku, mg Pt/l

20

7,5

7,5

Sameus, FNU

3,8

5,6

11

ei epätavallisia
muutoksia

Rauta, µg/l

2239

270

610

1220

71

≤200

Mangaani, µg/l

430

6,8

12

219

<2

≤50

CODMn, mg/l

2,9

5,4

<0,5

0,5

<0,5

≤5,0

11,3

9,7

Liukoinen happi, mg/l

12,8

Kalsiumkovuus mmol/l

0,2

0,15

Alkaliteetti, mmol/l

0,4

0,41

Kokonaistyppi, mg/l
Nitriitti typpenä mg/l
Ammonium typpenä, mg/l
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<0,5

<0,5

<0,5

≤5,0*

≤2,5

<1

<1

<1

≤10,0*

≤5,0

Elohopea, µg/l

<0,1

<0,1

<0,1

≤1,0*

≤0,06

Kadmium, µg/l

<0,1

<0,1

<0,1

≤5,0*

≤0,4

Kloridi, mg/l

3,1

31

<0,5

≤250

≤25

Koboltti, µg/l

Arseeni, µg/l

<0,5

<0,5

<0,5

Kromi, µg/l

<1

1,3

<1

≤50*

≤10

Kupari, µg/l

1,2

4,3

<1

≤2000*

≤20

Lyijy, µg/l

2,1

0,51

<0,5

≤10*

≤5,0

Mineraaliöljy, µg/l

<50

<50

<50

<1

1,2

<1

≤20,0*

<1

ei epätavallisia
muutoksia

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

≤2,0

≤50
≤10

4,2

<1

Sinkki, µg/l

9,6

<5

<5

≤60

Sulfaatti, mg/l

8,4

12

3,2

≤150

1.5

Pohjavesialueen maankäyttö

1.5.1

Kaavatilanne ja kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset
Kaavoituksella ohjataan rakentamista ja maankäytön sijoittumista. Kirkonkylän pohjavesialueella voimassa olevia kaavoja ovat Pohjois-Savon maakuntakaava 2030, Tahkovuoren ja keskustaajaman osayleiskaavat sekä Nilsiän keskustaajaman asemakaava.
Maakuntakaava
Reittiönharjun pohjavesialueella on voimassa ympäristöministeriön 7.12.2011 vahvistama Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 (kuva 2). Siinä on pohjavesialue osoitettu
ohjeellisena erityisominaisuutta osoittavalla merkinnällä ”Tärkeä pohjavesialue, pv
1 651”. Suunnittelumääräyksenä on, että ”Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava siten, että pohjaveden määrällinen ja laadullinen tila ei heikkene”.
Alueen sisällä olevia aluevarauksia ja kohdemerkintöjä ovat pohjavesialueen itäosan
taajamatoimintojen alue A1 001 (ruskea väri), Nilsiän keskusta ca-11, tilaa vaativan erikoiskaupan alue (TIVA) kme 43. 010, Natura verkostoon kuuluvat kohteet (N, sl 556),
Luotteispuro, virkistysalue vl 431 Ritoharju (48 ha). Alueen tai kohteen erityisominaisuutta kuvaavia merkintöjä alueella ovat Palokankaan harju-, moreeni- tai kallioalue,
ge, 662, jolla mahdollisesti on maa-aineslain 3 §:n tarkoittamia maisemaan liittyviä arvoja. Alueelle on osoitettu moottorikelkkailureitti. Alue kuuluu Kuopio-Tahko matkailun kehittämiskäytävään.
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Kuva 2. Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta.
Yleiskaava
Kirkonkylän (Nilsiä) pohjavesialueella on voimassa Nilsiän keskustaajaman osayleiskaava, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.6.1984. Kaavassa pohjavesialue on
osoitettu ohjeellisella katkoviivalla ”Tärkeä pohjavesialue pv”.
Kaavakartta on kahdessa osassa. Varpaisjärventien itäpuolinen osa on mittakaavassa 1:
10 000 ja länsipuoli 1: 40 000. Kumpaankin sisältyy merkintä ”pv=tärkeä pohjavesialueen raja”. Itäpuolinen pv-alue sisältää kirkonkylän keskeisiä toimintoja, kuten asumista (AO, AP, AL, AK,) palveluja (Y, YS, YH, YK, KL,) työpaikka-alueita (TT, TV,) virkistys- ja luonnonsuojelualueita (V, VL,VU, SL) sekä myös huoltoasemia (LH), hautuumaan (EH), maa-ainesten ottoa, vesialueita ja katuja. Länsipuoleisella osalla pohjavesialueeseen sisältyy maa- ja metsätaloutta, ulkoilureitti, moottorirata-alue (EM),
maankamaran ainesten ottoalue (EO) ja yhdyskuntateknistä huoltoa (ET). Pajujärventien ja Varpaisjärventien risteyksen eteläpuolella on yleiskaavassa merkintä ”alueen
muuttuva käyttötarkoitus EO>M”.
Kuvassa 3 on esitetty yleiskaavan mukainen rajaus (vahvistettu violetilla viivalla) ja kuvassa 4 valtion ympäristöhallinnon rajaus, jossa pohjavesialueen rajaus on merkitty sinisellä katkoviivalla ja varsinainen muodostumisalue yhtenäisellä viivalla. Yleiskaavaan
pohjavesirajaus poikkeaa jonkin verran valtion ympäristöhallinnon rajauksesta ja pohjoisosassa rajausta ei ole esitetty lainkaan.
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Kuva 3. Ote Nilsiän keskustan osayleiskaavasta.

