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KUVAT JA TAULUKOT

Kuvat
Kuva 1. Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta.
Kuva 2. Valtion ympäristöhallinnon pohjavesialuerajaus.
Kuva 3. Maankäyttömuodot Valkeislamminkankaan pohjavesialueella.

Taulukot
Taulukko 1. Valkeislamminkankaan pohjavesialueella sijaitsevat muuntajat.
Taulukko 2. Pohjavesialueella olevien teiden hoitoluokitukset ja ominaistiedot.
Taulukko 3. Pohjavesialueen riskitoimintoja koskevat toimenpide-ehdotukset ja
toimitasuositukset.
LIITTEET
Liite 1. Sijaintikartta pohjavesialueesta.
Liite 2. Yleiskartta pohjavesialueesta.
Liite 3. Pohjavesialueen kallioperäkartta.
Liite 4. Pohjavesialueen maaperäkartta.
Liite 5. Pohjavesialueen hydrogeologia. (Viranomaiskäyttö)
Liite 6. Pohjavesialueelle sijoittuvat riskitoiminnot.
Valkeislamminkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelman laatimisesta ovat vastanneet
Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueelta Päivi Rissanen, Linda Niskanen, Jenni Ikonen ja
Jermu Pehkonen.

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

20

Kuopion kaupunki

4 (17)

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Valkeislamminkangas

23.6.2015

Julkinen

ALUKSI
Tämä Valkeislamminkankaan 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 toimenpide-ehdotukset ja toimintasuositukset.
1

SUUNNITELMA-ALUEEN KUVAUS
Valkeislamminkankaan II-luokan pohjavesialue muodostuu laajasta hiekkavaltaisesta
muodostumasta, joka sijoittuu Kuopion Nilsiän Järvenpään kylään noin 63 kilometriä
Kuopion keskustasta koilliseen. Hiekkamuodostuma on osa Hankamäen alueen deltakompleksia. Sijaintikartta pohjavesialueesta on esitetty suunnitelman liitteenä 1.
Valkeislamminkankaan pohjavesialue rajoittuu länsi-luoteesta pohjoisen kautta itäkaakkoon vesistöihin (Saunapuro ja Keyritynjoki), etelästä lounaaseen suoalueisiin
(Loukkuniemenkangas ja Pyöreäsuo) ja lännessä Valkeismäkeen. Pohjavesialueen leveys on noin 1,4 kilometriä ja pituus noin 3,5 kilometriä.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on noin 4,8 km2. Pinta-alasta varsinaista pohjaveden muodostumisaluetta on noin 3,82 km2. Alueella olevan rantaviivan pituus on noin
5 km. Yleiskartta Valkeislamminkankaan pohjavesialueesta on esitetty suunnitelman
liitteenä 2.

1.1

Pohjavesialueen kallio- ja maaperä sekä hydrogeologia
Kallio- ja maaperä
Pohjavesialueen kallioperä on pääosin kataklastista granodioriitti-tonaliittista gneissiä.
Alueen läpi etelä-pohjois-suunnassa on sedimenttikivilajeja, kuten kiille- ja mustaliuskeita. Alueen kallioperä on muodostunut noin 2,7 miljardia vuotta sitten arkeeisella
maailmankaudella. Pohjavesialueen kallioperäkartta on esitetty suunnitelman liitteenä
3.
Alueen maaperä on pääosin hiekkaa ja lievealueilla esiintyy hietaa, turvetta ja kivikkoa.
Valkeislamminkankaan pohjavesialueen maaperäkartta on esitetty suunnitelman liitteenä 4.
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Hydrogeologia
Valkeislamminkankaan pohjavesialue on ympäristöönsä vettä purkava deltamuodostuma. Alueella muodostuvat pohjavedet purkautuvat Keyritynjokeen, joka on noin 20
metriä matalammalla kuin Valkeislamminkankaan lakiosa (+140 m mpy).
Alueen käyttökelpoisuus vedenhankintaan on kohtalaisen hyvä ja suojeltavuus erinomainen. Alueen rakennetta ja pohjavesiolosuhteita ei ole kuitenkaan tutkittu kovinkaan tarkasti. Alueella tulisikin tehdä tarkempia pohjavesiselvityksiä.
Pohjois-Savon ELY-keskus on arvioinut Valkeislamminkankaan pohjaveden määrälliseltä ja kemialliselta tilaltaan hyväksi. Alueen arvioitu antoisuus on 2511 m3/vrk, kun
vuotuisesta sadannasta (600 mm) imeytyy 40 % pohjavedeksi. Pohjavesialueen hydrogeologia on esitetty suunnitelman liitteenä 5.
1.2

