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MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET
Antoisuus kuvaa sitä vesimäärää, joka pohjavesialueelta voidaan ottaa aiheuttamatta
haitallisia ympäristövaikutuksia.
Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä on varsinaisen muodostumisalueen
pinta-alan, imeytymiskertoimen ja alueen vuotuisen sadannan avulla laskennallisesti arvioitu uusiutuvan pohjaveden määrä (m3/d).
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) hoitavat valtionhallinnon alueellisia toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Suomessa. Pohjois-Savon ELYkeskuksen Ympäristö-vastuualueesta on käytetty suojelusuunnitelmien toimenpideohjelmissa lyhennettä POSELY / Y ja Liikenne-vastuualueesta lyhennettä POSELY / L.
Hydrogeologia on luonnontiede, joka tutkii pohjaveden ja geologisen ympäristön vuorovaikutussuhteita.
ISAVI – lyhenteellä suojelusuunnitelman toimenpidetaulukoissa on tarkoitettu ItäSuomen aluehallintovirastoa.
Jatkuvalla valvonnalla ja jaksottaisella seurannalla tarkoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 (myöhempine muutoksineen) mukaisia talousveden valvontatutkimuksia. Jatkuva valvonta ja jaksottainen seuranta ovat viranomaisvalvontaa ja niiden tarkoituksena on varmistaa, että talousvettä toimittava laitos toimittaa
kuluttajille asetuksen laatuvaatimukset ja -suositukset täyttävää vettä. Jatkuvan valvonnan tarkoituksena on hankkia säännöllisesti tietoa talousveden aistinvaraisesta ja mikrobiologisesta laadusta sekä talousveden käsittelyn ja etenkin desinfioinnin tehokkuudesta. Jaksottaisen seurannan avulla selvitetään, täyttääkö talousvesi asetuksessa asetetut laatuvaatimukset ja – suositukset. Jaksottaisessa seurannassa talousvedestä seurataan lähtökohtaisesti kaikkia talousvesiasetuksen liitteen I taulukoissa 1-3 esitettyjä
muuttujia.
Kalliokynnyksellä tarkoitetaan pohjavesimuodostumassa sijaitsevaa kalliota, joka on
pohjaveden pinnankorkeutta ylempänä ja estää pohjaveden vaakasuoraa virtausta.
KON – lyhenteellä suojelusuunnitelmien toimenpidetaulukoissa on tarkoitettu Kuopion kaupungin konsernipalveluja.
KYP – lyhenteellä suojelusuunnitelmien toimenpidetaulukoissa on tarkoitettu Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualuetta.
Käyttötarkkailu on vesihuoltolaitoksen itsensä suorittamaa talousveden laadun valvontaa, joka täydentää viranomaisvalvontaa. Käyttötarkkailulla varmistetaan talousvedeksi käytettävän veden laatu sekä veden käsittelyn asianmukaisuus. Käyttötarkkailuun
kuuluvat myös laitoksen huolto- ja tarkkailutoimenpiteet, muun muassa laitoksen toiminnallinen tarkkailu, jakeluverkoston kunnon tarkkailu sekä käyttäjien tyytyväisyyden
arviointi (valitukset, kommentit ja palautteet). Talousveden laadun valvonnan pääpaino
on käyttötarkkailussa.
Lähde on maanpinnalla oleva pohjaveden purkautumisalue.
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Orsivesi on varsinaisen pohjavesipinnan yläpuolella vettä huonosti johtavan kerrostuman päällä oleva pohjavesikerros.
Pohjaveden havaintoputki on siiviläosalla varustettu teräs- tai muoviputki, joka
asennetaan pystysuoraan maaperään ja pohjavesikerrokseen. Havaintoputkia käytetään
pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun tarkkailuun.
Pohjaveden kemiallinen tila kuvaa pohjaveden kemiallista laatua ja laadun muutoksia ihmistoiminnan vaikutuksesta. Kemiallisen tilan arvioinnissa käytetään Euroopan
Unionin tasolla asetettuja ympäristölaatunormeja, jotka on Suomessa kansallisesti saatettu voimaan vesienhoidon järjestämisestä annetulla asetuksella. Pohjavesialueiden
kemiallinen tila on määritelty vesienhoidon suunnittelun yhteydessä joko hyväksi tai
huonoksi.
Pohjaveden määrällinen tila on vesienhoidon suunnittelun yhteydessä määritelty
ihmistoiminnan vaikutuksesta riippuen joko hyväksi tai huonoksi. Luokittelun kriteerit
pohjautuvat Euroopan Unionin vesipuitedirektiiviin. Määrällinen tila on hyvä, jos keskimääräinen vuotuinen vedenotto ei ylitä muodostuvan uuden pohjaveden määrää ja
pohjaveden pinnankorkeus ei ihmistoiminnan seurauksena pysyvästi laske. Hyvän tilan
edellytyksenä on lisäksi, ettei pohjaveteen kohdistu sellaisia ihmistoiminnasta johtuvia
muutoksia, jotka aiheuttaisivat huonontumista pohjaveteen yhteydessä olevien pintavesien tilassa tai haittaa pohjavesimuodostumasta riippuvaisille maaekosysteemeille.
Pohjavesi on vettä, joka kokonaan täyttää maa- ja/tai kallioperän huokostilaa.
Pohjavesialueen luokka
I luokka = vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue.
II luokka = vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.
III luokka = muu pohjavesialue
Pohjavesialueluokista on kerrottu tarkemmin suojelusuunnitelman yleisen osan luvussa
2.
Pohjaveden muodostumisalue on pohjavesialueen hyvin vettä läpäisevä osa, jossa
maaperän vedenläpäisevyys on vähintään hienon hiekan läpäisevyyttä vastaava. Muodostumisalueeseen kuuluvat myös sellaiset kallio- ja moreenialueet, jotka olennaisesti lisäävät alueen pohjaveden määrää.
Pohjavesialueen raja osoittaa sitä aluetta, jolla on vaikutusta pohjavesimuodostuman
veden laatuun tai muodostumiseen. Vyöhyke ulottuu hyvän tiiviysasteen yhtenäisesti
omaavaan maaperään saakka (esim. savisilttimuodostuman kerrospaksuus > 3 m).
Pohjavesialueen reunavyöhyke on pohjavesialuerajan ja muodostumisalueen rajan
väliin jäävä pohjavesialueen osa.
POSKI on valtion ympäristöhallinnon 2000-luvun puolivälissä toteuttama pohjavesien
suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista koskenut projekti.
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Rantaimeytyvä pohjavesi on vesistöstä luontaisesti tai vedenoton johdosta pohjavesimuodostumaan imeytyvää vettä, joka muodostuman läpi vedenottamolle suotautuessaan muuttuu laatuominaisuuksiltaan pohjaveden kaltaiseksi.
Riskipohjavesialue on alue, joka on vesienhoidon suunnittelun yhteydessä tehdyn
pohjaveden kemiallisen ja määrällisen tilan arvioinnin perusteella luokiteltu riskialueeksi.
Ruhjevyöhyke on kallioperän liikuntojen aiheuttama kallion ruhje, jossa on runsas
vyöhykkeen suuntainen rakoilu. Kallionpinnan taso saattaa vaihdella ruhjevyöhykealueella suuresti.
SOKKA on valtion ympäristöhallinnon 2000-luvun puolivälissä toteuttama maaainesten ottoalueiden tilaa ja kunnostustarvetta koskenut projekti.
Suppa on jääkauden sulamisvaiheen aikana harjualueelle muodostunut pyöreähkö painanne. Suppa voi olla kymmeniä metrejä syvä ja hyvinkin leveä. Supan pohjalle on saattanut muodostua suppalampi.
Vedenottamo voi olla rakenteeltaan kuilu-, siiviläputki-, pora- tai rengaskaivo. Vedenottamo koostuu yhdestä tai useammasta kaivosta.
Vedenhankintavesistöllä tarkoitetaan vesistöä, johon pohjavesimuodostuma rajautuu ja josta rantaimeytyvä pohjavesi muodostuu.
Vedenhankintavesistön valuma-alueella tarkoitetaan vedenhankintavesistöön rajautuvia maa-alueita, joilta pohja- ja pintavedet ohjautuvat vedenhankintavesistöön.
Vesienhoitosuunnitelmissa on tietoja vesienhoitoalueiden vesien tilasta ja siihen
vaikuttavista tekijöistä. Vesienhoitosuunnitelmat hyväksyy valtioneuvosto. Kuopio sijoittuu Vuoksen sekä Kymijoki-Suomenlahden vesienhoitoalueille. Hyvän tilan saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet on koottu vesienhoidon toimenpideohjelmiin, jotka
yleensä käsittävät pienempiä alueita. Kuopion alue kuuluu Pohjois-Savon toimenpideohjelmaan.
Vesihuoltolaitoksella tarkoitetaan yhdyskunnan vesihuollosta huolehtivaa laitosta.
Kuopiossa vesihuoltolaitoksia ovat kaupungin omistama Kuopion Vesi sekä yksityiset vesiosuuskunnat ja -yhtiöt.
Vesihuoltolaitoksen valvontatutkimusohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksen 461/2000 (myöhempine muutoksineen) mukainen tutkimusohjelma, joka käsittää vesihuoltolaitoksen käyttötarkkailun, jatkuvan ja jaksottaisen valvonnan. Valvontatutkimusohjelman laatii kunnan terveydensuojeluviranomainen yhteistyössä vesihuoltolaitoksen kanssa. Ohjelmaan tulee sisällyttää paikallisista olosuhteista aiheutuvat erityisvalvonnan tarpeet. Tutkimusohjelman pääpaino on verkostoveden seurannassa.
Vesilain mukaiseen ottolupaan liittyvä tarkkailuohjelma on vedenottolupaan
perustuva alueellisen ELY-keskuksen hyväksymä tarkkailuohjelma, jossa on esitetty vedenottomäärät sekä pohjaveden korkeuden seuranta ottoalueella ja sen ympäristössä.
Tarkkailuohjelmassa voidaan edellyttää myös pohjaveden laadun seurantaa.
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Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on luonteeltaan selvitys ja ohje, jonka avulla
pyritään turvaamaan pohjavesivarojen säilyminen käyttökelpoisina sekä nykyisten että
tulevien sukupolvien tarpeisiin rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti maankäyttöä ja
toimintoja pohjavesialueilla. Suojelusuunnitelma tarkentaa vesienhoitosuunnitelmia ja
toimii ohjeena sekä tietolähteenä suunnittelualuetta koskevassa neuvonnassa,
suunnittelussa ja päätöksenteossa. Suojelusuunnitelma sisältää tietoa suunnitelmaalueen
pohjavesioloista
sekä
alueella
olevista
riskitoiminnoista.
Lisäksi
suojelusuunnitelmaan on koottu ne toiminta- ja toimenpidesuositukset, joilla riskejä
voidaan ehkäistä ja pohjavesivarat turvata vedenhankintakäyttöä varten.
Suojelusuunnitelmalla ei ole suoria oikeudellisia vaikutuksia. Suunnitelman
oikeusvaikutukset näkyvät siinä vaiheessa, kun sitä sovelletaan käytäntöön suunnitelmaaluetta
koskevassa
suunnittelussa,
neuvonnassa,
päätöksenteossa
ja
viranomaisvalvonnassa. Suojelusuunnitelma auttaa erityisesti arvioitaessa mahdollista
pohjaveden vaarantumista ja sen laajuutta suunnitelma-alueilla. Riskinarvioinnin avulla
saadaan selville kullekin alueelle tyypilliset pohjaveden laatua ja määrää uhkaavat
toiminnat.
Suojelusuunnitelmien laatiminen pohjautuu Euroopan Unionin vesipuitedirektiiviin, sen
täytäntöön panemiseksi Suomessa annettuun lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004, jäljempänä vesienhoitolaki) sekä sen nojalla annettuihin valtioneuvoston asetuksiin vesienhoitoalueista (1303/2004, jäljempänä vesienhoitoasetus),
vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) sekä vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006).
Vesienhoitolaissa on asetettu tavoitteeksi suojella, parantaa ja ennallistaa pinta- ja pohjavedet niin, että niiden tila on vähintään hyvä sekä niin, ettei tila heikkene. Suojelutavoitteiden lisäksi lain tavoitteena on mm. turvata se, että vesienhoidon järjestämisessä
otetaan huomioon vesien laadun lisäksi veden riittävyys ja kestävä käyttö.
Suomi on vesienhoitoasetuksen mukaisesti jaettu vesienhoitoalueisiin. Vesienhoitoalueille on laadittu valtioneuvoston hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat sekä toimenpideohjelma pinta- ja pohjavesille. Kuopio sijoittuu osittain Vuoksen ja osittain Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle ja Kuopiota koskevat toimenpiteet sisältyvät
Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaan. Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelma ovat voimassa vuoteen 2015 saakka. Vesienhoidon toimenpideohjelmaa tarkistetaan kuuden vuoden välein. Uuden ohjelman valmistelu vuosille 2016–
2021
on
käynnistynyt
tämän
suojelusuunnitelman
laatimisen
aikana.
Vesienhoidon suunnittelun yhteydessä Kuopion kaikki pohjavesialueet ja niille sijoittuvat riskitoiminnat on käyty yleisellä tasolla läpi sekä arvioitu alueittain pohjaveden
määrällinen ja kemiallinen tila. Kaikkien pohjavesialueiden tila kemiallisten ja määrällisten ominaisuuksien mukaan on Kuopiossa hyvä. Yhteiseksi toimenpiteeksi kaikille
Pohjois-Savon pohjavesialueille on toimenpideohjelmassa asetettu suojelusuunnitelmi-
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en laatiminen. Suojelusuunnitelmilla tarkennetaan vesienhoitosuunnitelmia ja vesienhoidon toimenpideohjelmaa pohjavesialuekohtaisesti.
Vesienhoitolain uudistaminen on ollut käynnissä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Uudistaminen koski erityisesti pohjavesien suojelusääntelyn kehittämistä ja sitä
koskeva vesienhoitolain muutos tuli voimaan 1.2.2015. Muutosten myötä vesienhoitolakiin sisällytettiin uudet säännökset pohjavesialueiden määrittämisestä, luokituksesta
sekä suojelusuunnitelmista sekä em. menettelyihin liittyvästä tiedottamisesta ja osallistumismahdollisuuksista. Pohjavesialueiden luokista käytetään jatkossa merkintöjä 1- ja
2-luokka, jotta uusien säännösten perusteella luokitellut alueet voidaan erottaa aikaisempaan luokituskäytäntöön perustuvista I-III –luokan pohjavesialueista. Lisäksi on
otettu käyttöön uusi E-luokka. Tässä suojelusuunnitelmassa pohjavesialueiden luokitus perustuu vielä vanhaan luokitukseen. Uusi luokitus otetaan Kuopion pohjavesialueilla käyttöön vuoteen 2022 mennessä samassa yhteydessä, kun vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2022-2027 laaditaan.