Kuva 4. Valtion ympäristöhallinnon pohjavesialuerajaus.
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Kirkonkylän pohjavesialueesta noin 100 hehtaaria (noin 20 %) on Kuopion kaupungin
omistuksessa ja loput on yksityisessä omistuksessa. Vedenottamoalue sijoittuu kaupungin omistamalle maalle.
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SUUNNITELMA-ALUEEN TOIMINNAT JA NIIDEN AIHEUTTAMAT RISKIT
Tähän lukuun on koottu tiedot Kirkonkylän (Nilsiä) pohjavesialueelle sijoittuvasta toiminnasta sekä arvioitu niiden aiheuttamia riskejä pohjaveden muuttumis- ja pilaantumisvaaran sekä vedenoton kannalta. Toimintojen kartoitukset on tehty osittain vuonna
2012 päättyneen Pohjois-Savon 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
Kirkonkylän (Nilsiä) pohjavesialueella sijaitsee 458 ympärivuotista asuinkiinteistöä ja
kaksi vapaa-ajan kiinteistöä. Suurin osa asutuksesta sijoittuu pohjavesialueen itä- ja
eteläosaan ja on valmistunut 1970-luvulla. Loma-asunnot sijaitsevat Iso-Kankaisen
rannalla. Vedenottamoa lähimmät ympärivuotiset asuinrakennukset sijaitsevat alle 50
metrin etäisyydellä.
Vedenhankinta ja jätevesien käsittely
Pohjavesialueen itäosassa sijaitseva Nilsiän keskustaajaman alue kuuluu Kuopion Vesi
Liikelaitoksen vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueeseen. Alueen kiinteistöt ovat liittyneet Kuopion Veden verkostoihin. Pohjavesialueella sijaitsevassa viemäriverkostossa on neljä jätevedenpumppaamoa.
Pohjavesialueen pohjoisosa kuuluu Valkeiskylän vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueeseen. Pohjavesialueella sijaitsevassa viemäriverkostossa ei sijaitse
jäteveden pumppaamoja. Kuopion Veden ja Valkeiskylän vesiosuuskunnan viemäriverkostoihin liittyneiden kiinteistöjen jätevedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolella sijaitsevaan jätevedenpuhdistamoon.
Vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueiden ulkopuolisia asuinkiinteistöjä
pohjavesialueella on 21 kpl, jotka sijaitsevat lähinnä pohjavesialueen etelä- ja länsireunalla. Näiden kiinteistöjen vedenhankinta ja jätevedenkäsittely hoidetaan kiinteistökohtaisin menetelmin, pääosin maahanimeyttämöllä.
Lämmitysjärjestelmät
Tiedot kiinteistöjen lämmitysjärjestelmistä, muun muassa maalämpökaivoista ja öljylämmityksistä, on saatu rakennusvalvontaviranomaisen myöntämistä rakennus- ja
toimenpideluvista. Maalämpökaivojen osalta tiedot alkavat vuodesta 2011, jolloin maalämpöjärjestelmän rakentaminen tuli toimenpideluvanvaraiseksi. Tietojen mukaan
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alueella sijaitsee 159 lämmitysöljysäiliötä. Sadan metrin säteellä vedenottamosta sijaitsee kolme lämmitysöljysäiliötä. Lämmitysöljysäiliöiden kunnosta ja käyttöasteesta ei
ole tätä suunnitelmaa laadittaessa ollut käytettävissä ajantasaista tietoa.
Maalämpö- tai vastaavia energiakaivoja alueella on yksi. Sen etäisyys vedenottamosta
on noin 340 metriä.
2.1.2 Asutuksen riskien arviointi
Kirkonkylän pohjavesialueella sijaitsevan nykyisen asutuksen ja mahdollisen lisärakentamisen muodostama pohjavedenpilaantumisriski on suuri, johtuen pohjavesialueella
sijaitsevien öljysäiliöiden suuresta määrästä.
Nilsiän taajamassa asutus on tiheää ja sillä on paikallisesti vaikutusta sekä alueella
muodostuvan pohjaveden määrään että laatuun. Pohjaveden määrään vaikuttaa mm.
taajaman hulevesien viemäröinti ja johtaminen pohjavesialueen ulkopuolelle. Pohjaveden laatuun puolestaan vaikuttavat asutuksen käytössä olevien alueiden käyttö ja hoito,
ja mahdollisissa toimintahäiriötilanteissa myös jätevesien käsittely sekä kiinteistöjen
lämmitysjärjestelmät.
Taajaman asutuksen jätevesien käsittelystä aiheutuvan pohjaveden pilaantumisvaaran
muodostavat jätevesiviemäriverkoston toimintahäiriötilanteet, jolloin jätevettä voi
päästä maaperään. Vedenottotoiminnan kannalta tärkeimmillä alueilla pohjavesialueen
keskiosan nykyinen asutus on tiheää ja sen jätevesien käsittelystä aiheutuvaa pohjaveden pilaantumisvaaraa voidaan pitää kohtalaisena. Lisäksi vedenottotoiminnan kannalta lisärakentamisesta aiheutuva pohjaveden pilaantumis- ja muuttumisvaara on suurin
pohjavesialueen keskiosassa. Viemäriverkostojen toiminta-alueiden ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittelystä aiheutuva pohjaveden pilaantumisvaara on
kohtalainen ja se vähenee, kun nykyisten viemäriverkostojen toiminta-alueiden ulkopuolella sijaitsevat jätevedenkäsittelyjärjestelmät on kunnostettu Kuopion kaupungin
ympäristönsuojelumääräysten mukaisiksi.
Maalämpökaivoja on pohjavesialueella yksi ja se sijoittuu Nilsiän taajamaan. Pohjaveden paikallinen pilaantumisvaara on maalämpöjärjestelmien lämmönsiirtoaineen vuototilanteissa mahdollinen. Nykyiset maalämpöjärjestelmät eivät todennäköisesti kuitenkaan vaikuta vedenottotoimintaan.
Öljylämmitysjärjestelmiä on pohjavesialueella paljon ja suurin osa niistä sijaitsee Nilsiän taajamassa. Säiliöt voivat vuototilanteissa aiheuttaa pohjaveden paikallisen pilaantumisvaaran. Vedenottotoiminnan kannalta suurimman pilaantumisvaaran muodostavat vedenottamon läheisyyteen sijoittuvat öljysäiliöt.
Lisärakentaminen ja sen myötä tapahtuva asutuksen lisääntyminen lisäisi Kirkonkylän
pohjavesialueella pohjaveden paikallista pilaantumis- ja muuttumisvaaraa. Taajaman
mahdollinen laajentaminen pohjavesialueella tulisi tehdä tiivistäen nykyisiä kaavaalueita ja mahdolliset uudet asuinalueet tulisi sijoittaa ensisijaisesti pohjavesialueen
ulkopuolelle.
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Maatalous