Pohjavesimuodostumasta riippuvaiset pintavesi- ja maaekosysteemit sekä
luonnonsuojelualueet
Pohjavesialueen pohjois- ja itäosan rajaa Keyritynjoki. Keyritynjoki kuuluu Rautavaaran, Juankosken ja Kuopion kunnissa koskiensuojelulaissa (23.1.1987/35) annettuihin
alueisiin, joille ei saa rakentaa uutta voimalaitosta. Pohjavesialueen luoteisosassa virtaa
Saunapuro, joka laskee Keyritynjokeen ja eteläosassa virtaa Petronpuro, joka laskee
Petronpyörteeseen. Pohjavesialueella sijaitsee kaksi lampea, Iso-Valkeinen (+ 123,9 m
mpy) ja Pieni- Valkeinen (+132,6 m mpy) sekä osittain Petronpyörre (+113,2 m mpy).
Pohjavesialueella, etenkin etelä-länsireunoilla, sijaitsee useita helppokulkuisia soita ja
soistuma-alueita.
Valkeislamminkankaan pohjavesialueella ei sijaitse Natura-alueita.

1.3

Vedenotto ja vedenkäsittely sekä suojavyöhykkeet
Alueella ei sijaitse pohjavedenottamoa eikä alueelle ole tehty suoja-aluepäätöksiä.

1.4

Pohjaveden pinnankorkeus ja laatu sekä tarkkailu
Pohjavesialueelta ei ole tutkittua tietoa pohjavedenlaadusta tai pinnankorkeudesta.
Alueelle ei ole asennettu havaintoputkia.

1.5

Pohjavesialueen maankäyttö

1.5.1

Kaavatilanne ja kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset
Kaavoituksella ohjataan rakentamista ja maankäytön sijoittumista. Valkeislamminkankaan pohjavesialueella on voimassa Pohjois-Savon maakuntakaava 2030.
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Maakuntakaava
Valkeislamminkankaan pohjavesialueella on voimassa ympäristöministeriön 7.12.2011
vahvistama Pohjois-Savon maakuntakaava 2030. Siinä on pohjavesialue osoitettu ohjeellisena erityisominaisuutta osoittavalla merkinnällä ”Tärkeä pohjavesialue, pv
1 655”. Suunnittelumääräyksenä on, että ”Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava siten, että pohjaveden määrällinen ja laadullinen tila ei heikkene”.
Pohjavesialueen sisällä pääkäyttötarkoitus on ”maa- ja metsätalousalue, MY1 300”.
MY1 merkinnällä osoitetulla alueilla on maa-aineslain 3 §:n tarkoittamia maisemaan
liittyviä arvoja.
Pohjavesialueen ulkopuolella sijaitsevalle Laajalanselälle on merkitty venesatama tai
rantautumispaikka ”lv 904”. Keyritynjoen kautta kulkee laiva- tai veneväylä Keyrityltä
Ala-Luostalle ja Syväriin. Jokivarsikankaan alueella sijaitsee muinaismuistokohde ”sm
600, kivikautinen asuinpaikka”.