1.2

Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen
Tämä pohjavesialueiden suojelusuunnitelma koskee Maaninkaa lukuun ottamatta
pohjavesialueita, joiden pääsijaintikunta on Kuopion kaupunki. Suojelusuunnitelman
yleinen osa koskee myös osittain Tuusniemen puolelle sijoittuvaa Kiiskiniemenkankaan
pohjavesialuetta, jolle ei ole tehty aluekohtaista suojelusuunnitelmaa Kuopion
pohjavesialueita
koskevan
suojelusuunnitelmahankkeen
yhteydessä.
Suojelusuunnitelma muodostuu yleisestä osasta ja pohjavesialuekohtaisista raporteista.
Yleinen osa sisältää perustiedot pohjavesialueiden luokittelusta ja rajauksista sekä
Kuopion pohjavesialueista. Lisäksi yleinen osa sisältää koonnoksen pohjavedelle riskiä
aiheuttavista toiminnoista ja tekijöistä sekä keskeisestä pohjavesiä koskevasta
lainsäädännöstä ja Kuopion paikallisista määräyksistä. Yleisen osan loppuun on koottu
kaikille
Kuopion
pohjavesialueille
yhteiset
toimenpide-ehdotukset
ja
toimintasuositukset.
Jokainen pohjavesialuekohtainen suojelusuunnitelma on
tarkoitettu käytettäväksi yhdessä yleisen osan kanssa. Pohjavesialuekohtaiset raportit
sisältävät tiedot alueen pohjavesioloista, pohjaveden laatuun tai määrään vaikuttavista
toiminnoista sekä mahdolliset aluekohtaiset toimenpide-ehdotukset ja suositukset
toimenpiteistä, joilla riskitoimintojen haitallisia vaikutuksia pohjaveteen voidaan
ehkäistä tai vähentää. Tämä yleinen osa ja pohjavesialuekohtaiset suojelusuunnitelmat
muodostavat yhdessä Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelman. Kuopion
pohjavesialueiden suojelussa on noudatettu aiemmin kaupunginhallituksen 12.3.1990
hyväksymää pohjavesialueiden rajauksia ja käyttöä koskevaa suunnitelmaa. Tämä
suunnitelma on edeltäjänsä päivitys ja tarkennos. Aikaisempaan suunnitelmaan ja sen
myöhempään tarkennokseen on viitattu osassa pohjavesialueilla voimassa olevia
yleiskaavoja.
Vehmersalmi liittyi Kuopioon vuonna 2005, Karttula vuonna 2011, Nilsiä vuonna 2013 ja
Maaninka
vuonna
2015.
Vehmersalmen pohjavesialueille
ei
ole
tehty
suojelusuunnitelmia aikaisemmin. Karttulan, Nilsiän ja Maaningan pohjavesialueille on
tehty suojelusuunnitelmat ennen kuntaliitoksia (vuosina 2010–2012) Savo-Karjalan
Vesiensuojeluyhdistys ry:n hallinnoimassa EAKR-osarahoitteisessa Pohjois-Savon
SUSU-hankkeessa. Tämän työn yhteydessä Karttulan ja Nilsiän pohjavesialueiden
suojelusuunnitelmat on hyödynnetty ja soveltuvin osin täydennetty sekä muokattu
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tämän suunnitelman alueraporttien kanssa samanmuotoisiksi. Myös Karttulan ja Nilsiän
yleisten osien asiat on sisällytetty tarpeellisilta osin tähän yleiseen osaan. Maaningan
pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat on hyväksytty Maaningan kunnanvaltuustossa
19.12.2013 ja suunnitelmia ei ole tämän työn yhteydessä muutettu Kuopion mallin
mukaiseksi. Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien yleistä osaa noudatetaan
kuitenkin soveltuvin osin myös Maaningan pohjavesialueilla.
Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelmahankkeelle rahoitusta. Hankkeen ohjausryhmään ovat kuuluneet Jussi Aalto ja Jarmo
Siekkinen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta, Tapio Räsänen (pj.), Lea Pöyhönen, Juha
Romppanen ja Päivi Rissanen (siht.) Kuopion kaupungilta sekä Kirsi Tähti Kuopion Vedestä. Hankkeella on ollut myös projektiryhmä, johon ovat kuuluneet Jussi Aalto Pohjois-Savon ELY-keskuksesta, Eila Pulkkinen, Matti Asikainen, Päivi Rissanen (pj.), Jenni
Ikonen ja Linda Niskanen (siht.) Kuopion kaupungilta sekä Kirsi Tähti ja Reetta Stjerna
Kuopion Vedestä.
Suojelusuunnitelmien yleisen osan päävalmisteluvastuu on ollut Kuopion Vedessä. Lisäksi Kuopion Vesi on vastannut pohjavesialuekohtaisten suojelusuunnitelmien laatimisesta omilla vedenottoalueillaan lukuun ottamatta Nilsiän pohjavesialueita. Kaupunkiympäristön palvelualue on vastannut muiden I- ja II-luokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimisesta. Kuopion Vedessä suojelusuunnitelmien laatimistyöstä
ovat vastanneet Kirsi Tähti, Reetta Stjerna sekä Päivi Lankinen ja kaupunkiympäristön
palvelualueella Linda Niskanen, Päivi Rissanen, Jenni Ikonen ja Jermu Pehkonen.
Suojelusuunnitelmat hyväksytään Kuopion kaupunginhallituksessa ja suunnitelmien toteutumisen seurantaa varten perustetaan seurantaryhmä. Seurantaryhmä käy läpi suojelusuunnitelmien toimenpideohjelmat vuosittain sekä tarvittaessa täsmentää suositusten
vastuutahoja ja aikatauluja.
1.3

Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelmissa käytetyt tiedot ja
menetelmät
Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien pohjavesioloja koskevat tiedot on
koottu alueilla tehdyistä aiemmista tutkimuksista ja selvityksistä sekä seurannoista.
Riskitoimintojen kartoituksissa on käytetty apuna peruskartta-aineistoa ja kaupungin
käytössä olevaa TAAVI-paikkatietoaineistoa, Map Info-aineistoa, valtion ympäristöhallinnon ympäristö- ja paikkatietopalvelu OIVAn sekä maaperän tilan tietojärjestelmä
MATTIn tietoja sekä maastokäyntejä. Lisäksi tietoja on saatu kaupungin eri yksiköistä,
Pohjois-Savon ELY-keskuksesta, Sydän-Savon maaseutupalvelusta, Metsäkeskuksesta,
sähköyhtiöistä sekä alueen eri toimijoilta.
Kiinteistöjen jätevesijärjestelmiä koskevana tietolähteenä on käytetty Kuopion kaupungin vuonna 2009 tekemän saostus- ja umpikaivolietteiden muodostumista koskevan
kyselyn tuloksia. Kiinteistöjen öljysäiliötiedot on kerätty Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja Kuopion kaupungin rakennusvalvonnan tiedoista. Suojelusuunnitelmatyön yhteydessä on käynyt ilmi, että öljysäiliöitä koskeva tieto on Kuopiossa hajallaan useissa
viranomaisrekistereissä ja tietoja ei myöskään ole päivitetty. Suojelusuunnitelman pohjavesialuekohtaisissa raporteissa esitetyt öljysäiliötiedot ovat näin ollen suuntaaantavia. Myös maalämpökaivoja koskevat tiedot ovat suuntaa-antavia, koska maaläm-
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pökaivojen rakentaminen on tullut toimenpideluvanvaraiseksi vasta vuonna 2011. Tiedot sitä aikaisemmalta ajalta eivät ole ajan tasalla.
Pohjaveden pilaantumis- ja muuttumisriskiä aiheuttavien toimintojen tunnistamisessa
sekä riskien arvioinnissa on aluetiedon lisäksi käytetty apuna voimassa olevaa lainsäädäntöä, kunnallisia määräyksiä, vesienhoidon suunnitelmia sekä muissa kunnissa aiemmin tehtyjä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia. Toimenpide-ehdotuksissa ja
toimintasuosituksissa on otettu huomioon voimassa olevaan Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaan vuosille 2010–2015 sisältyvät asiat sekä Pohjois-Savon ELYkeskuksen ohjeistukset.
Kuopion pohjavesialueille sijoittuvien toimintojen pohjavedelle aiheuttamien riskien arviointi on tehty suojelusuunnitelmahankkeen työryhmässä pohjavesialueittain. Yhteenveto riskien arvioinnista on esitetty yleisen osan liitteenä 2 ja tarkemmat pohjavesialuekohtaiset riskien arvioinnit sisältyvät aluekohtaisiin raportteihin. Riskiluokituksena on käytetty seuraavaa sanallista arviointia:
Taulukko 1. Kuopion pohjavesialueilla sijaitsevien toimintojen pohjavedelle aiheuttamien riskien arvioinnissa käytetyt kriteerit.
Riskiluokka

Arviointikriteerit

Ei riskiä
Vähäinen riski

Ko. toimintaa ei sijoitu pohjavesialueelle.
Toiminta sijaitsee pohjavesialueella, mutta sen aiheuttama pohjaveden likaantumis-, pilaantumis- tai muuttumisvaara on vähäinen.
Arviointikriteereinä on käytetty mm. toiminnan sijoittumista suhteessa vedenottamoon ja osuutta pohjavesialueen maankäytöstä. Toimintaa koskien ei välttämättä ole annettu toimenpide-ehdotusta tai toimintasuositusta.
Toiminta sijaitsee pohjavesialueella ja siitä aiheutuva pohjaveden
likaantumis-, pilaantumis- tai muuttumisvaara on mahdollinen pidemmällä aikavälillä, jos toimintaa pohjavesialueella jatketaan. Vaaran ehkäisemiseksi on voitu tehdä rakenteellisia suojaustoimenpiteitä,
jotka antavat reagointiaikaa mahdollisissa häiriötilanteissa, mutta
toimenpiteet eivät kokonaan poista toiminnasta aiheutuvaa pohjaveden likaantumis-, pilaantumis- tai muuttumisvaaraa. Kohtalaiseksi
riskiksi on arvioitu mm. seuraavat pohjavesialueille sijoittuvat toiminnat:

Kohtalainen riski

tie, jos sitä suolataan, liikennemäärä on kohtalainen ja/tai
tie sijoittuu lähelle vedenottamoa
keskitetty jätevesiviemäröinti tai kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät (sijoittuminen, määrä)
öljysäiliöt ja muuntajat, joilla on pohjavesisuojaus (esim.
suoja-allas tai käytössä pohjavedelle haitaton muuntajaöljy)
maatalous, jos navetta sijoittuu pohjavesialueelle ja/tai peltojen osuus pohjavesialueen pinta-alasta on merkittävä
metsätalous, jos pinta-alan osuus pohjavesialueen pintaalasta on merkittävä ja alueelle on suunniteltu huomattavan
paljon hakkuita vuosille 2013–2023
maa-ainesten otto, joka perustuu voimassa olevaan maaainesten ottolupaan, mutta toiminta ei sijoitu lähelle vedenottamoa ja pinta-alan osuus pohjavesialueesta ei ole
merkittävä, myös päättynyt maa-ainesten otto, jos ottoaluetta ei ole jälkihoidettu, lisäksi maa-ainesten kotitarveotto
hautausmaat
polttonesteiden jakeluasemat

Toimintaa koskien on annettu toimenpide-ehdotus tai toimin-
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tasuositus suojelusuunnitelman yleisessä osassa ja/tai aluekohtaisessa suojelusuunnitelmassa.
Suuri riski

Toiminta sijaitsee pohjavesialueella ja sen aiheuttama pohjaveden
likaantumis-, pilaantumis- tai muuttumisvaara on suuri. Vaara on
todennäköinen, jos toimintaa pohjavesialueella jatketaan, tai pohjaveden likaantumista, pilaantumista tai muuttumista on voinut jo
tapahtua. Suureksi riskiksi on arvioitu mm. seuraavat pohjavesialueille sijoittuvat toiminnat:
tie, jolla kuljetetaan pohjavedelle haitallisia aineita, liikennemäärä on suuri tai tie sijoittuu harjun päälle
öljysäiliöt ja muuntajat, joilla ei ole pohjavesisuojausta
maa-ainesten otto, joka perustuu voimassa olevaan maaainesten ottolupaan ja toiminta sijoittuu lähelle vedenottamoa tai ottoalueen pinta-ala on laaja
pilaantuneet maa-alueet (PIMA-kohteet)

Toimintaa koskien on annettu toimenpide-ehdotus tai toimintasuositus suojelusuunnitelman yleisessä osassa ja/tai aluekohtaisessa suojelusuunnitelmassa. Toimenpiteellä on aikataulu.