2.2.1 Nykytilanne
Kirkonkylän pohjavesialueella on viljelyksessä olevia peltolohkoja yhteensä noin 22
hehtaarin alalla. Pellot sijoittuvat pohjavesialueen reunaosiin. Eniten peltoa on alueen
etelä- ja pohjoisosissa. Alueella ei sijaitse ympäristölupavelvollisia eläinsuojia.
Pohjavesialueella käytetään lannoitteina sekä karjanlantaa että keinolannoitteita. Torjunta-aineiden käytöstä ei ole ollut käytettävissä ajantasaista tietoa. Alueen viljelijät
ovat sitoutuneet noudattamaan maatalouden ympäristötuen perustukiehtoja.
2.2.2 Maatalouden riskien arviointi
Pohjavesialueella sijaitsevien pelto- ja laidunalueiden muodostama pohjaveden pilaantumisvaara pohjavedelle on vähäinen. Peltoalueet sijaitsevat pääosin varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella.
Maatalouden, lähinnä lietelannan, lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytön aiheuttama, yleisin haitta pohjavedelle on nitraattipitoisuuden nousu sekä veden mikrobiologinen laadun vaihtelu. Maatalouden vaikutuksia tulisi tarkastella aina tapauskohtaisesti
ottaen huomioon alueen hydrogeologiset ominaisuudet.
2.3

Metsätalous

2.3.1 Nykytilanne
Metsäkeskukselta saatujen tietojen mukaan Kirkonkylän pohjavesialueella on metsämaata yhteensä noin 237 hehtaaria. Alue on maastotyypiltään pääosin kangasmaata ja
pääpuulajit ovat mänty ja kuusi. Kehitysluokaltaan eniten on varttunutta ja uudistuskypsää metsikköä.
Kuvassa 5 on esitetty Kirkonkylän pohjavesialueella olevan puuston hakkuumahdollisuudet vuosien 2013–2023 aikana. Mahdollisten hakkuualueiden pinta-ala on yhteensä
noin 116 hehtaaria, josta arvioituja avohakkuita on noin 43,5 ha ja harvennushakkuita
yhteensä 54,5 ha sekä siemenpuuhakkuita 14,7 ha. Toteutuvien hakkuiden määrä riippuu kuitenkin metsänomistajista. Hakkuita suunniteltaessa on huomioitava myös Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä annettu määräys metsänhoitotöistä
pohjavesialueilla. Määräyksen mukaan tilakohtaista yhtenäistä hakkuuaukiota ei saa
olla kolmea hehtaaria enempää.
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Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä sähkönjakelumuuntajat