Kuva 1. Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta.
Yleiskaava
Alueella ei ole yleiskaavaa eikä alue sisälly suunnittelutarvealueisiin.
Kuvassa 2 on esitetty valtion ympäristöhallinnon pohjavesialuerajaus, joka on merkitty
sinisellä katkoviivalla ja varsinainen muodostumisalue yhtenäisellä viivalla. Maakuntakaavan pohjavesialuerajaus on yhdenmukainen ympäristöhallinnon rajauksen kanssa.
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Kuva 2. Valtion ympäristöhallinnon pohjavesialuerajaus.
Asema- ja ranta-asemakaavat
Alueella ei ole asema- tai ranta-asemakaavoja.
Kunnallisten määräysten maankäyttörajoitukset
Valkeislamminkankaan 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
Valkeislamminkankaan pohjavesialueen päämaankäyttömuoto on metsätalous, jota
alueen pinta-alasta on yli 90 %. Lopun jakavat maatalous, asutus sekä muut alueet.
Muut alueet käsittävät mm. maa-ainesten ottoalueet sekä pohjavesialuerajauksen sisään jäävät vesistöt. Maankäyttömuodot ovat esitetty kuvassa 3.
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SUUNNITELMA-ALUEEN TOIMINNAT JA NIIDEN AIHEUTTAMAT RISKIT
Tähän lukuun on koottu tiedot Valkeislamminkankaan pohjavesialueelle sijoittuvasta
toiminnasta sekä arvioitu niiden aiheuttamia riskejä pohjaveden muuttumis- ja pilaantumisvaaran 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
Pohjavesialueella sijaitsee yksi ympärivuotinen asuinrakennus ja kymmenen vapaaajan asuntoa. Rakennukset on rakennettu pääosin 1970- ja 1980-lukujen aikana. Asutus on keskittynyt Iso-Valkeisen ja Keyritynjoen ranta-alueille pohjavesialueen pohjoisosaan.
Vedenhankinta ja jätevesien käsittely
Valkeislamminkankaan pohjavesialueen kiinteistöjen vedenhankinta tapahtuu kiinteistökohtaisesti. Alue ei ole vesihuoltolaitoksen vedenjakelun toiminta-aluetta. Lähimmän
vesiosuuskunnan (Vellikangas) vesijohtoverkosto on noin neljän kilometrin etäisyydellä pohjavesialueen asutuksesta.
Alueen jätevesien käsittely on hoidettu kiinteistökohtaisesti. Haja-asutusalueiden saostus- ja umpikaivolietteiden muodostumista ja käsittelyä koskevan kyselyn (2009) mukaan, kyselyyn vastanneilla kahdeksalla kiinteistöllä ei ole vesikäymälöitä. Noin puolet
vastanneista kiinteistöistä ilmoittaa, että eivät käsittele harmaita jätevesiä. Niillä kiinteistöillä, joilla harmaat jätevedet käsitellään, menetelmänä käytetään saostussäiliöitä
ja käsitellyn jäteveden maahanimeytystä.
Pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät eivät täytä ympäristösuojelumääräysten mukaisia vaatimuksia tai niistä ei ole saatavilla käytettävissä olevaa
tietoa.
Alueella ei ole viemäriverkostoa, jätevedenpumppaamoja tai -puhdistamoja. Alue ei sijaitse Nilsiän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman (2011) mukaisella viemäröinnin tarvealueella, koska alueelle ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa viemäriverkostoa harvan asutuksen vuoksi.
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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
alueella ei sijaitse öljylämmitystä, energiakaivoja tai muita maalämpöjärjestelmiä käyttäviä kiinteistöjä.
2.1.2 Asutuksen riskien arviointi
Alueella olevan nykyisen asutuksen aiheuttama pohjaveden muuttumis- tai pilaantumisvaara on vähäinen.
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.
Valkeislamminkankaan pohjavesialueelta puuttuu rakentamista ohjaava yleiskaava.
Tämän hetkisen tilanteen mukaan alueelle ei kohdistu rakentamispaineita. Mahdollisen
lisärakentamisen ja sen myötä tapahtuva asutuksen lisääntyminen lisäisi Valkeisenhlamminkankaan pohjavesialueella pohjaveden pilaantumis- ja muuttumisvaaraa. Asutuksen mahdollinen laajentuminen tulisi ohjata pohjavesialueen ulkopuolelle tai pohjavesialueen reunavyöhykkeelle.

2.2

Maatalous
Maatalousalueiden pinta-ala Valkeislamminkankaan pohjavesialueella on noin 1,1 hehtaaria eli noin 0,2 % koko pohjavesialueen kokonaispinta-alasta. Pohjavesialueen luoteisosaan sijoittuu pelto- ja laidunalueita, jotka ovat pohjavesialueen läheisyydessä sijaitsevan maatilan lehmien laidunalueena. Pohjavesialueen sisällä ei sijaitse tilakeskuksia.