2

POHJAVESIALUEIDEN RAJAUSTEN JA LUOKITUKSEN PERUSTEET
Pohjavesialueet luokitellaan valtakunnallisesti käyttökelpoisuutensa ja suojelutarpeensa
mukaan seuraaviin pääluokkiin:
I Vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet
II Vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet
III Muut pohjavesialueet
Vedenhankintaa varten tärkeäksi luokitellaan pohjavesialue, jonka pohjavettä käytetään tai tullaan käyttämään 20–30 vuoden kuluessa tai muutoin tarvitaan esimerkiksi
vesihuollon erityistilanteissa varavedenhankintaan. Edellytyksenä on vedenotto liittyjämäärältään vähintään 50 ihmisen tarpeisiin ja keskimäärin yli 10 m3/vrk.
Vedenhankintaan soveltuvaksi luokitellaan pohjavesialue, joka soveltuu yhteisvedenhankintaan, mutta jolle ei toistaiseksi ole osoitettavissa käyttöä yhdyskuntien, hajaasutuksen tai muussa vedenhankinnassa.
Muuksi pohjavesialueeksi luokitellaan alue, jonka hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii lisätutkimuksia vedensaantiedellytysten, veden laadun tai likaantumis- tai
muuttumisuhan selvittämiseksi. Mikäli luokan III alue todetaan lisäselvitysten perusteella vedenhankintaan hyvin soveltuvaksi, se voidaan siirtää luokkaan I tai II. Jos alue puolestaan todetaan lisäselvityksissä kokonaisuudessaan vedenhankintaan soveltumattomaksi, se voidaan jättää luokittelun ulkopuolelle.
Pohjavesialueluokituksen lähtökohtana ovat olleet tärkeiden pohjavesialueiden kartoitukset, vedenhankinnan yleiset tavoitteet sekä pohjaveden suojelutarve. Aluerajaukset
perustuvat kartoitushetkellä käytössä olleisiin pohjavesigeologisiin tekijöihin. Myös
mahdollisten rajausten muutosten perusteena voi olla vain pohjavesigeologinen tutkimustieto. Alueluokitus puolestaan perustuu sekä pohjavesigeologisiin tekijöihin että kyseisen pohjavesimuodostuman mahdolliseen vedenhankintakäyttöön. Lainsäädännössä
I- ja II-luokan pohjavesialueet rinnastetaan suojelutarpeensa osalta toisiinsa ja niitä
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koskevat yhtäläiset määräykset. Pohjavesiä koskevaa lainsäädäntöä sovelletaan myös
rantaimeytyvään pohjaveteen.
Pohjavesialueiden rajauksista ja luokituksesta sekä niiden muutoksista vastaavat alueelliset ELY-keskukset. Kuopion pohjavesialueiden rajauksista ja luokituksista vastaa
Pohjois-Savon ELY-keskus. Kuopion pohjavesialueiden rajaukset ja luokitukset on pääosin tehty 1980-1990-luvuilla. Luokituksia on tarkastettu viimeksi vuonna 2007 pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista koskeneen projektin (POSKIprojekti) yhteydessä. Tuolloin luokitukseen on tehty alueiden käyttötarpeesta johtuvia
muutoksia mm. siten, että kaikki Kuopion aiemmat III-luokan pohjavesialueet on tarkasteltu ja siirretty joko luokkaan II tai poistettu kokonaan luokituksen piiristä. Luokitusmuutokset ovat mahdollisia myös tulevaisuudessa sitä mukaa, kun alueista saadaan
lisätietoa. Tässä suojelusuunnitelmassa on esitetty Kuopion pohjavesialueista suojelusuunnitelman laatimishetken mukainen luokitustilanne. 1.2.2015 voimaan tullen vesienhoitolain muutoksen mukainen luokitus otetaan Kuopion pohjavesialueilla käyttöön vuoteen 2022 mennessä samassa yhteydessä, kun vesienhoitosuunnitelmia vuosille 2022-2027 laaditaan.
3

KUOPION POHJAVESIALUEET JA VEDENHANKINTAVESISTÖJEN
KANNALTA TÄRKEÄT VALUMA-ALUEET
Kuopiossa on yhteensä 26 pohjavesialuetta, joista 15 kuuluu luokkaan I ja 11 luokkaan II.
Pohjavesialueista 15:llä on vedenottamo. Kuopion pohjavesialueiden arvioitu antoisuus
on yhteensä noin 83 250 m3/vrk, josta vuosina 2012 -2013 on ollut käytössä noin 17 900
m3/vrk. Perustiedot Kuopion pohjavesialueista on esitetty taulukossa 2. Tarkemmat tiedot alueista on esitetty pohjavesialuekohtaisissa suojelusuunnitelmissa.
Taulukko 2. Kuopion pohjavesialueet.
NIMI JA LUOKKA

NUMERO

ANTOISUUS /
KÄYTTÖ v. 2012
(m3/vrk)

KULUTUSALUE

Vanha Kuopio
Laatanlampi (I)

0829701

4231 / 276

Reposaari (I)

0829703

5000 (rantaim.)/ -

Hietasalo (I)

0829704

Jänneniemi (I)

0829705

Kettukangas (I)
Kotkatniemi (I)
Kurkimäki (I)
Pellesmäki (I)
Hirvilahti (I)
Ryönänkangas (II)
Kukonharju-Vaaranlampi
(II)
Kurkiharju (II)
Vääränsalo (II)

0829707
0829708
0829710
0829711
0829751
0829706A
0829706B

35 000 (rantaim.)
4207
3129, 20 000 (rantaim.) /11 924
715 / 33
123 / 38
150 (kalliovesi) / 123 (kalliovesi)/ 10
230 / 43
2524 / 928 / -

Melalahden taajama, ympäristön
kylät
Keskeinen kaupunkialue, poistuu
käytöstä
Keskeinen kaupunkialue, ympäristön
kylät
Keskeinen kaupunkialue, ympäristön
kylät
Kotasalmi, Pelonniemi
Vaajasalo
Kurkimäki, ympäristön kylät
Pellesmäki
Hirvilahti, Lamperila, Niemisjärvi

0829709
0829712

192 / 300 / -

/
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Vehmersalmi
Ritokangas (I)
Haapokangas (II)
Karttula
Mäkrämäki (I)
Airaksela (I)
Syvänniemi (II)
Pihkainmäki (II)
Jouhtenisenkankaat (II)
Hatunkivi (II)
Nilsiä
Kirkonkylä (I)
Reittiönharju (I)
Matoharju (I)
Hietasalo (II)
Valkeislamminkangas
(II)

14 (42)

0891901

1738 / 271

Vehmersalmen taajama, ympäristön
kylät

0891903

381 /-

0822706
0822710
0822703
0822704
0822707
0822709

1538 / 360
80 / 23
128 / 115 /1419 / 138 / -

Karttulan taajamat, ympäristön kylät
Airaksela

0853401
0853403
0853406
0853402
0853407

2260 / 320
2120 / 290
605 / 96
698 / 2511 / -

Nilsiän taajama, ympäristön kylät
Tahkovuoren alue, ympäristön kylät
Vuotjärvi

Kuopiossa on kaksi rajattua vedenhankinnan kannalta tärkeän vesistön valuma-aluetta.
Valuma-alueet on rajannut Kuopion kaupunki 1980-luvun lopussa. Jänneniemen pohjavesialuetta ympäröivään vedenhankinnan kannalta tärkeän vesistön valumaalueeseen kuuluvat Juurusveden, Jänneveden ja Pohjalammen lähivaluma-alueet. Em.
vesistöt ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä, koska Jänneniemen vedenottamon vedenotto perustuu pääasiassa rantaimeytykseen. Myös Kurkimäen pohjavesialueen läheisyydessä sijaitsevalle Laukaanjärvelle on rajattu lähivaluma-alue. Laukaanjärvi on
aikoinaan varattu alueen varavesilähteeksi.
4

POHJAVEDELLE RISKIÄ AIHEUTTAVAT TOIMINNAT JA TEKIJÄT
Tähän lukuun on koottu yhteenveto Kuopion pohjavesialueille sijoittuvista toiminnoista sekä tietoa niiden aiheuttamista riskeistä pohjavedelle. Tarkemmat tiedot sisältyvät
pohjavesialuekohtaisiin suojelusuunnitelmiin.

4.1

Vedenotto

4.1.1 Vedenotto Kuopion pohjavesialueilla
Vedenotosta Kuopion pohjavesialueilla on kerrottu edellä luvussa 3.
4.1.2 Vedenoton aiheuttamat riskit pohjavedelle
Liiallisella vedenotolla voi olla vaikutusta pohjaveden määrälliseen tai laadulliseen tilaan, jos ottomäärä ylittää pohjavesimuodostumassa muodostuvan pohjaveden määrän
ja pohjaveden pinnankorkeus alueella laskee pysyvästi. Lisäksi liiallinen vedenotto voi
muuttaa pohjaveden virtaussuuntia siten, että vedenotosta aiheutuu vaikutuksia pohjavesimuodostumasta riippuvaisille pintavesimuodostumille tai maaekosysteemeille, ku-
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ten lähteille, soille ja kosteikoille. Haitalliset vaikutukset voivat heikentää luonnonsuojelualueiden säilymistä.
Vedenoton vaikutukset pohjavesimuodostumaan arvioidaan vedenottolupaprosessin
yhteydessä silloin, kun ottotoiminta ylittää vesilain mukaisen lupakynnyksen (ottomäärä 250 m3/vrk). Suurin sallittu ottomäärä on määritelty ottoluvassa ja toiminnalle on
asetettu myös tarkkailuvelvoitteet.
4.2