2.4.1 Nykytilanne
Öljy- ja polttoainesäiliöt
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja Kuopion kaupungin rakennusvalvonnan tietojärjestelmän mukaan pohjavesialueella sijaitsee 159 lämmitysöljysäiliötä, jotka on käsitelty
aiemmin kappaleessa 2.1.2. Asutuksen riskien arviointi.
Pohjavesialueella toimii viisi polttoaineen jakeluasemaa, joista vain yhdellä on voimassa oleva ympäristölupa. Jakeluasemien säiliömääristä tai suuruusluokasta ei ole käytettävissä olevaa tietoa. Mahdollisista muista pohjavesialueella sijaitsevista öljy- tai polttoainesäiliöistä ja niiden käytöstä tai kunnosta ei ole tietoa.
Sähkönjakelumuuntajat
Pohjavesialue sisältyy Savon Voima Oy:n sähkönjakelun toiminta-alueeseen. Yhtiöltä
saadun tiedon mukaan Kirkonkylän pohjavesialueella sijaitsee 21 muuntajaa. Sähköyhtiö on vaihtanut kesän 2014 aikana suojaamattomia pylväsmuuntajia kiinteällä suojakaukalolla varustelluiksi puistomuuntamoiksi. Kirkonkylän pohjavesialueella sijaitsevat muuntajat tyyppitietoineen on esitetty taulukossa 4.
Taulukko 4. Kirkonkylän pohjavesialueella sijaitsevat sähkönjakelumuuntajat.
Tunnus

Rakenne

Rakentamisvuosi

öljysuojaus

Muuntaja
(kVA)

öljymäärä
(noin kg)

Etäisyys vedenottamoon (m)

15054

Pylväs

1993

ei

50

120

1490

15059

Puisto

1995

on

315

375

1410

15143

Pylväs

1971

ei

200

295

1740

15170

Puisto

1985

on

315

375

1860
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15257

Puisto

1977

on

500

470

1650

15372

Pylväs

1975

ei

200

295

1360

15393

Pylväs

1977

ei

100

175

1120

15401

Pylväs

1980

ei

100

175

960

15403

Pylväs

1988

ei

500

470

690

15419

Puisto

1979

on

800

580

1470

15600

Pylväs

2006

ei

100

175

500

15657

Puisto

2009

on

315

375

1010

15660

Puisto

2014

on

800

700

15677

Puisto

2014

on

315

570

15678

Puisto

2014

on

315

530

15674

Puisto

2014

on

315

350

15679

Puisto

2014

on

315

290

15680

Puisto

2014

on

315

70

15681

Puisto

2014

on

500

850

15683

Puisto

2014

on

315

1040
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315

490

2.4.2 Öljy- ja polttoainesäiliöiden sekä sähkönjakelumuuntajien aiheuttamien
riskien arviointi
Öljy- ja polttoainesäiliöt
Kirkonkylän pohjavesialueella sijaitsevien öljy- ja polttoainesäiliöiden sekä sähkönjakelumuuntajien aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on em. kohteiden sijainnista ja
suojauksista riippuen on kohtalainen tai suuri.
Pohjavesialueella sijaitsevien öljy- ja polttoainesäiliöiden käytöstä, kunnosta ja sijoittumisesta pohjavesialueella ei ole tarkempaa tietoa. Huonokuntoisista ja suojaamattomista säiliöistä voi aiheutua paikallisesti suuri pohjaveden pilaantumisvaara vuototilanteissa. Lisäksi säiliöiden täyttötilanteisiin ja öljy- ja polttoainekuljetuksiin liittyy öljyvahinkovaara. Erityisesti huoltoasemat, joilla ei ole ympäristölupaa, muodostavat
suuren pilaantumisriskin pohjavedelle.
Muuntajien sisältämä mineraaliöljy, jota käytetään eristeenä ja jäähdytysaineena, aiheuttaa pohjaveden pilaantumisvaaran. Sähkönjakelumuuntajista 14 sijaitsevat kiinteillä
suojakaukaloilla varustetuissa puistomuuntamoissa ja seitsemän maaperäsuojaamattomina pylväissä. Puistomuuntamoiden suojakaukaloon mahtuu muuntajan sisältämä
öljymäärä. Puistomuuntamoista aiheutuva riski pohjavedelle on vähäinen. Mahdollinen
riski voi aiheutua kaukalon rikkoutumisesta. Pylväsmuuntajiin ei ole tehty suojarakenteita tai maaperäsuojauksia. Niiden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on paikallisesti suuri.

2.5

Tie- ja vesiliikenne

2.5.1 Nykytilanne
Tieliikenne
Kirkonkylän pohjavesialueella sijaitsee kaakko-luode suuntaiset seututie 577 (Varpaisjärventie), itä-länsi suuntainen yhdystie 5761 (Pajujärventie) sekä lounas-koillinen
suuntainen yhdystie 16425 (Laitisenmäki). Teiden yhteispituus alueella on noin 4,85
kilometriä. Varpaisjärventie ja Pajujärventie ovat asfalttipäällysteisiä. Laitisenmäentie
on sorapintainen. Varpaisjärventiellä on paikoin 60 km/h nopeusrajoitus, muuten teiden nopeusrajoitukset ovat 80 km/h kesäisin ja talvisin. Talvisin Varpaisjärventien
liukkauden torjunta hoidetaan suolaamalla natriumkloridilla (noin 1,5 tn/k). Muilla
teillä liukkautta torjutaan hiekoittamalla. ELY-keskuksen liikenne-vastuualueelta saadut liikennemäärät ja luokitukset on esitetty taulukossa 5.
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Taulukko 5. Kirkonkylän pohjavesialueen liikennemäärät 2013.
Tien nimi