2.2.1 Maatalouden riskien arviointi
Pohjavesialueella sijaitsevien pelto- ja laidunalueiden muodostama pohjaveden pilaantumisvaara pohjavedelle on vähäinen.
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Metsätalous

2.3.1 Nykytilanne
Valkeislamminkankaan pohjavesialueella on metsämaata yhteensä noin 450 hehtaaria.
Alue on maastotyypiltään kangasmaata ja pääpuulajit ovat mänty ja kuusi. Kehitysluokaltaan eniten on nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää.
Alueen metsämaasta suurin osa (noin 85 %) on metsäyhtiö UPM:n omistuksessa.
UPM:ltä saatujen tietojen mukaan heidän omistuksessa olevalle maa-alueelle on vuosien 2013–2023 tulossa noin 10 hehtaarin alalle avohakkuita ja 27 hehtaarin alalle harvennushakkuita.
UPM käyttää maanmuokkaustapana laikkumätästystä. Lannoitteita (metsäsalpietaria)
on levitetty vuoden 2013 aikana 60 hehtaarille ja tulevaisuudessa niitä tullaan levittämään vielä 20 hehtaarin alalle. Lannoituksen tarkoituksena on edistää puuston kasvua.
Käyttösuositus lannoitteelle on 400–750 kg/ha 6–8 vuoden välein. Lannoite sisältää
typpeä (27 %), rikkiä (4 %), kaliumia (1 %), magnesiumia (1 %), booria ja seleeniä.
Muista alueella tapahtuvista maanmuokkaustavoista, ojituksen tarpeellisuudesta ja
lannoitustavoista ei ole tietoa.
2.3.2 Metsätalouden riskien arviointi
Metsätalouden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on Valkeislamminkankaan
pohjavesialueella kohtalainen. Pohjaveden pilaantumisvaaraa aiheuttavia metsätalouden toimintoja ovat päätehakkuut, mahdolliset kunnostusojitukset, lannoitukset ja
muu maanmuokkaus. Nämä vaikuttavat ravinteiden huuhtoutumiseen, valumavesien
lisääntymiseen sekä pohjaveden määrän muutoksiin. Hakkuutähteiden korjuu pienentää hakkuun ravinnehuuhtoumia, mutta toisaalta kantojen nosto kasvattaa eroosioriskiä ja saattaa lisätä kuormitusta. Lisäksi metsätyökoneiden käyttöön liittyy öljyvahingonvaara ja sitä kautta pohjaveden pilaantumisvaara. Mahdollisissa vuototilanteissa
pohjaveden pilaantumisvaara on suuri.
Tasaisesti vuosittain jakaantuvat puuston harvennus- ja päätehakkuut eivät aiheuta ko.
alueella todennäköistä pohjaveden pilaantumisvaaraa, kun hakkuuajankohdan valinnassa, mahdollisessa maapohjan käsittelyssä, torjunta-aineiden ja lannoitteiden käytössä on otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti pohjaveden suojelutarve.
2.4

Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä sähkönjakelumuuntajat

2.4.1 Nykytilanne
Öljy- ja polttoainesäiliöt
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Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja Kuopion kaupungin rakennusvalvonnan tietojärjestelmän mukaan Valkeislamminkankaan pohjavesialueella ei sijaitse maanpäällisiä tai
maanalaisia öljy- tai polttoainesäiliöitä.
Sähkönjakelumuuntajat
Pohjavesialue sisältyy Savon Voima Oy:n sähkönjakelun toiminta-alueeseen. Yhtiöltä
saadun tiedon mukaan Valkeislamminkankaan pohjavesialueella sijaitsee yksi sähköyhtiön omistama puistomuuntajamallinen sähkönjakelumuuntaja (taulukko 3). Kooltaan
se on 50 kilowattia, joka vastaa öljymäärältään noin 67 kg. Puistomuuntajalla öljynsuojaus on toteutettu kiinteällä suojakaukalolla.
Taulukko 1. Valkeislamminkankaan pohjavesialueella sijaitsevat muuntajat.
Tunnus

Rakenne

15574

Koppi

Rakentamisvuosi
2009

Öljysuojaus
On

Muuntaja (kVA)
50

Öljymäärä (noin kg)
120

2.4.2 Öljy- ja polttoainesäiliöiden sekä sähkönjakelumuuntajien aiheuttamien
riskien arviointi
Mikäli Valkeislamminkankaan pohjavesialueella on öljysäiliöitä, voi niistä aiheutua pilaantumisvaaraa pohjavedelle. Erityisesti suoja-altaattomat öljy- tai polttoainesäiliöt ja
maanalaiset öljysäiliöt muodostavat vuototilanteessa paikallisesti suuren pilaantumisvaaran pohjavedelle.
Muuntajasta aiheutuva pilaantumisvaara pohjavedelle on kohtalainen. Muuntajien sisältämä mineraaliöljy, jota käytetään eristeenä ja jäähdytysaineena, aiheuttaa pohjaveden pilaantumisvaaran. Sähkönjakelumuuntaja on tyypiltään kiinteällä suojakaukalolla
varustettu puistomuuntaja. Suojakaukaloon mahtuu muuntajan sisältämä öljymäärä.
Mahdollinen riski voi aiheutua kaukalon rikkoutumisesta.
2.5