Asutus

4.2.1 Asutus Kuopion pohjavesialueilla
Kuopion pohjavesialueista asutuksella on merkittävä rooli erityisesti Nilsiän Kirkonkylän, Laatanlammen ja Ritokankaan pohjavesialueilla. Näille pohjavesialueille sijoittuu
taaja-asutusta, joilla rakentamista on ohjattu asemakaavoilla. Muilla pohjavesialueilla
asutus on kylä- tai haja-asutustyyppistä asutusta ja rakentamista on ohjattu yleiskaavoilla tai maakuntakaavoilla sekä rakennusjärjestyksellä. Ranta-alueilla yleiskaavojen
mukaisille rakennuspaikoille voi rakentaa suoraan rakennusluvalla ja muilla alueilla
rakentamisen edellytykset arvioidaan rakennuspaikkaselvitysten, poikkeamislupien ja
suunnittelutarveratkaisun pohjalta. Kaikki Kuopion pohjavesialueet on määritelty rakennusjärjestyksessä suunnittelutarvealueiksi.
Nilsiän Kirkonkylän, Laatanlammen ja Ritokankaan pohjavesialueiden taajamissa jätevesien viemäröinti ja käsittely on hoidettu keskitetysti. Kuopion kaupunginvaltuuston
vuonna 2013 hyväksymässä vesihuollon kehittämissuunnitelmassa vuoteen 2020 on
esitetty lisäksi uusia keskitetyn jätevesiviemäröinnin selvitysalueita Jänneniemen, Laatanlammen,
Ritokankaan,
Kotkatniemen,
Ryönänkankaan,
KukonharjuVaaranlammen ja Kurkiharjun pohjavesialueille sekä Jänneniemen pohjavesialuetta
ympäröivälle vedenhankintavesistön valuma-alueelle. Ko. alueille on jo laadittu tai laaditaan yleissuunnitelmat, joissa selvitetään keskitetyn jätevesiviemäröinnin tarpeet,
liittymishalukkuus ja toteutusmahdollisuudet.
Tavallisin lämmitysmuoto pohjavesialueilla on sähkö- ja puulämmitys. Öljylämmitys
on yleisin lämmitysmuoto Nilsiän Kirkonkylän ja Laatanlammen pohjavesialueilla.
Laatanlammen pohjavesialueella on eniten energiakaivoja.
4.2.2 Asutuksen aiheuttamat riskit pohjavedelle
Rakentaminen pohjavesialueella voi vaikuttaa sekä pohjaveden määrään että laatuun.
Alueen geologinen rakenne voi rakentamisen johdosta muuttua ja pintamaiden poisto
lisätä muodostuvan pohjaveden määrää ja sen likaantumisherkkyyttä. Rakennustöiden
yhteydessä saatetaan rikkoa myös pohjavettä suojaavia välikerroksia, jolloin esimerkiksi orsivedet voivat päästä kulkeutumaan pohjaveteen. Pohjavettä patoavan kalliokynnyksen louhinta taas voi alentaa pohjaveden pintaa tai muuttaa sen virtaussuuntia.
Muutoksia pohjaveden virtaussuuntiin voi aiheuttaa myös kiinteistöjen lämmitysjärjestelmiin liittyvien energiakaivojen rakentaminen. Lisäksi pohjavesialueille sijoittuvat
taajamat voivat vaikuttaa muodostuvan pohjaveden määrään, jos muodostumisalueella
on laajalti sadevesiä läpäisemättömiä päällystettyjä pintoja ja hulevesiviemäröinti.
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Rakentamisen jälkeinen asutuksen aiheuttama pohjaveden pilaantumisvaara muodostuu lähinnä jätevesien käsittelystä, hulevesistä ja lämmitysjärjestelmistä. Alueilla, joilla
on keskitetty jätevesiviemäröinti, pohjavettä voivat liata jätevesiviemäriverkoston vuodot sekä jätevedenpumppaamoiden ylivuodoista mahdollisesti maahan tai vesistöihin
pääsevä jätevesi. Haja-asutusalueella jätevesien maahan imeytys voi puolestaan aiheuttaa pohjaveden pilaantumista. Lisäksi jätevesijärjestelmien kunnolla ja säännöllisellä
huollolla on erityistä merkitystä pohjaveden laadulle.
Jäteveden sisältämät bakteerit ja virukset aiheuttavat pohjaveden laadun hygieenistä
huononemista ja pahimmillaan jopa vesiepidemioita. Jäteveden sisältämät ravinteet
puolestaan voivat nostaa niiden pitoisuuksia pohjavedessä. Jätevesipäästö ilmenee
yleensä pohjavedessä bakteeri-, nitraatti-, kloridi- ja fosfaattipitoisuuksien sekä sähkönjohtavuuden ja kokonaissuolapitoisuuden nousuna. Myös likaiset hulevedet voivat
aiheuttaa pohjaveden tai vedenhankinnan kannalta tärkeän vesistön pilaantumisvaaraa.
Lämmitysjärjestelmistä öljylämmityksen ja energiakaivojen käyttöön liittyy riskejä. Öljylämmityksen osalta öljyn varastointi ja kuljetus muodostavat riskin mahdollisessa
onnettomuustilanteessa. Pohjaveteen päässyt öljy voi estää pohjavesiesiintymän vedenhankintakäytön pitkäksi aikaa. Energiakaivojen osalta pohjaveden pilaantumisriskin muodostavat järjestelmissä käytettävät lämmönsiirtoaineet.
4.3

Maatalous

4.3.1 Maatalous Kuopion pohjavesialueilla
Kuopion pohjavesialueilla on viljelyksessä peltoa yhteensä noin 620 hehtaaria ja alueilla toimii vajaat 40 maatilaa. Maatalousvaltaisimpia pohjavesialueita ovat Laatanlammen ja Jänneniemen pohjavesialueet.
Suurin osa pohjavesialueilla viljelevistä tiloista on sitoutunut maatalouden ympäristötukeen. Erityisympäristötukisopimuksia on tehty mm. luonnonmukaisesta tuotannosta,
luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisestä sekä lietelannan sijoittamisesta peltoon.
4.3.2 Maatalouden aiheuttamat riskit pohjavedelle
Peltoviljelyn aiheuttama pohjaveden pilaantumisriski johtuu toiminnassa käytettävistä
lannoitteista ja torjunta-aineista. Kasvien tarpeeseen nähden liiallinen lannoittaminen
voi nostaa pohjaveden typpi- ja fosforipitoisuuksia, koska ylimääräiset ravinteet huuhtoutuvat maaperän kautta pohjaveteen. Lannoituksen seurauksena myös pohjaveden
happipitoisuus voi laskea, orgaanisen aineen määrä kasvaa ja kloridien, veden kovuuden, sähkönjohtavuuden ja kokonaissuolapitoisuuden arvot kohota. Karjanlannasta voi
ravinteiden ohella päästä pohjaveteen myös bakteereita tai viruksia erityisesti lumen
sulamisen ja runsaiden sateiden aikana. Huuhtoutumisvaara on suurin, kun lantaa levitetään syksyllä muualle kuin perustettavaan kasvustoon. Ravinteet voivat tehdä pohjavedestä laadultaan terveydelle haitallista ja bakteerit sekä virukset aiheuttaa pahimmil-
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laan terveydelle vaarallisia vesiepidemioita. Torjunta-aineiden runsas käyttö tai maaperässä helposti kulkeutuvien valmisteiden vähäisempikin käyttö saattavat aiheuttaa pohjaveden laadulle ja ympäristölle pitkäkestoisen ongelman. Torjunta-aineiden esiintyminen pohjavedessä saattaa estää alueen vedenhankintakäytön, sillä torjunta-aineille
on niiden terveydelle haitallisten vaikutusten vuoksi asetettu tiukat raja-arvot talousvesiasetuksessa. Puutarhaviljelyn vaikutukset pohjaveteen ovat vastaavia kuin peltoviljelyn, mutta käytetyt lannoite- ja torjunta-ainemäärät ovat yleensä suurempia.
Myös pohjavesialueelle sijoittuvista karjasuojista, jaloittelu- ja laidunalueista sekä lannan ja säilörehun varastoinnista voi aiheutua pohjaveden pilaantumisvaaraa. Karjatalouden em. tiloista ja alueilta voi päästä huuhtoutumaan pohjaveteen ravinteita sekä
bakteereita ja viruksia.
4.4

Metsätalous

4.4.1 Metsätalous Kuopion pohjavesialueilla
Metsätalous on Kuopion pohjavesialueiden päämaankäyttömuoto. Metsätalouden käytössä on pohjavesialueiden pinta-alasta noin 3500 hehtaaria (65 %). Pohjavesialueilla
on mahdollista toteuttaa vuosina 2013–2023 hakkuita ja muita metsänhoitotoimenpiteitä noin 1300 hehtaarin alueella.
4.4.2 Metsätalouden aiheuttamat riskit pohjavedelle
Metsätalouden aiheuttama riski pohjavedelle johtuu metsien avohakkuista, hakkuisiin
liittyvistä maanmuokkauksista, ojituksesta sekä metsänhoidossa käytetyistä lannoitteista ja torjunta-aineista. Avohakkuun on todettu aiheuttavan pohjaveden pinnankorkeuden nousua ja lisäävän pintavesien vuosivaluntaa sekä typen ja fosforin huuhtoutumista maaperästä ja hakkuutähteistä pohjaveteen. Maanmuokkaus ja ojittaminen
puolestaan rikkovat pohjavettä suojaavaa maan pintakerrosta lisäten valuntaa ja
eroosiota. Em. toimenpiteet muuttavat myös valumavesien ainepitoisuuksia. Metsänhoidossa käytetyistä lannoitteista ja torjunta-aineista voi aiheutua vastaavia haittoja
kuin niiden käytöstä maataloudessa. Lisäksi metsätyökoneiden käyttö pohjavesialueella
lisää öljyvahingon riskiä.
4.5

Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä sähkönjakelumuuntajat

4.5.1 Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä sähkönjakelumuuntajat Kuopion
pohjavesialueilla
Kuopion pohjavesialueilla on yhteensä noin 200 öljy- ja polttoainesäiliötä ja 100 sähkönjakelumuuntajaa. Öljysäiliöitä ja sähkönjakelumuuntajia sijoittuu eniten Nilsiän
Kirkonkylän, Laatanlammen ja Jänneniemen pohjavesialueille. Jakelumuuntajista
noin 30:lle on tehty pohjaveden suojaustoimenpiteitä. Öljysäiliöiden suojauksista ei ole
ajantasaista tietoa.
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4.5.2 Öljy- ja polttoainesäiliöistä sekä sähkönjakelumuuntajista pohjavedelle
aiheutuvat riskit
Öljysäiliöt aiheuttavat pohjaveden pilaantumisriskin, koska säiliöistä voi päästä öljyä
maaperään vahinkotilanteissa tai vuodon seurauksena säiliön vanhetessa. Myös työkoneiden polttoaineiden säilytys sekä suojaamattomat tankkauspaikat aiheuttavat pohjaveden pilaantumisvaaraa, koska maahan voi säilytyksen tai tankkauksen yhteydessä
päästä polttoainetta.
Öljyn kulkeutumiseen maaperässä vaikuttavat alueen hydrogeologiset olosuhteet, maakerrosten paksuus, ilmastolliset olosuhteet sekä pohjaveden määrä ja virtausnopeus.
Kulkeutumisnopeuteen vaikuttavat lisäksi öljyn määrä, viskositeetti sekä vajovesivyöhykkeen paksuus. Pohjavesialueilla maakerrokset ovat hyvin vettä läpäiseviä ja
humuskerros on yleensä ohut. Näin ollen öljyn kulkeutumisnopeus on suuri ja maahan
päässyt öljy voi saavuttaa maksimisyvyytensä nopeasti. Pohjavedelle haitallisimpia öljytuotteita ovat kevyt polttoöljy, petroli ja bensiini. Raskaat öljytuotteet on helpompi
poistaa maaperästä, koska niiden imeytyvyys maaperään on huonompi. Kun öljyyntymä saavuttaa pohjavesivyöhykkeen, siitä liukenee pohjaveteen hiilivetyjä, jotka aiheuttavat veteen maku- ja hajuhaittoja.
Myös sähkönjakelumuuntajat on tavallisimmin täytetty mineraaliöljyllä, joka toimii
sähköisenä eristysväliaineena ja lämmön kuljettajana muuntajan aktiivisista osista
jäähdyttimiin. Jakelumuuntaja voi vaurioituessaan (esim. teknisen häiriön tai salamaniskun seurauksena) vuotaa muuntajaöljyä maahan, josta öljy voi edelleen kulkeutua pohjaveteen. Vaikutusalueeltaan laajimpia voivat olla äkilliset toimintahäiriötilanteet (esimerkiksi räjähdys salamaniskun seurauksena), joissa muuntajaöljyä voi päästä
laajemmalle alueen maaperään. Toimintahäiriötilanteista tulee sähköyhtiöiden valvomoihin tieto välittömästi ja torjuntatoimet pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi
voidaan aloittaa viivytyksettä. Ongelmallisia voivat olla myös mahdolliset muuntajaöljyn tihkuvuodot, jolloin vuotoa ei välttämättä huomata ennen kuin öljyyntymä on saavuttanut pohjaveden. Jakelumuuntajien aiheuttamiin pohjavesivahinkoihin voidaan
varautua rakentamalla muuntamoihin suoja-altaat, huolehtimalla muuntajien säännöllisistä huolloista ja tarkastuksista sekä käynnistämällä pohjaveden pilaantumisvaaraa
ehkäisevät toimenpiteet välittömästi mahdollisen vahingon tapahduttua.
4.6