Tienumero

Varpaisjärventie

Tieluokka

Hoitoluokka

KVL*
kaikki

Tien pituus pvalueella
km

KVL*
raskas

Talvi-/
kesäsuolaus
t/km/v

ajon/vrk

ajon/vrk

Ib

940

56

3,85

1,5/ei

Yhdystie

II

950

22

0,65

ei/ei

Yhdystie

III

96

5

0,35

ei/ei

577

Seututie

Pajujärventie

5 762

Laitisenmäki

16 419

Kunnan ylläpitämää katuverkkoa alueella on noin 20 kilometriä. Yksityisteitä alueella
on noin 1,8 kilometriä. Tiestö on pääosin asfalttipäällysteistä.
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin vaarallisten aineiden kuljetukset 2012 –
selvityksen mukaan vaarallisia aineita, kuten hapettavia ja syövyttäviä sekä palavia nesteitä, Varpaisjärventiellä (577) kuljetettiin yhteensä noin 0–1 200 tonnia viikossa. Vaarallisten aineiden kuljetusmäärät on koottu taulukkoon 6.
Taulukko 6. Vaarallisten aineiden kuljetukset vuonna 2012 tiellä 577.
Luokka

tn/vko

1 Räjähteet

0

2 Kaasut

0

3 Palavat nesteet (mm. öljyt ja polttoaineet)

0–500

4.1 Helposti syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset aineet ja flegmatoidut kiinteät
räjähdysaineet

0

4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet

0

4.3 Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja

0

5.1 Sytyttävästi (hapettavat) vaikuttavat aineet

0-200

5.2 Orgaaniset peroksidit

0

6.1 Myrkylliset aineet

0

6.2 Tartuntavaaralliset aineet

0

8 Syövyttävät aineet

0-500

9 Muut vaaralliset aineet ja esineet

0

Vasaratie-Valkeiskylä väliselle matkalle on rakennettu pohjaveden perussuojaus kevyen
liikenteenväylän ja ajoradan välisellä viherkaistalle vuonna 1994. Pohjavesialueen teiden varsiin on asennettu pohjavesialue-kylttejä.
Liikenneonnettomuuksia on sattunut vuosien 2001–2011 välillä 22 kappaletta joista
kahdessa on ollut mukana raskasta liikennettä. Vuonna 2013 onnettomuuksia sattui
kuusi kappaletta, lähinnä keskustaajaman alueella.
Vesiliikenne
Iso- ja Pieni-Kankaisen lammissa on rajoitettu vesiliikennettä. Lammissa ei saa liikkua
moottoriveneillä tai muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla.
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2.5.2 Liikenteen riskien arviointi
Kirkonkylän pohjavesialueella tienpidosta ja liikenteestä aiheutuva pohjaveden pilaantumisvaara on suuri. Alueen liikenne on melko vilkasta. Taajama-alueella sattuneet onnettomuudet ovat olleet melko lieviä, mikä johtunee osittain alhaisista tilannenopeuksista. Varpaisjärventiellä (577) raskaan liikenteen osuuden ja suurempien nopeusrajoitusten vuoksi pohjaveden pilaantumisvaaraa aiheuttavan onnettomuuden riski kasvaa.
Varpaisjärventiellä talvisin liukkaudentorjuntana tehty tiesuolaus voi vaikuttaa pohjavedenlaatuun kohottamalla sen kloridipitoisuutta. Tiesuolausta tulisikin alueella vähentää tai siirtyä ympäristölle vähemmän haitallisiin vaihtoehtoihin, kuten kaliumformaattiin.
2.6

Maa-ainesten otto

2.6.1 Nykytilanne
Pohjavesialue on huomioitu pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista Pohjois-Savossa koskevassa selvityksessä (POSKI-projekti). Alueella on kaksi harjuluontoluokituksessa mukana olevaa aluetta, Ritoharju sekä Palokangas. Alueet sijaitsevat nykyisen maa-ainesten ottoalueen eteläpuolella. Ritoharjun hiekka- ja soramuodostumat on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaiksi luonnon- ja maisemansuojelun kannalta eikä alue sovellu maa-ainestenottoon. Palokankaan hiekka- ja soramuodostumat
ovat paikallisesti arvokkaita ja alueen koillisosa on osittain maa-ainesten ottoon soveltuvaa.
Yleiskaavoihin pohjavesialueen pohjoisosaan on merkitty kolme maa-ainesten ottoon
soveltuvaa aluetta (eo, eo->M). Alueilla on tällä hetkellä voimassa kaksi maa-ainesten
ottolupaa. Luvat on haettu aiemmin käytössä olleille maa-ainestenottoalueille. Voimassa olevat luvat on esitetty taulukossa 7.
Taulukko 7. Kirkonkylän pohjavesialueella voimassaolevat (08/2014) maa-ainesten
ottoluvat.
Voimassaoloaika

Kokonaisottomäärä
(m3 ktr)

Tunnus

Lupa
myönnetty

Ottoala
(ha)

122011/
2837

31.3.2015

10

75 000

1,3

3149

30.5.2020

10

200 000

5,73

Aineslaji

Pohjaveden
pinnankorkeus (N2000)