Tie- ja vesiliikenne

2.5.1 Nykytilanne
Tieliikenne
Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne-vastuualueelta saatujen tietojen mukaan pohjavesialueella sijaitsee itä- koillissuuntainen yhdystie 16469 (Järvenpääntie). Tie on sorapäällysteinen ja sillä on 80 km/h nopeusrajoitus kesäisin ja talvisin. Tien pituus pohjavesialueella on noin 1,5 kilometriä. Muita metsäautoteitä ja yksityisiä tonttiteitä alueella on noin 11 kilometriä.
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Järvenpään tietä suolataan kesäisin pölyntorjuntatarkoituksessa. Talvella tien liukkautta torjutaan hiekoittamalla. Vesakoita raivataan kesäaikaan joka kolmas vuosi kuuden
metrin etäisyydeltä tien laidasta ja nurmikot niitetään kerran vuodessa. ELYkeskukselta saadut tien liikennemäärät ja luokitukset ovat esitetty taulukossa 2.
Taulukko 2. Pohjavesialueella olevien teiden hoitoluokitukset ja ominaistiedot.
Tien nimi

Tienumero

Järvenpääntie

16469

Tieluokka

Hoitoluokka

Yhdystie

III

KVL*
kaikki

KVL*
raskas

Tien pituus
pv-alueella

Talvi-/ kesäsuolaus

ajon/vrk

ajon/vrk

km

t/km/v

82

6

1,5

Ei/ 0,8

*KVL = Keskimääräinen vuorokausiliikenne
Vaarallisten aineiden kuljetuksia, mahdollisesti talohin polttoainekuljetuksia tekeviä
säiliöautoja, teillä kulkee vain satunnaisesti. Lisäksi tiellä kulkee maitotiloilta maitoa
noutavia säiliöautoja. Maidonkuljetuksia ei luokitella vaarallisen aineen kuljetukseksi,
mutta pohjavesialueella maaperään imeytynyt maito voi pilata pohjaveden. Tuhat litraa
maitoa vastaa kuormitukseltaan noin kolmeatuhatta litraa ihmisen tuottamia puhdistamattomia jätevesiä vuorokaudessa.
Vesiliikenne
Pohjavesialueella sijaitsevat vesistöt ovat pääosin lampia (Iso- ja Pieni-Valkeinen sekä
Petronpyörre), joissa voidaan veneillä. Keyritynjoessa on merkitty laiva- ja veneilyreitti.
2.5.2 Liikenteen riskien arviointi
Liikenteen muodostama pohjaveden pilaantumis- tai muuttumisvaara on kohtalainen.
Liikenteestä voi aiheutua paikallista pohjaveden pilaantumisvaaraa mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Koska liikennemäärät ko. alueella ovat melko vähäisiä, pohjaveden laatua vaarantavan onnettomuuden todennäköisyys alueella on vähäinen. Kesäsuolaus voi nostaa pohjaveden kloridipitoisuutta.
Vesiliikenteen aiheuttaman pilaantumisvaaran aiheuttaa lähinnä mahdolliset polttoainevuodot. Huomioonottaen pohjaveden virtaussuunnan kohti Keyritynjokea on pilaantumisvaara vähäinen.
2.6