Liikenne ja teiden kunnossapito

4.6.1 Liikenne ja tienpito Kuopion pohjavesialueilla
Kuopion pohjavesialueille sijoittuvista teistä vilkkaimmin liikennöity on valtatie 9 Kuopiosta Joensuuhun. Joillekin pohjavesialueille sijoittuu yhdysteitä sekä suurimmalle
osalle yksityisteitä. Valtatie 9 kulkee Jänneniemen pohjavesialuetta ympäröivän vedenhankinnan kannalta tärkeän vesistön valuma-alueen sekä Ryönänkankaan, Kukonharju-Vaaranlammen ja Laatanlammen pohjavesialueiden kautta. Valtatiellä kuljetetaan
pohjavedelle haitallisia ja vaarallisia aineita ja sen kunnossapitoon käytetään natriumkloridia. Valtatielle on rakennettu Kylmälahden kohdalle pohjavesisuojaus sekä kuljetusonnettomuuksien varalta erotusallas. Kylmälahti kuuluu Jänneniemen pohjavesi-
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aluetta ympäröivään vedenhankintavesistöön. Lisäksi pohjavesisuojaus on rakennettu
tielle numero 16425 (Valkeiskylä-Nilsiäntie). Em. tie sijoittuu Nilsiän Kirkonkylän pohjavesialueelle. Muille pohjavesialueille sijoittuville tieosuuksille ei ole rakennettu pohjavesisuojauksia.
Laatanlammen pohjavesialueelle sijoittuvalla valtatien 9 tieosuudella on kloridiseuranta. Muiden pohjavesialueiden kloridipitoisuutta ei seurata säännöllisesti.
Vesiliikenneväyliä sijoittuu mm. Hietasalon pohjavesialueen läheisyyteen. Lisäksi Kuopion lentoasema sijoittuu Jänneniemen pohjavesialueen läheisyyteen.
4.6.2 Liikenteen ja tienpidon pohjavedelle aiheuttamat riskit
Teillä kuljetettavat kemikaalit ja öljy sekä veteen liukenevat kiinteät vaaralliset aineet
voivat onnettomuustilanteissa aiheuttaa pohjaveden pilaantumisvaaran. Lisäksi pohjaveden hygieenistä pilaantumisvaaraa voi aiheutua mahdollisissa jäteveden ja jätevesilietteen kuljetuksissa tapahtuvissa onnettomuuksissa.
Pohjaveden pilaantumisvaaraa voivat aiheuttaa myös teiden kunnossapitoaineet sekä
tiealueilta tulevat hulevedet. Kunnossapidossa liukkauden torjuntaan ja pölyämisen estoon käytetyt tiesuolat (natrium- ja kalsiumkloridi) eivät yleensä aiheuta terveydelle
haitallisia vaikutuksia, mutta käytön seurauksena voi olla pohjaveden laadun olennainen huonontuminen tai veden käyminen kelpaamattomaksi vedenottotarkoitukseen.
Liukkaudentorjunta-aineiden aiheuttamia haittoja pohjavedelle ovat mm. raskasmetallien liukeneminen, kemikaalijäämät ja orgaanisten aineiden käytöstä aiheutuva veden
happikato seurannaisvaikutuksineen. Pohjaveden korkea kloridipitoisuus aiheuttaa veden syövyttävyyden lisääntymistä ja vesijohtoverkostojen korroosiota. Pohjavesihaittojen vähentämiseksi riskialttiimmilla alueilla perinteiselle tiesuolalle (natriumkloridi) on
pyritty löytämään vaihtoehtoisia liukkaudentorjuntakemikaaleja. Kaliumformiaatin on
todettu sopivan liukkaudentorjuntaan hyvin, lisäksi se on haitaton sekä hajoaa hiilidioksidiksi ja vedeksi. Sen laajaa käyttöä on rajoittanut natriumkloridia huomattavasti
kalliimpi hinta.
Teistä aiheutuvia riskejä voidaan vähentää rakentamalla suojauksia. Suojausrakenteet
tulee rakentaa siten, että ne pidättävät sekä kemikaaleja että liukkaudentorjunnassa
käytettävää natriumkloridia. Pohjavesivaikutuksia voidaan vähentää myös rakentamalla tiealueille luiskasuojauksia. Luiskasuojausten toiminnallisena tavoitteena on johtaa
vesi pois pohjaveden muodostumisalueelta sekä pidättää haitta-aineita.
Vesiliikenneväylien veneliikenteestä voi aiheutua pintaveden pilaantumisriskiä. Pintaveden laadulla on suuri merkitys vedenottotoimintaan erityisesti silloin, kun ottamon
vedenhankinta perustuu rantaimeytykseen, kuten Jänneniemen ja Hietasalon vedenottamoilla.
Lentoliikenne vaikuttaa pohjavesialueiden ilmakuormitukseen, erityisesti typpikuormitukseen. Kuormitusvaikutus on suurin, jos pohjavettä suojaava maannoskerros puuttuu
esimerkiksi maa-ainesten oton tai voimakkaan metsämaapohjan muokkauksen johdosta.
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Maa-ainesten otto

4.7.1 Maa-ainesten otto Kuopion pohjavesialueilla
Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista Pohjois-Savossa on selvitetty vuonna 2007 valmistuneessa POSKI -projektissa. Projektin loppuraportin mukaan
Pohjois-Savon käytettävissä olevat maaperän kiviainesvarat ovat hyvin rajalliset. Maaainesten ottoon osittain soveltuvilla alueilla massamäärä on suuri, mutta käytännössä
niistä voidaan hyödyntää vain pieni osa. Tulevaisuudessa ottotoiminta tulee todennäköisesti kohdentumaan yhä enemmän kallioperän kiviaineksiin. Lisäksi loppuraportissa on todettu, että pohjavedenpinnan alaisten maa-ainesten hyödyntämistä tulisi selvittää sellaisilla alueilla, joilla ei ole merkitystä vedenhankinnalle.
Kuopion pohjavesialueista POSKI –projektin mukaisina pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovitusalueina on mainittu Ryönänkangas, Kettukangas, Jouhtenisenkankaat ja Reittiönharju. Kuopion pohjavesialueilla on tällä hetkellä vajaat 30
voimassa olevaa maa-ainesten ottolupaa ja luvat oikeuttavat ottamaan maa-aineksia
yhteensä noin 5 100 000 m3. Ottotoiminta sijoittuu Mäkrämäen, Laatanlammen, Ritokankaan, Ryönänkankaan, Kukonharju-Vaaranlammen, Haapokankaan, Syvänniemen,
Pihkainmäen, Reittiönharjun, Matoharjun ja Nilsiän Kirkonkylän pohjavesialueille.
Pohjois-Savon alueella sijaitsevien maa-ainesten ottoalueiden tila ja kunnostustarpeet
on selvitetty vuonna 2010 valmistuneessa Pohjois-Savon soranottoalueiden kartoitus ja
kunnostustarve -projektissa (ns. SOKKA -projekti). Projektin loppuraportin mukaan
pohjavesialueista, joilla maa-ainesten ottotoiminta ei ole enää käynnissä, suuren kunnostustarpeen kohteet (8 kohdetta) sijoittuvat Mäkrämäen, Jouhtenisenkankaiden,
Haapokankaan, Kukonharju-Vaaranlammen ja Nilsiän Kirkonkylän pohjavesialueille.
Kohtalaisen kunnostustarpeen kohteet (noin 20 kohdetta) sijoittuvat Laatanlammen,
Jänneniemen, Mäkrämäen, Jouhtenisenkankaiden, Kukonharju-Vaaranlammen ja Nilsiän Kirkonkylän pohjavesialueille. Lisäksi kunnostustarve on vähäinen vajaalla 20
kohteella.
4.7.2 Maa-ainesten otosta pohjavedelle aiheutuvat riskit
Maa-ainesten otto vaikuttaa sekä pohjaveden laatuun että määrään. Paljaan sorapinnan alapuolella olevan pohjaveden kemiallinen koostumus poikkeaa luonnontilaisen
pohjaveden koostumuksesta. Tämä johtuu siitä, että pohjavettä suojaavan maannoskerroksen poistaminen vähentää olennaisesti maaperän pintaosan puhdistavaa vaikutusta. Myös pohjaveden sähkönjohtavuus, sulfaatti-, kloridi-, typpi- ja rautapitoisuus
voivat ottoalueilla kohota korkeammiksi kuin luonnontilaisilla alueilla. Lisäksi ottoalueilla sadannasta pohjavedeksi suotautuvan veden määrä kasvaa, kun pidättävä maannoskerros puuttuu. Tämä voi aiheuttaa pohjaveden pinnankorkeuden nousua. Jälkihoitotoimenpiteenä pohjavesialueilla on tärkeää muodostaa kunnollinen kasvualusta ja
palauttaa kasvillisuus siementämällä ja istuttamalla. Jälkihoidon vaiheistaminen ja sen
toteuttaminen oton edetessä on suositeltavaa.
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Kaivuaikaisia riskitekijöitä ovat työkoneiden ja polttoaineiden käsittely ja varastointi,
polttoaineiden mahdolliset vuodot sekä kulkuteiden ja kaivualueiden pölyämisen estoon tarkoitetun suolan käyttö sekä pesuseulonnan lietteet.
Myös kotitarveotto pohjavesialueella voi aiheuttaa riskin pohjavedelle, sillä kotitarveotto voi olla valvonnan puuttuessa suunnittelematonta. Kotitarveottoalueet voivat olla
avaamisen jälkeen pitkään jälkihoitamattomina ja lisäksi otossa käytettyjen koneiden
kunto voi vaihdella suurestikin.
4.8

Pilaantuneet maa-alueet

4.8.1 Pilaantuneet maat Kuopion pohjavesialueilla
Pilaantuneita maa-alueita (PIMA) on kartoitettu valtion ympäristöhallinnon toimesta
1990-luvun alussa ja lopussa. Kartoituksissa on selvitetty toimintoja, joista on todettu
aiheutuneen maaperän pilaantumista tai alueella harjoitetun toiminnan epäillään pilanneen maaperää. Valtion ympäristöhallinnon ylläpitämään maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI) on koottu tietoja maa-alueista, joilla toiminta on ollut tai on tälläkin hetkellä sellaista, että se saattaa aiheuttaa riskiä maaperän laadulle. Näillä alueilla
maaperä saattaa olla pilaantunut, maaperän tiedetään pilaantuneen tai maaperä on
kunnostettu. Tietojärjestelmässä kohteet luokitellaan toimenpidetarpeen mukaan toimiviin, selvitystä tarvitseviin ja arvioitaviin tai puhdistettaviin alueisiin, sekä alueisiin,
joilla ei ole puhdistustarvetta.
Kuopion pohjavesialueilla on noin 20 MATTI -rekisteriin merkittyä PIMA -kohdetta.
Eniten kohteita on Nilsiän Kirkonkylän ja Laatanlammen pohjavesialueilla. Pilaantumista aiheuttaneita toimintoja ovat olleet mm. polttonesteiden jakelu ja varastointi sekä maalaustoiminta.
4.8.2 Pilaantuneista maista pohjavedelle aiheutuvat riskit
Pilaantunut maaperä aiheuttaa riskin pohjavedelle, mikäli haitta-aineet, kuten öljyhiilivedyt, liuottimet, torjunta-aineet, raskasmetallit tms. pääsevät liikkumaan suotovesien
välityksellä pohjaveteen. Riski on sitä suurempi, mitä haitallisemmasta ja vesiliukoisemmasta aineesta on kysymys. Riskin suuruuteen vaikuttaa merkittävästi myös kohteen sijainti vedenottamon ja pohjaveden virtaussuuntien suhteen.
4.9

Yritystoiminta

4.9.1 Yritystoiminta Kuopion pohjavesialueilla
Kuopion pohjavesialueille sijoittuu monenlaista yritystoimintaa, joista osalla on myös
pohjavesivaikutuksia. Pohjavesialueille sijoittuvien yritysten toimialoja ovat mm. polttonesteiden jakelu, ajoneuvojen huolto ja korjaus, puun sahaus, höyläys ja kyllästys,
lämmöntuotanto, jätteiden keräys, soran murskaus sekä matkailu. Eniten yrityksiä sijoittuu Nilsiän Kirkonkylän ja Laatanlammen pohjavesialueille.
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4.9.2 Yritystoiminnasta pohjavedelle aiheutuvat riskit
Yritystoiminta, jossa käytetään tai varastoidaan pohjavedelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia aineita, tulee maankäytön suunnittelulla pyrkiä sijoittamaan aina ensisijaisesti
pohjavesialueiden ulkopuolelle. Mikäli toiminta suunnitellaan sijoitettavaksi pohjavesialueelle, toiminnan edellytykset tulee tutkia perusteellisesti, jotta pohjaveden pilaantumisvaaraa ei aiheudu.
Teollisuuden aiheuttamat pohjaveden pilaantumistapaukset ovat useimmiten aiheutuneet siirtoputkiston, viemärin tai säiliön vuodoista, kemikaalien käsittelyalueiden puutteellisesta suojauksesta tai jätevesien väärästä tai puutteellisesta käsittelystä. Myös varastoinnissa ja kuljetuksessa voi olla puutteita. Haitallisia aineita, kuten kemikaaleja
voi päästä maaperään ja pohjaveteen myös tulipalon ja sammutusvesien seurauksena
sekä onnettomuuden tai huolimattoman käsittelyn seurauksena. Pohjavettä pilaavista
aineista yleisiä ovat bensiinin lisäaineet, kemiallisten pesuloiden pesuaineet, metalliteollisuusyritysten rasvanpoistoon käytetyt liuottimet, puutavaran suojaukseen käytetyt
kyllästysaineet sekä polttoöljy.
Vaaraa pohjavedelle voivat aiheuttaa myös polttoainesäiliöt, polttoaineiden jakelu sekä
autojen huolto ja pesu. Vanhojen huoltoasemien säiliöiden rakenteissa, suojauksissa ja
vuodon ilmaisujärjestelmissä sekä jakelualueiden rakenteissa ja hulevesien johtamisessa voi olla puutteita. Sekä vanhat että uudet jakeluasemat muodostavat pohjavedelle
riskin, jota ei voida kokonaan poistaa uusimmallakaan tekniikalla.
4.10