Alin
ottotaso

hiekka/
sora/ kivi

+106,27

118

sora/
hiekka

+106,27

118

Toimija
Yksityinen
toiminnanharjoittaja
Kuljetus Taattola Oy

Soranotto-, murskaus- ja louhintatoiminnalta edellytetään maa-aines- ja ympäristölupaehtojen mukaisesti pohjavedenpinnan ja pohjaveden laadun seurantaa. Lupaehtojen
mukainen seuranta suoritetaan maa-ainesten ottoalueille asennetuista pohjaveden havaintoputkista. Vedenlaadun seurantaan liittyvät analyysit ovat väri, sameus, happi,
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pH, sähkönjohtavuus, hiilidioksidi, kovuus, CODMn/ TOC, nitraatti, kloridi, sulfaatti,
rauta, mangaani, polttoainehiilivedyt ja mineraaliöljy.
Pohjois-Savon soranottoalueiden kartoitus ja kunnostustarve -hankkeessa (SOKKAhankkeen osa, 2009) on kartoitettu alueella sijaitsevia maa-aineksenottoalueita (6) ja
selvitetty niiden tila ja kunnostustarve. Tarkastelussa mukana olleiden kohteiden osuus
pohjavesialueen muodostumisalueen pinta-alasta Kirkonkylän pohjavesialueella on ollut noin 6 % (30,8 ha). Voimassa olleita maa-ainestenottolupia alueella oli tuolloin neljä. Alueet olivat suurimmaksi osaksi osittain jälkihoidettuja tai toiminnassa olevia. Yhden kohteen kunnostustarve oli todettu suureksi. Kaksi kohdetta oli jälkihoitamatonta
ja niiden kunnostustarve on todettu kohtalaiseksi. Muilla otto-alueilla kunnostustarve
oli arvioitu luvanmukaiseksi.
Vanhoja ottoalueita on hyödynnetty muun muassa sijoittamalla alueelle mikroauto- ja
motocrossrata. Osaa ottoalueista käytetään varastointialueina.
2.6.2 Maa-ainesten oton riskien arviointi
Pohjavesialueella sijaitsevien nykyisten ja vanhojen maa-ainesten ottoalueiden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on kohtalainen.
Nykyistä maa-ainesten ottoa pohjavesialueella on koko pohjavesialueen pinta-alasta
noin 1 % (noin 7 ha). Luvanmukainen ottotoiminta keskittyy harjun karkeaan ydinosaan pohjaveden muodostumisalueelle. Vedenottamo sijaitsee noin yhden kilometrin
etäisyydellä lähimmästä ottoalueesta.
Osalle vanhoja ottoalueita on sijoitettu sellaisia toimintoja, jotka voivat aiheuttaa paikallista pohjaveden pilaantumisvaaraa. Ottoalueilla sitovien ja suodattavien maakerrosten paksuudet ovat luonnontilaista ohuempia (vanhoilla ottoalueilla paikoitellen
vain kaksi metriä), jolloin alueet ovat pitkään herkempiä mahdollisissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa. Asia tulisikin huomioida ottoalueiden jatkokäyttöä suunniteltaessa.
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. Kotitarveottojen luvanvaraisuudet tulee
arvioida ja huolehtia alueiden jälkihoidosta.
Maa-ainesten ottotoiminto voi kohottaa pohjaveden typpiyhdisteiden pitoisuuksia sekä
sähkönjohtokykyä kohottamalla kalsium-, magnesium-, natrium-, sulfaatti- ja kloridipitoisuuksia. Maa-ainesten oton aiheuttama suurin uhka pohjavesien laadulle liittyy
kuitenkin maa-ainesten oton oheistoimintoihin eli lähinnä öljytuotteiden käsittelyyn.
Osalla maa-ainesten ottoalueista ei ole luotettavia pohjavedenhavaintoputkia, joten
pohjaveden määrällistä ja laadullista tarkkailua ja ei voi suorittaa luotettavasti. Lisäksi
kalliokiviainesten louhinta voi aiheuttaa muutoksen pohjaveden virtaukseen ja näin aiheuttaa riskin etenkin pohjaveden määrälliselle tilalle.
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Pilaantuneet tai mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet

2.7.1 Nykytilanne
Pohjavesialueella sijaitsee ympäristöhallinnon ylläpitämän maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI-rekisteri) mukaan 20 pilaantunutta tai mahdollisesti pilaantunutta
maa-aluetta (taulukko 8). Toiminnassa olevia kohteita on tällä hetkellä yhdeksän. Suurin osa alueista on tutkimatta. Seurakunnan rakennustyömaalla sattuneen öljy- ja kemikaalivahingon saastuttama alue on kunnostettu vahingon yhteydessä. TB-huoltamon
(Nilsiäntie 56) alueella on tehty kunnostustoimenpiteitä aistinvaraiseen arvioon perustuen.
Taulukko 8. Pohjavesialueella sijaitsevat pilaantuneet maa-alueet.
Alue

Osoite

Toiminta

Tilanne

Tutkimukset ja toimenpiteet

Etäisyys
vedenottamolle (m)