Maa-ainesten otto

2.6.1 Nykytilanne
Pohjavesialue on huomioitu pohjavesien suojelua ja kiviaineshuollon yhteensovittamista Pohjois-Savossa koskevassa selvityksessä (POSKI-projekti). Alueella on yksi harjuluontoluokituksessa mukana oleva alue, Valkeislamminkangas, joka kattaa lähes koko
pohjavesialueen. Alueiden hiekka- ja soramuodostumat ovat luokiteltu maakunnallisesti arvokkaiksi luonnon- ja maisemansuojelun kannalta eikä ne sovellu maa-
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ainestenottoon. Valkeislamminkankaan pohjavesialue on POSKI-luokituksen mukaan
maa-ainesten ottoon soveltumatonta aluetta.
Valkeislamminkankaan pohjavesialueella ei ole yhtään voimassaolevaa maa-ainesten
ottolupaa (3/2014). Vanhoja maa-ainesten ottolupia alueella on ollut kolme. Viimeisin
niistä on päättynyt vuonna 2003. Alueista osa on edelleen kotitarveottokäytössä.
Pohjois-Savon soranottoalueiden kartoitus ja kunnostustarve -hankkeessa (SOKKAhankkeen osa, 2009) on kartoitettu alueella sijaitsevia lupavelvollisia ja kotitarvemaaaineksen ottoalueita sekä selvitetty niiden tila ja kunnostustarve. Tarkastelussa mukana
oli kolme kohdetta, joiden yhteispinta-ala pohjavesialueen muodostumisalueen pintaalasta on ollut noin 1,1 % (5 ha). Alueet olivat suurimmaksi osaksi jälkihoitamattomia.
Otto-alueiden kunnostustarve on arvioitu kohtalaiseksi tai vähäiseksi.
2.6.2 Maa-ainesten oton riskien arviointi
Pohjavesialueella sijaitsevien nykyisten ja vanhojen maa-ainesten ottoalueiden aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara on kohtalainen. 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.
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.
Ottoalueilla sitovien ja suodattavien maakerrosten paksuudet ovat luonnontilaista
ohuempia, jolloin alueet ovat pitkään herkempiä mahdollisissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa. Asia tulee huomioida ottoalueiden jatkokäyttöä suunniteltaessa.
2.7

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

2.8

Muut toiminnot
Pohjavesialueella ei sijaitse muita toimintoja, kuten yrityksiä tai vapaa-ajan harrastealueita. Noin kilometrin päässä pohjavesialueesta sijaitsee Vapon turvesuo. Tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan kahden laskeutusaltaan ja pintavalutuskentän kautta
laskuojassa Saunapuroon ja Keyritynjokeen.
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2.8.1 Muista toiminnoista aiheutuvan riskin arviointi
Pohjavesialueen virtausoloja ei ole selvitetty. Turvesuo voi aiheuttaa pohjavesivirtauksiin ja pohjaveden määrälliseen tilaan muutoksia, mikäli turpeennostotoiminnassa pyritään laskemaan pohjaveden pintaa. Pohjavesialue tulisi ottaa huomioon turvetuotantoalueen seurannassa.
2.9

Tulvat
Pohjavesialue ei sijaitse ELY-keskuksen määrittelemällä tulvavaara-alueella.
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SUUNNITELMA-ALUETTA KOSKEVAT TOIMENPIDESUOSITUKSET
Seuraavaan taulukkoon (taulukko 3) on koottu Valkeislamminkankaan pohjavesialueen toimintoja koskevat toimenpidesuositukset.
Kuopion kaikille pohjavesialueille yhteiset toimenpidesuositukset on esitetty suojelusuunnitelman yleisen osan kohdassa 7. Lisäksi
pohjavesialueita koskevat sitovat kunnalliset määräykset, joista on selostettu yleisen osan kohdassa 6.2.
Taulukko 3. Pohjavesialueen riskitoimintoja koskevat toimenpide-ehdotukset ja toimitasuositukset.
Riskitoiminta
Toimenpidesuositus
Vastuutaho
Vedenhankintaselvitykset
• Pohjavesialueelle tehdään pohjavesiselvitys.
• POSELY/ Y ja KYP/
kunnallistekninen suunnittelu
Maankäyttö
• Pohjavesialueelle tulee laatia osayleiskaava, jossa sovitetaan yhteen • KON/strateginen maanmaa-ainesten otto, maiseman- ja pohjavedensuojelu sekä ulkoilun
käytönsuunnittelu
tarpeet.
Metsätalous
• Ympäristönsuojelumääräysten yhtenäisen tilakohtaisen hakkuu• KYP/ ympäristönsuojeaukion kokoa koskevat määräykset saatetaan voimaan myös Vallupalvelut
keisenlamminkankaan pohjavesialueella.
Muut toiminnot
• Pohjavesialueelle tulee asentaa pohjaveden havaintoputki ja edel• Toiminnanharjoittaja
lyttää säännöllistä pohjaveden pinnankorkeuden seurantaa pohja(Vapo)
vesialueen läheisyydessä sijaitsevan turvetuotannon vuoksi.
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