Hautausmaat

4.10.1 Hautausmaat Kuopion pohjavesialueilla
Hautausmaita sijoittuu Laatanlammen, Nilsiän Kirkonkylän ja Jänneniemen pohjavesialueille.
4.10.2 Hautausmaista pohjavedelle aiheutuvat riskit
Hautaustoiminnasta voi aiheutua vajoveteen ja pohjaveteen vaikuttavia muutoksia.
Muutoksia aiheuttavia tekijöitä ovat mm. hautausmaiden rakentaminen (ojitukset, erilaiset verkostot, maantäyttö), istutukset (lannoitus ja torjunta-aineet) ja hautaaminen
(hajoamisprosessin lopputuotteet, kuten typpiyhdisteet sekä bakteerit ja virukset).
4.11

Vapaa-ajan alueet

4.11.1 Vapaa-ajan alueet Kuopion pohjavesialueilla
Kuopion pohjavesialueista erilaisia vapaa-ajanalueita sijoittuu mm. Laatanlammen,
Nilsiän Kirkonkylän, Ritokankaan ja Hietasalon pohjavesialueille. Ko. alueilla on mm.
urheilukenttiä ja ulkoilualueita, uimarantoja sekä moottoriurheiluratoja.
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4.11.2 Vapaa-ajan alueista pohjavedelle aiheutuvat riskit
Vapaa-ajan alueista esimerkiksi ampuma- ja moottoriurheiluradat, moottorikelkkareitit sekä urheilukentät voivat aiheuttaa vaaraa pohjavedelle. Likaantuminen näillä alueilla liittyy mm. raskasmetalleihin, öljy- ja polttoainepäästöriskeihin, lannoitukseen, jätehuoltoon sekä liikenteeseen.
4.12

Vedenhankintavesistöjen valuma-alueille sijoittuvat toiminnat
Pohjavesialueille sijoittuvien toimintojen lisäksi myös alueen ulkopuolinen toiminta voi
aiheuttaa pohjaveden pilaantumisvaaraa. Erityistä merkitystä alueen ulkopuolisilla, jopa toisen kunnan puolelle sijoittuvilla, toiminnoilla voi olla, kun vedenottamon vedenhankinta perustuu rantaimeytykseen, kuten Jänneniemen ja Hietasalon vedenottamoilla. Saman vesistöreitin varrelle sijoittuva toiminta (esimerkiksi kaivostoiminta), jolla
on vaikutuksia rantaimeytysvesistön laatuun, voi vaikuttaa myös rantaimeytysalueiden
pohjaveden laatuun ja vedenottamoiden toimintaan. Vesistöpäästöjä aiheuttavan toiminnan vaikutukset voivat siten ulottua lähivaikutusaluetta huomattavasti kauemmas.
Vesistöpäästöjen vaikutusten riittävän laajaan arviointiin ja tarkkailuvelvoitteiden ulottuvuuteen myös kuntarajat tarvittaessa ylittäen tulee siten kiinnittää erityistä huomiota
toiminnan ehtoja määriteltäessä.

4.13

Ilmastonmuutos
Suomen ilmaston on arvioitu muuttuvan siten, että vuotuiset keskilämpötilat nousevat
ja sademäärät lisääntyvät. Ilmastonmuutoksen on ennustettu lisäävän rankkasateita,
myrskyjä, pitkiä kuivia jaksoja sekä poikkeuksellisen korkeita ja matalia lämpötiloja.
Ilmaston muuttuminen muuttaa pohjavesien muodostumisolosuhteita ja vaikuttaa sekä pohjaveden määrään että laatuun.
Keväisten sademäärien pieneneminen sekä kesien kuivuminen ja piteneminen alentavat pohjavesien pinnankorkeuksia erityisesti pienissä pohjavesimuodostumissa. Pitkät
kuivat jaksot voivat aiheuttaa matalien vedenottokaivojen kuivumista ja muuttaa veden
virtaussuuntia. Suurissa muodostumissa sateiden ja lumen sulamisen vaihtelut vaikuttavat vähemmän kuin pienissä muodostumissa. Rankkasateiden ja voimakkaiden pitkäkestoisten sateiden seurauksena vedenottokaivoihin voi joutua pintavesiä. Lisäksi
pohjavedenottoon perustuvilla vedenottamoilla voi ajoittain tapahtua rantaimeytymistä.
Ilmastonmuutoksen on arvioitu muuttavan pohjaveden lämpötilaa ja happipitoisuutta
ja lisäävän rauta-, mangaani- ja metallipitoisuuksia. Tekopohjavettä ja rantaimeytettyä
pohjavettä käyttävillä laitoksilla on vaarana humus- ja rautapitoisuuksien sekä sinileväongelmien lisääntyminen. Myös raakaveden hygieeninen tila voi heiketä. Muutokset
lisäävät veden käsittelytarvetta. Ääri-ilmiöihin liittyvät muutokset ovat nopeita ja niihin on hankalampi varautua kuin pitkäaikaisempiin muutoksiin.
Tulvien lisääntyminen on riski vesistöjen läheisyydessä oleville vedenottamoille, sillä
tulvat voivat aiheuttaa vaaraa vesihuollon toimivuudelle. Pohjois-Savon ELY -keskus
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on vuonna 2012 kartoittanut Pohjois-Savon vedenottamoiden tulvariskit. Tuirankankaan vedenottamo Ritoniemen pohjavesialueella on ollut mukana selvityksessä. Selvityksessä on todettu, että tulvien nousu vedenottamon kaivoihin on epätodennäköistä,
sillä kaivorakenteet sijaitsevat yli neljä metriä Kallaveden korkeinta mitattua tulvaa
korkeammalla. Tulvatilanteissa voi kuitenkin tapahtua rantaimeytymistä sekä Tuirankankaan että Ritokankaan pohjavesialueella myös sijaitsevalla Purnukan vedenottamolla. Rantaimeytyminen saattaa aiheuttaa ongelmia veden laadussa. Jänneniemen
vedenottamon vedenhankinta on riippuvainen ympäröivien vesistöjen vedenlaadusta ja
pinnankorkeudesta. Kallaveden vedenpinnan arvioidaan olevan jatkossa korkeimmillaan talvella, mutta tulvat jäänevät nykyisiä kevättulvia pienemmiksi. Suuremman ongelman voivat muodostaa liian alhaiset vedenkorkeudet ja niihin liittyvä vesistöjen rehevöityminen, joka voisi aiheuttaa leväongelmia Jänneniemen ja Hietasalon vedenottamoilla.
5

POHJAVESIEN SUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

5.1

Ympäristönsuojelulain (527/2014) säännökset

5.1.1 Ympäristönsuojelulain mukaiset periaatteet ja velvollisuudet
Ympäristönsuojelun keskeiset periaatteet ja velvollisuudet sisältyvät ympäristönsuojelulakiin (527/2014). Periaatteilla ja velvollisuuksilla on merkitystä pohjaveden ja vesistön suojelun kannalta, sillä niiden tarkoituksena on toimia suuntaviivoina ympäristön
pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa harjoitettaessa ja toiminnan ehtoja määrättäessä.
Ennaltaehkäisyn periaatteen (7 §) mukaan toiminnan haitalliset ympäristövaikutukset tulee ehkäistä ennalta, tai milloin vaikutuksia ei voida täysin ehkäistä, ne tulee
rajoittaa mahdollisimman vähäisiksi.
Varovaisuus- ja huolellisuusperiaatteen (20 §) mukaan toiminnassa tulee menetellä sen laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella sekä ottaa huomioon
pilaantumisvaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen.
Parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatteen (BAT, 8 §) mukaan luvanvaraisessa ja rekisteröitävässä toiminnassa tulee käyttää mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä sekä teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä.
Ympäristön kannalta parhaan käytännön periaatteen (BEP, 20 §) mukaan pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa tulee noudattaa pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita eri toimien yhdistelmiä.
Selvilläolovelvollisuuden (6 §) mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä
toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.
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Pilaantumisen torjuntavelvollisuuden (14 §) mukaan toiminnanharjoittajan on
viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin pilaantumisen tai sen vaaran ehkäisemiseksi
tai jos pilaantumista on jo aiheutunut, sen rajoittamiseksi mahdollisimman vähäiseksi.
Ennaltavarautumisvelvollisuuden (15 §) mukaan luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on ennakolta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi.
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisvelvollisuuden (133 §)
mukaan se, jonka toiminnasta on aiheutunut pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan maaperän ja pohjaveden siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua terveyshaittaa eikä
haittaa tai vaaraa ympäristölle. Jos maaperän pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville, tavoiteta tai aiheuttaja ei täytä velvollisuuttaan, alueen haltijan on puhdistettava
maaperä siltä osin kuin se ei ole ilmeisen kohtuutonta. Edellytyksenä puhdistusvelvollisuuden syntymiselle on tällöin, että pilaantuminen on tapahtunut alueen haltijan suostumuksella tai alueen haltija on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää alueen kunto sen
hankkiessaan. Samoin edellytyksin alueen haltija vastaa myös pilaantuneen pohjaveden
puhdistamisesta, jos pilaantuminen on johtunut alueen maaperän pilaantumisesta.
Kunnalla on vastuu alueen puhdistamistarpeen selvittämisestä ja puhdistamisesta niiltä osin kuin pilaantuneen alueen haltijaa ei voida velvoittaa puhdistamaan pilaantunutta maaperää.
5.1.2 Ympäristönsuojelulain mukaiset pilaamiskiellot
Ympäristönsuojelulakiin sisältyvät myös pohjaveden suojelun kannalta tärkeät pilaamiskiellot.
Maaperän pilaamiskiellon (16 §) mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä
tai muuta ainetta taikka pieneliöitä siten, että seurauksena on sellainen maaperän
laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Maaperä on syvyyssuuntainen elementti ja pilaamiskiellon soveltamisen piirissä niin syvälle kuin pilaantumisvaikutus voi yltää. Kielto on maaperään kohdistuvien vaikutusten osalta luonteeltaan ehdoton ja näin ollen se suojaa samoilta vaikutuksilta myös pohjavettä.
Pohjaveden pilaamiskiellon (17 §) mukaan ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa
panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että:
tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella pohjaveden
laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua;
toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai
haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka tehdä pohjaveden kelpaamattomaksi
tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai
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toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai
toisen yksityistä etua.
Pohjaveden pilaamiskielto koskee kaikkea toimintaa, josta voi aiheutua kiellon mukaisia haittavaikutuksia. Pilaamiskiellon soveltamisen kannalta ei ole merkitystä sillä,
ovatko aine, pieneliöt tai energia joutuneet pohjaveteen vahingossa, huolimattomuudesta, piittaamattomuudesta tai tahallisesti. Kielto on em. haittavaikutusten osalta
luonteeltaan ehdoton, eikä siitä poikkeamiseen voida myöntää lupaa. Pohjaveden pilaamiskielto pitää sisällään myös vaarantamisen käsitteen: jo pelkkä pilaantumisen
mahdollisuus on estettävä. Konkreettista pilaantumista ei siten ole tarvinnut vielä aiheutua.
5.1.3 Toiminnan yleinen luvanvaraisuus ja luvanvaraisuus pohjavesialueilla
Ympäristön pilaantumisvaaraa aiheuttava toiminta on ympäristönsuojelulain mukaan
ympäristöluvanvaraista. Ympäristölupa tarvitaan 27 §:n mukaan aina lain liitteessä 1
mainittuihin toimintoihin. Lisäksi ympäristölupa tarvitaan toimintaan, josta saattaa
aiheutua vesistön pilaantumista, jos kyse ei ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta. Lupa tarvitaan myös jätevesien johtamiseen, jos siitä saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron pilaantumista.
Pohjavesialueita koskevan ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaan ympäristölupa tarvitaan lisäksi aina asfalttiasemalle, energiantuotantolaitokselle ja jakeluasemalle, jos
toiminta sijoittuu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle. Myös ympäristönsuojelulain liitteissä 1 ja 2 tarkoitettuun, mutta niitä vähäisempään, toimintaan sekä kemiallisen pesulan toimintaan tarvitaan ympäristölupa, jos
toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisvaaraa.
5.2

Vesilain (587/2011) mukaiset säännökset

5.2.1 Vesitaloushankkeiden yleinen luvanvaraisuus ja
ilmoittamisvelvollisuus
Vesitaloushankkeella on vesilain 3 luvun 2 §:n mukaan oltava aluehallintoviraston lupa, jos hanke voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, korkeutta, virtaamaa, rantaa, vesiympäristöä, pohjaveden laatua tai määrää ja muutoksesta voi aiheutua vesilaissa
mainittuja seurauksia. Lisäksi aina luvanvaraisia ovat vesilain 3 luvun 3 §:ssä mainitut
vesitaloushankkeet ja niiden muutokset. Aina luvanvaraisiin hankkeisiin kuuluvat mm.
pohjaveden ottaminen silloin, kun otettava vesimäärä on yli 250 m3/vrk, sekä veden
imeyttäminen maahan tekopohjaveden tekemiseksi tai pohjaveden laadun parantamiseksi.
Pinta- ja pohjaveden ottamista koskee lisäksi vesilain 2 luvun 15 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus valvontaviranomaiselle (Kuopiossa Pohjois-Savon ELY-keskus), jos
otettava vesimäärä on yli 100 m3/vrk mutta alle edellä mainitun aluehallintoviraston
lupaa edellyttävän määrän.
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5.2.2 Vedenottamon suoja-alue
Aluehallintovirasto voi vesilain 2 luvun 11 §:n nojalla määrätä vedenottoa koskevassa
päätöksessä tai erikseen vedenottamon ympärillä olevan alueen ottamon suojaalueeksi. Suoja-alue voidaan määrätä, jos alueen käyttöä on tarpeen rajoittaa veden
laadun tai pohjavesiesiintymän antoisuuden turvaamiseksi. Vaatimuksen tai hakemuksen suoja-alueen määräämisestä voi tehdä hankkeesta vastaava, valvontaviranomainen
tai asianosainen.
Suoja-aluepäätöksessä on annettava vedenoton turvaamiseksi tarpeelliset määräykset
suojatoimenpiteistä, muista suoja-alueen käytön rajoituksista ja määräysten noudattamisen valvonnasta (suoja-aluemääräykset). Määräyksistä toiselle johtuva edunmenetys on korvattava.
5.3