Kirkonkylän
ampumarata

Varpaisjärventie 325

Ampumarata

Lopetettu
1969–1992

1.1.1997

660

Lämpökeskus

Simolantie 7

Lämpökeskus

Puusepäntie
6

Energialaitokset ja polttonesteiden
varastot
Energialaitokset ja polttonesteiden
varastot

Toimiva

590

Toimiva

1100

Pisantie 7

Huoltoasema

Toimiva
1965-

2.5.2012 Bentseeni 1,1 mg/kg,
Tolueeni 7,9 mg/kg, Etyylibentseeni 4,2 mg/kg

1900

Nilsiäntie 72

Huoltoasema

Toimiva
1971-

1.1.2002

1300

Entinen
Kesoil

Nilsiäntie 79

Huoltoasema

Lopetettu
1951–1969

TB-huoltamo

Nilsiäntie 56

Huoltoasema

KoneTurunen

Välitie 5

Kemiallinen
pesula / työkoneiden huolto

Nilsiän autokorjaamo

Laitilantie 20

Korjaamo

Huoltoasema
K. Hartikainen
Nilsiän autohuolto Oy

Korjaamo
Konekorjaamo Laakkonen
Autokorjaamo

1770
1130

590

Lopetettu

1900

Verstastie 11

Korjaamo

Lopetettu

11.12.2012 Raskaat öljyjakeet (C21C40) 90 mg/kg, keskitisleet (C10C21) 1700 mg/kg

Pirttilammentie 6

Korjaamo

Toimiva
1977-

1.10.1997 Pb yli raja-arvon, Cd, Zn
ja Cu yli ohjearvon

Puusepäntie
28

Korjaamo

Lopetettu

780

Toimiva
1995-

1700

Toimiva
1985-

860

Lopetettu

1000

Lopetettu

1000

Jakeluasema
PeeÄssä

Nilsiäntie 75

TBjakeluassema

Varpaisjärventie 190b

Syvärin
Nilsiäntie
Betoni Oy
Santeri JousiNilsiäntie 60
lahti
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Toimiva
1965Pesula toiminut vuoteen
1981. Nykyisin työkoneiden huoltoa.

C10-C40 8500–2300 mg/kg, keskiraskaat öljyjakeet 310 mg/kg, raskaat öljyjakeet 3000 mg/kg
Kunnostettu osittain (1995) aistinvaraisesti kaivumassoja vaihtamalla
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Tahkontie 4

Varikko

Toimiva

480

Laitisenmäentie

Varikko

Lopetettu

500

Kiertokuja

Yhdyskuntakaatopaikka

Lopetettu
1950-1970

25.6.1997

350

Nilsiäntie 59

Öljy- ja kemikaalivahinkoalueet

Lopetettu,
1971-

Kunnostettu

950

2.7.2 Pilaantuneiden maa-alueiden riskien arviointi
Kirkonkylän pohjavesialueelle sijoittuvien pilaantuneiden ja mahdollisesti pilaantuneiden maa-alueiden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on suuri. Pohjavesialueella
maaperän pilaantumista aiheuttavat pääsääntöisesti erilaisten öljyjakeiden ja raskasmetallien kertyminen maaperään. Alueen kohteille tulisi tehdä riskinarvio, jonka pohjalta pilaantuneille tai mahdollisesti pilaantuneille maa-alueille laaditaan kunnostussuunnitelma. Riskien arviointi tulisi aloittaa kiireellisyysjärjestyksessä niistä kohteista,
jotka sijoittuvat lähelle vedenottamoa ja joilla voi olla merkitystä vedenottotoimintaan.
Vaikka valtioneuvoston asetuksen (214/2007) liitteessä annetut haitallisten aineiden
ohjearvot eivät kohteesta riippuen ylittyisikään, tulisi kunnostustarvetta silti harkita
mahdollisen pohjaveden pilaantumisvaaran vuoksi.
2.8

Muut toiminnot
Taajama-alueen yritykset
Iso osa Nilsiän keskustaajamasta sisältyy Kirkonkylän pohjavesialueeseen. Alueella
toimii noin 140 yritystä, mm. polttoaineiden jakeluasemia, elintarvikekauppoja, toimistoja ja pientavaraliikkeitä. Lisäksi pohjavesialueella sijaitsee Halssin teollisuusalue,
jonne on keskittynyt tilaa vievät kaupan ja teollisuuden toiminnot, mm. autokorjaamoja ja maatalouskauppa. Pohjavesialueelle sijoittuu myös kaksi lämpölaitosta, palolaitos,
koulu sekä terveyskeskus. Pohjavesialueella on yritystoimintaa, josta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.
Vapaa-ajan alueet
Kirkonkylän pohjavesialueella sijaitsee urheilukenttiä ja moottoriurheilurata. Vanhalla
kaatopaikan alueella on ulkoilureittejä ja pohjavesialueen länsiosassa on moottorikelkkareitti.
Hautausmaat
Pohjavesialueella sijaitsee kaksi evankelisluterilaisen seurakunnan hautausmaata,
Vanha Kirkon puisto ja Kankainen. Vanhan kirkon puisto on otettu käyttöön jo 1730luvun alussa ja sen pinta-ala on noin 2,3 ha. Hautausmaalle on arvioitu haudatun yli 1
000 henkilöä. Hautausmaa ei ole enää hautauskäytössä.