Muut pohjaveden ja vesistön suojelusäännökset
Pohjaveden ja vesistön suojeluun suoraan tai välillisesti vaikuttavia säännöksiä sisältyy
edellä kerrottujen ympäristönsuojelu- ja vesilain säännösten lisäksi mm. seuraaviin
säädöksiin myöhempine muutoksineen:
maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja – asetus (895/1999)
ympäristönsuojelulaki (527/2014, 16 luku) ja valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011)
maa-aineslaki (555/1981) ja valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta
(926/2005)
kemikaalilaki (599/2013) ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätös maanalaisten
öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1983)
laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005,
jäljempänä kemikaaliturvallisuuslaki) ja valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012)
öljyvahinkojen torjuntalaki (1673/2009)
valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen
rajoittamisesta (1250/2014, jäljempänä nitraattiasetus)
laki kasvinsuojeluaineista (1563/2011)
jätelaki (646/2011) ja valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)
vesihuoltolaki (119/2001)
terveydensuojelulaki (763/1994) ja – asetus (1280/1994)
sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (461/2000) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden
talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001)
valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista
(1022/2006, pohjaveden ympäristölaatunormeja koskeva muutos 342/2009)
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisen alueiden käytön suunnittelun
yhtenä tavoitteena on edistää ympäristönsuojelua ja ehkäistä ympäristöhaittoja. Kes-
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keisenä suunnitteluvälineenä maankäytön suunnittelussa toimivat eriasteiset kaavat.
Kaavoissa alueita voidaan varata erilaisiin käyttötarkoituksiin ja toimintojen sijoittumista ohjata tarkoituksenmukaisella tavalla. Kaavoituksessa voidaan siten kiinnittää
erityistä huomiota myös pohjavesialueiden suojelutarpeeseen ja ohjata pilaantumisvaaraa aiheuttavat toiminnat ko. alueiden ulkopuolelle. Kaavatasoja on kolme: maakuntakaava, yleiskaava sekä asemakaava. Keskeinen periaate kaavoituksessa on, että yleispiirteiset kaavat ohjaavat yksityiskohtaisempaa kaavaa sen laadintavaiheessa ja hyväksytty yksityiskohtaisempi kaava syrjäyttää yleispiirteisemmän kaavan. Maakuntakaava
ja yleiskaava ovat pohjavesialueiden suojelun kannalta keskeisiä kaavatasoja. Maakuntakaava on ylikunnallinen koko maakunnan kattava kokonaissuunnitelma, jonka ympäristöministeriö vahvistaa. Yleiskaavat tarkentavat maakuntakaavan tavoitteita, osoittavat kuntatason maankäytön periaatteet, sovittavat yhteen erilaiset toiminnat sekä ohjaavat mahdollista myöhempää asema- ja ranta-asemakaavoitusta. Asemakaavat ohjaavat alueiden käyttöä, kehittämistä sekä rakentamista yksityiskohtaisesti ottaen huomioon myös paikalliset olosuhteet, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan
sekä nykyisen rakennuskannan. Yleiskaavat ja asemakaavat tulevat oikeusvaikutteisiksi
kaupungin- tai kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksellä.
Maankäyttö- ja rakennuslakiin sisältyvät myös hulevesien kokonaishallintaa koskevat
määräykset. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslakiin sisältyvät rakentamisen yleisiä edellytyksiä, luvanvaraisuutta ja kiinteistöjen hulevesijärjestelmiä koskevat määräykset.
Maankäyttö- ja rakennusasetukseen sisältyvät määräykset toimenpidelupaa edellyttävistä toiminnoista, joihin luetaan mm. energiakaivojen rakentaminen. Rakennusvalvontaviranomainen harkitsee toimenpideluvan yhteydessä Pohjois-Savon ELYkeskusta asiassa kuultuaan, tarvitseeko energiakaivohanke lisäksi vesilain mukaisen luvan. Energiakaivojen rakentamista koskevia määräyksiä sisältyy myös Kuopion ympäristönsuojelumääräyksiin, joista on kerrottu myöhemmin kohdassa 6.2.2.
Ympäristönsuojelulain (547/2014) 16 luvussa on annettu säännökset talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Säännökset sisältävät
määräykset jätevesien yleisestä puhdistamisvelvollisuudesta sekä jätevesien käsittelyjärjestelmien suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa yleisesti huomioon otettavista asioista. Haja-asutuksen jäteveden kuormitusluvut sekä orgaanisen aineksen, fosforin ja typen kuormituksen puhdistustasolle asetetut vähimmäisvaatimukset on annettu valtioneuvoston asetuksella 209/2011. Asetuksen vähimmäisvaatimuksia on Kuopiossa tarkennettu ympäristönsuojelumääräyksissä. Ympäristönsuojelumääräysten puhdistustasovaatimuksia on sovellettu uusiin jätevesijärjestelmiin määräysten voimaantulosta lähtien. Vanhojen jätevesijärjestelmien tulee täyttää ympäristönsuojelumääräysten mukaiset puhdistustasovaatimukset asetuksen mukaisessa aikataulussa 15.3.2016
mennessä. Ympäristönsuojelumääräyksistä on kerrottu myöhemmin kohdassa 6.2.2.
Maa-aineslaki (555/1981) sisältää säännökset ainesten oton edellytyksistä ja rajoituksista sekä luvanvaraisuudesta. Ottamisen tulee perustua ottosuunnitelmaan, joka
sisältää jälkihoitosuunnitelman. Laissa on myös säädetty kotitarveoton ilmoituksenvaraisuudesta lain mukaisen ottomäärän ylittyessä. Tärkeälle pohjavesialueelle sijoittuvasta maa-ainesten ottohankkeesta on lisäksi pyydettävä lausunto elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselta.
Kemikaalilakiin (599/2013) ja kemikaaliturvallisuuslakiin (390/2005) sekä em. lakien nojalla annettuihin säädöksiin sisältyvät määräykset kemikaalien
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valmistuksessa, siirrossa, käytössä, varastoinnissa ja säilytyksessä huomioon otettavista
asioista niin, ettei kemikaaleista aiheudu terveys- tai ympäristöhaittaa. Lisäksi em. säädöksiin sisältyvät määräykset kemikaalilainsäädäntöä valvovista viranomaisista.
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (344/1983) mukaan pohjavesialueilla olevat maanalaiset öljysäiliöt on tarkastettava säännöllisesti. Ensimmäinen tarkastus on tehtävä 10 vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen säiliön kuntoluokasta
ja materiaalista riippuen kahden, viiden tai kymmenen vuoden välein. Tarkastuksen
voivat tehdä vain turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymät tarkastusliikkeet. Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, joka on toimitettava Pohjois-Savon pelastuslaitokselle. Öljysäiliöitä koskevia määräyksiä sisältyy ympäristönsuojelumääräyksiin, joista
on kerrottu myöhemmin kohdassa 6.2.2.
Öljyvahinkojen torjuntalaissa (1673/2009) on annettu määräykset öljyn varastoijan velvollisuuksista, vahinkojen torjuntaan varautumisesta ennalta, toimenpiteistä
vahingon sattuessa sekä öljyvahingoissa toimivaltaisista viranomaisista. Maa- ja vesialueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjunnasta sekä öljyntorjuntasuunnitelman laatimisesta vastaa lain mukaisesti alueen pelastustoimi, Kuopiossa Pohjois-Savon pelastuslaitos.
Nitraattiasetukseen (1250/2014) sisältyvät määräykset ja suositukset maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn ehkäisemisestä. Asetuksessa on määrätty mm. lannoitteiden määriin ja lannan varastointiin sekä levitykseen liittyvistä asioista. Laissa kasvinsuojeluaineista (1563/2011) on puolestaan annettu määräykset kasvinsuojeluaineiden asianmukaisesta käytöstä, käsittelystä ja säilytyksestä. Valvovana viranomaisena toimii turvallisuus- ja kemikaalivirasto, joka ylläpitää myös kasvinsuojeluainerekisteriä. Pohjavesialueita ja vedenhankintavesistöjen ranta-alueiden
maataloutta koskevia määräyksiä sisältyy myös ympäristönsuojelumääräyksiin, joista
on kerrottu myöhemmin kohdassa 6.2.2. Lisäksi torjunta-aineiden käyttörajoitukset
löytyvät turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylläpitämästä kasvinsuojeluainerekisteristä,
joka löytyy osoitteesta: https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi.
Jätelakiin (646/2011) sisältyvät säännökset jätteen määrän vähentämisestä sekä jätteen asianmukaisesta hyötykäytöstä, kierrättämisestä ja loppukäsittelystä. Jätelakiin
(72 §) sisältyy myös roskaamiskielto sekä roskaantuneen ympäristön siivoamisvelvoitteet (73 § ja 74 §).
Vesihuoltolakiin (119/2001) sisältyvät säännökset vesihuoltolaitoksen velvollisuudesta tarkkailla käyttämänsä raakaveden määrää ja laatua sekä velvollisuudesta olla
selvillä toimintaansa kohdistuvista riskeistä ja laitteistojensa kunnosta. Terveydensuojelulakiin (763/1994) sisältyvät puolestaan säännökset terveyshaittojen ehkäisystä ja talousvedestä sekä talousvettä toimittavan laitoksen hyväksynnästä ja valvonnasta. Talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista on säädetty tarkemmin
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksissa 461/2000 ja 401/2001. Lisäksi yleisistä pohjaveden ympäristölaatunormeista on säädetty asetuksessa vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006, muutos 342/2009). Ympäristölaatunormeja käytetään pohjaveden kemiallisen laadun arvioinnissa ja ne asettavat joillekin haitta-aineille tiukempia vaatimuksia kuin em. sosiaali- ja terveysministeriön asetukset 461/2000 ja 401/2001.
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Ympäristövastuu
Vastuu ympäristöstä kuuluu Suomen perustuslain (731/1999) mukaan kaikille. Ympäristöön vaikuttavia toimintoja säädellään lainsäädännön avulla, jonka toteutumista viranomaiset valvovat. Lupien ja ilmoitusten avulla ympäristövaikutuksia voidaan valvoa
jo ennakolta. Ennakkovalvontamenettelyssä asetetaan hankkeille konkreettisia toimintavelvoitteita ja rajoituksia sekä arvioidaan ympäristölle aiheutuvia vaikutuksia. Pohjavesivaikutuksia tarkastellaan muun muassa ympäristölupia, vesitalouslupia sekä
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia myönnettäessä.
Pienehköjä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja ohjataan yleisten säännösten,
kuten pohjaveden ja maaperän pilaamiskieltojen ja niiden jälkivalvonnan avulla. Jälkivalvonnan tarve liittyy myös lupapäätöksiin. Mikäli lupamääräyksiä ei noudateta, viranomaiset voivat velvoittaa laiminlyöjän oikaisemaan menettelynsä käyttämällä hallinnollisia pakkokeinoja. Toiminta voidaan myös keskeyttää kokonaan. Uhkasakon tai
teettämisuhan avulla voidaan toimijaa painostaa tekemään itse tarvittavat korjaustoimenpiteet. Kuopiossa valvontaviranomaisina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus sekä
kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta.
Kielletyn ympäristöteon tekijä voi joutua myös vahingonkorvausvastuuseen tai rikosoikeudelliseen vastuuseen. Vahingonkorvausvastuun määräytymistä käsitellään ns. ympäristövahinkolaissa (737/1994). Ympäristövahingolla tarkoitetaan jollakin tietyllä alueella
harjoitetun toiminnan synnyttämästä ympäristön pilaantumisesta aiheutuvaa vahinkoa.
Ympäristövahinkolain tarkoittama pilaantuminen ei edellytä poikkeuksellisia tilanteita,
vaan se voi johtua myös tavanomaisesta ja määräysten mukaisesta toiminnasta. Ympäristövahinkolain mukaiseen vastuuseen joutuu, vaikka pilaantuminen ei aiheutuisi tahallisuudesta tai huolimattomuudesta.
Ympäristövahingon aiheuttaja voi syyllistyä myös rangaistavaksi säädettyyn tekoon.
Vakavista ympäristörikoksista säädetään rikoslaissa (39/1889, muutos 578/1995) ja
lievemmistä rikkomuksista yksittäisissä ympäristölaeissa. Rangaistavia ovat sekä teot
että laiminlyönnit, joista aiheutuu ympäristön pilaantumista. Vähäisestä ympäristörikkomuksesta voidaan tuomita sakkoja, kun taas törkeästä ympäristön turmelemisesta
voi seurata vankeusrangaistus.