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
Kirkonkylä (Nilsiä)

25 (29)
23.6.2015

Julkinen

Kankaisen hautausmaa on otettu käyttöön vuonna 1877 ja sen pinta-ala on noin 7,3 ha.
Hautapaikkoja arvioidaan olevan noin 10 000 ja se on edelleen käytössä. Kankaisen
hautausmaalla on myös uurnalehtoalue, johon voidaan haudata tuhkauurnia arkussa.
Tuhkien sirottelu maahan on kiellettyä.
Hautausmaiden kukkaistutusten hoidossa käytetään torjunta-aineita kukkien homeenestoon. Käytettävät määrät ovat pieniä.
2.8.1 Muiden toimintojen aiheuttamien riskien arviointi
Polttoainejakelutoiminta pohjavesialueella aiheuttaa suuren pohjaveden pilaantumisvaaran. Pohjavesialueella on myös muuta yritystoimintaa, kuten autokorjaamoja ja
lämpövoimaloita, joista voi aiheutua pohjaveden pilaantumisvaara.
Vapaa-ajan toiminta-alueista moottoriurheilurata voi aiheuttaa paikallisesti kohtalaista
pohjaveden pilaantumisvaaraa. Moottoriurheilurata on perustettu vanhalle maaainesten ottoalueelle, jossa maan suojakerrokset voivat olla hyvinkin ohuita. Lisäksi
pohjavesialueella sijaitsevan ulkoilu/hiihtoreitin kunnossapidossa käytetyt kunnossapitokoneet voivat aiheuttaa öljyvahingon pohjavesialueelle.
Urheilukenttien nurmikoita ei lannoiteta, joten niistä ei aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa. Paikoitusalueiden sade- ja sulamisvedet voivat aiheuttaa pohjaveden pilaantumisriskin.
2.9

Tulvat
Pohjavesialue ei sijaitse ELY-keskuksen määrittelemällä tulvavaara-alueella.
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SUUNNITELMA-ALUETTA KOSKEVAT TOIMENPIDESUOSITUKSET
Seuraavaan taulukkoon (taulukko 9) on koottu Nilsiän Kirkonkylän 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 9. Pohjavesialueen riskitoimintoja koskevat toimenpide-ehdotukset ja toimintasuositukset.
Toiminta
Toimenpidesuositus
Vastuutaho
Vedenhankintaselvitykset • Pohjavesialueelle tehdään pohjavesiselvitys.
• POSELY/ Y ja
ja nimeäminen
KYP/kunnallistekninen
suunnittelu

Maankäyttö

• Kirkonkylän pohjavesialueen nimi muutetaan Nilsiän kirkonkyläksi.
• Yleiskaavan mukainen pohjavesialuerajaus muutetaan yhteneväiseksi valtion ympäristöhallinnon pohjavesialuerajauksen
kanssa.

• POSELY/ Y

Aikataulu
2017–2019

2014

• KON / strateginen
seuraava kaavan
maankäytön suunnittelu tarkistus
• KYP / asemakaavoitus

• Asemakaavoihin tulee tehdä pohjavesialueen suojelua koskevat
rajaukset ja määräykset.

seuraava kaavan
tarkistus
Jatkuvaa

Öljysäiliöt ja muuntajat
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• Kirkonkylän pohjavesialueella sijaitsevien pylväsmuuntajien
suojaukset tulee aloittaa muuntajista 15600, 15403, 15401, jne.
Liikenne ja kunnossapito

Maa-ainestenotto
PIMA

Muut toiminnot

• Kirkonkylän pohjavesialueella olevilla tieosuuksilla (Varpaisjärventie) tulee käyttää kunnossapitoaineena kaliumformaattia.
• Kloridiseuranta aloitetaan niille tieosuuksilla, joilla liukkauden
torjunnassa käytetään tai on käytetty myös natriumkloridia.
• Maa-ainestenottoa ei laajenneta nykyisten ottoalueiden ulkopuolelle.
• Pilaantuneet tai mahdollisesti pilaantuneet maa-alueille tehdään
riskiarvio ja tarvittaessa tehdään maaperän kunnostussuunnitelma ja tarkkaillaan pohjaveden laatua. Riskien arvioinnissa kiireellisimpiä kohteita ovat ne, joilla voi olla vaikutusta vedenottotoimintaan.
• Moottoriurheilurata siirretään pohjavesialueen ulkopuolelle.
• Pohjavesialueelle sijaitsevia hautausmaita ei laajenneta eikä alueelle sijoiteta uusia hautausmaita.
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palvelut (tiedottaminen)
ja Savon Voima (toteuttaminen)
• POSELY / L
2015• POSELY / L
2015• KYP / ympäristönsuoje- Jatkuvaa
lupalvelut
• POSELY /Y ja KYP /
2015ympäristönsuojelupalvelut
• Toiminnanharjoittaja
/kiinteistönomistaja

2015-
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Ympäristöhallinto. Maaperän tilan tietojärjestelmä MATTI, https://tyvi.elma.fi/
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