6

KUOPION PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

6.1

Kaavoitus
Vanhan Kuopion, Vehmersalmen ja Karttulan pohjavesialueet sisältyvät ympäristöministeriön 3.7.2008 vahvistamaan Kuopion seudun maakuntakaavaan. Nilsiän kohteet
sisältyvät puolestaan 7.12.2011 vahvistettuun Pohjois-Savon maakuntakaavaan. Lähes
kaikilla Kuopion pohjavesialueilla ja vedenhankintavesistöjen valuma-alueilla on lisäksi
voimassa yleiskaava, osayleiskaava tai rantayleiskaava. Kurkimäen, Melalahden ja
Vehmersalmen sekä Nilsiän taajamien maankäyttöä on ohjattu yleiskaavojen ohella
myös asemakaavoin. Yhteenveto Kuopion pohjavesialueilla ja vedenhankintavesistöjen
valuma-alueilla voimassa olevista yleis- ja asemakaavoista on koottu seuraavaan taulukkoon 3. Tarkemmat tiedot aluekohtaisista kaavamääräyksistä sisältyvät pohjavesialuekohtaisiin suojelusuunnitelmiin.
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Taulukko 3. Pohjavesialueilla ja vedenhankintavesistöjen valuma-alueilla voimassa
olevat yleiskaavat (YK), osayleiskaavat (OYK), rantayleiskaavat (RAYK), asemakaavat
(AK) ja rantakaavat (RK).
POHJAVESIALUE /
VALUMA-ALUE
Vanha Kuopio
Laatanlampi
Reposaari
Hietasalo
Jänneniemi ja valuma-alue

Kettukangas
Kotkatniemi
Kurkimäki
Pellesmäki
Hirvilahti
Ryönänkangas
Kukonharju-Vaaranlampi
Kurkiharju
Vääränsalo
Vehmersalmi
Ritokangas

Haapokangas
Karttula
Mäkrämäki
Airaksela
Syvänniemi
Pihkainmäki
Jouhtenisenkankaat
Hatunkivi
Nilsiä
Kirkonkylä
Reittiönharju
Matoharju
Hietasalo
Valkeislamminkangas

KAAVALAJI
Riistavesi YK, ympäristöministeriö 29.11.1994
Melalahti, neljä AK vuosilta 1979–2008
Keskeinen kaupunkialue YK, Kuopion kaupunginvaltuusto 11.12.2000
Keskeinen kaupunkialue YK, Kuopion kaupunginvaltuusto 11.12.2000
Itäranta YK, ympäristöministeriö 28.10.1994
Riistavesi YK, ympäristöministeriö 29.11.1994
Heteharju RK, lääninhallitus 20.7.1979
Kumpuniemi RK, lääninhallitus 26.2.1990 (valuma-alue)
Riistavesi YK, ympäristöministeriö 29.11.1994
Itäranta YK, ympäristöministeriö 28.10.1994
Etelä-Kuopio YK, ympäristöministeriö 29.11.1994
Kurkimäki-Pellesmäki-Vehmasmäki OYK, sisäministeriö 24.7.1981
Kurkimäki AK, Kuopion kaupunginvaltuusto 27.8.2012
Etelä-Kuopio YK, ympäristöministeriö 29.11.1994
Kurkimäki-Pellesmäki-Vehmasmäki OYK, sisäministeriö 24.7.1981
Länsiranta YK, ympäristöministeriö 13.12.1994
Riistavesi YK, ympäristöministeriö 29.11.1994
Riistavesi YK, ympäristöministeriö 29.11.1994
Itäranta YK, ympäristöministeriö 28.10.1994
Länsiranta YK, ympäristöministeriö 13.12.1994
Vehmersalmi-Ritoniemen OYK, kunnanvaltuusto 28.12.1998
Vehmersalmen kirkonkylän OYK, kunnanvaltuusto, 14.6.1991
Soisalon länsiosien ja Vuorisalon RAYK, kunnanvaltuusto, 16.6.2003
Ritoniemen lomakylän AK, kunnanvaltuusto 28.9.2000
Vehmersalmen pohjoisosien RAYK, kunnanvaltuusto 17.6.2002
Kuttajärvi-Saittajärvi OYK, kunnanvaltuusto 11.9.2009
alueella ei ole maakuntakaavaa tarkempia kaavoja
Kuttajärvi-Saittajärvi OYK, kunnanvaltuusto 11.9.2009
Pihkainmäki, OYK, kunnanvaltuusto 28.2.2003
Kuttajärvi-Saittajärvi OYK, kunnanvaltuusto 11.9.2009
Tallus, Hirvijärvi ja Muurain OYK, kunnanvaltuusto 10.11.2000
Keskustaajaman OYK, kaupunginvaltuusto, 11.6.1984
Keskustaajama, noin 30 AK vuosilta 1961–2008
Tahkovuoren OYK, kaupunginvaltuusto 1.4.2003
Vuotjärven RAYK, lääninhallitus 12.7.1994
Syvärin RAYK, lääninhallitus 1.12.1995
alueella ei ole maakuntakaavaa tarkempia kaavoja
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Kunnalliset määräykset
Kunnille on annettu useissa laeissa valtuutus antaa kunnan aluetta koskevia määräyksiä, jotta paikalliset olosuhteet voidaan ottaa paremmin huomioon eri lakien soveltamisessa. Kunnalliset määräykset ovat oikeudellisesti sitovia ja niillä on suoria oikeusvaikutuksia.
Kunnallisia määräyksiä voidaan antaa maankäyttö- ja rakennuslain (14 § ja 103 j §),
ympäristönsuojelulain (202 § 1.9.2014 alkaen, ennen 19 §), jätelain (91 §) ja terveydensuojelulain (51 §) nojalla. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennusjärjestys on
ainoa pakollinen kunnallinen määräyskokoelma. Muiden paikallisten määräysten tarpeellisuudesta päättää kunta. Kuopiossa kunnallisia määräyksiä ovat rakennusjärjestys,
ympäristönsuojelumääräykset sekä jätehuoltomääräykset.
Kuopion kunnallisten määräysten pohjavesialueita koskevat erityismääräyksiä on käsitelty yleisesti seuraavassa. Kuopion voimassaolevat kunnalliset määräykset löytyvät
kaupungin internetsivuilta osoitteesta:
http://www.kuopio.fi/web/kaupunkitietoa/kunnalliset-maaraykset.

6.2.1 Rakennusjärjestys
Kuopion rakennusjärjestyksessä (14.6.2013) pohjavesialueet ja vedenhankintavesistöjen valuma-alueet on määritelty suunnittelutarvealueiksi (9 §, liite 1). Näillä alueilla
voidaan ilman suunnittelutarveratkaisua rakentaa vain kaavan mukaisille rakennuspaikoille.
Rakennusjärjestyksen sisältyy lisäksi seuraavia pohjavesialueita ja vedenhankintavesistöjen valuma-alueita koskevia erityismääräyksiä:
-

energiakaivoja koskeva toimenpideluvanvaraisuus (8 §)
maanrakennustöitä ja rakentamista koskevat vaatimukset (49 ja 50 §:t)

Rakennusjärjestyksen on hyväksynyt kaupunginvaltuusto ja sen määräysten noudattamista valvoo ympäristö- ja rakennuslautakunta.
6.2.2 Ympäristönsuojelumääräykset
Kuopion ympäristönsuojelumääräyksissä (7.8.2013) on useita erityismääräyksiä, jotka
ovat voimassa vain pohjavesialueilla ja vedenhankintavesistöjen valuma-alueilla. Lisäksi ympäristönsuojelumääräyksiin sisältyy yleisiä määräyksiä, joilla on erityistä merkitystä pohjaveden ja vedenhankintavesistöjen suojelun kannalta.
Pohjavesien ja vedenhankintavesistöjen suojelun kannalta tärkeimmät määräykset
koskevat:
-

talousjätevesien käsittelyä viemäriverkostojen ulkopuolella (5 ja 6 §)
eläinsuojien ja maitohuoneiden jätevesien käsittelyä (7 §)
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moottoriajoneuvojen, koneiden, laitteiden ja veneiden pesua sekä huoltoa (8 ja 9 §)
eläinten laiduntamista sekä lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttöä (10 §)
metsänhoitoa (11 §)
kemikaalien ja vaarallisten jätteiden käsittelyä ja varastointia (13 ja 14 §)
lumenkaatopaikkoja (17 §)
siirtymäaikoja (26 §)

Ympäristönsuojelumääräykset on hyväksynyt kaupunginvaltuusto ja niiden noudattamista valvoo ympäristö- ja rakennuslautakunta.
6.2.3 Jätehuoltomääräykset
Kuopion yleisiin jätehuoltomääräyksiin (2.2.2012) sisältyy muun muassa seuraavia
määräyksiä, joilla on merkitystä pohjavesien suojelun kannalta:
-

jätteen omatoiminen käsittely (5 §)
käymäläjätteen käsittely (3 ja 24 §)
lietteiden käsittely (23 §)
vaarallisten jätteiden käsittely (25 ja 26 §:t)

Jätehuoltomääräykset on hyväksynyt Savo-Pielisen jätelautakunta ja määräysten toteutumista valvoo ympäristö- ja rakennuslautakunta.
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KUOPION POHJAVESIALUEITA KOSKEVAT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA TOIMINTASUOSITUKSET

Seuraavaan taulukkoon on koottu Kuopion pohjavesialueita koskevat toimenpide-ehdotukset sekä yhteisesti kaikkia pohjavesialueita koskevat
toiminta-suositukset. Mahdolliset aluekohtaiset toimintasuositukset on koottu pohjavesialuekohtaisten raporttien loppuun. Lisäksi pohjavesialueita koskevat sitovat kunnalliset määräykset, joista on kerrottu edellä kohdassa 6.2.
Taulukko 4. Kuopion kaikkia pohjavesialueita koskevat toimenpide-ehdotukset ja toimintasuositukset.
Taulukon lyhenteet:
KON = Kuopion kaupungin konsernipalvelut, KYP =Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualue,
POSELY/Y ja L = Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Y = Ympäristö -vastuualue ja L = Liikenne -vastuualue
ISAVI = Itä-Suomen aluehallintovirasto
YLEISET
TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Vedenhankintaselvitykset,
luokitus ja nimet

EHDOTUS

VASTUUTAHO

AIKATAULU

Haapokankaan, Hatunkiven, Kurkiharjun, Vääränsalon,
Valkeislamminkankaan ja Nilsiän Kirkonkylän pohjavesialueille tehdään pohjavesiselvitys.

KYP / kunnallistekninen
suunnittelu ja POSELY / Y

2017–2019

Reposaaren, Pihkainmäen ja Syvänniemen pohjavesialueiden luokitus tarkistetaan.

POSELY / Y, Kuopion Vesi ja
KYP / kunnallistekninen
suunnittelu

2015

Ahvenlammen vanhan vedenottamon suojaaluepäätökselle haetaan lakkautuspäätös.

Kuopion Vesi

2015

Nilsiässä sijaitsevien Kirkonkylän ja Hietasalon pohjavesialueiden nimet muutetaan Nilsiän Kirkonkyläksi ja
Nilsiän Hietasaloksi.

POSELY / Y

2015
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EHDOTUS

VASTUUTAHO

AIKATAULU

Pohjavesialueilla, joilla on pohjavesien suojelun, maaainesten oton ja ulkoilun yhteensovittamistarvetta,
tehdään tarvetta vastaava yleiskaavallinen tarkastelu.
Uudet kaavamääräykset sovitetaan yhteen kunnallisten
määräysten kanssa.

KON / strateginen maankäytön suunnittelu ja KYP / ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

2016-

Asemakaavojen pohjavesialuemääräykset tarkistetaan
vanhojen kaavojen tarkistamisen yhteydessä.

KYP / asemakaavoitus

2016-

Pohjaveden määrälliselle tai kemialliselle tilalle vaaraa
aiheuttavat toiminnat ohjataan maankäytön suunnittelulla pohjavesialueiden ulkopuolelle.

KON / strateginen maankäytön suunnittelu ja KYP / asemakaavoitus

jatkuvaa

Pohjavesialueille soveltuvat lämmitysjärjestelmät selvitetään uusien kaavojen sekä vanhojen kaavojen tarkistusten yhteydessä.

KON / strateginen maankäytön suunnittelu ja KYP / asemakaavoitus

jatkuvaa

Pohjavesialueille sijoittuvia luonnontilaisia harjukokonaisuuksia ei varata maa-ainesten ottoalueiksi.

KON / strateginen maankäytön suunnittelu ja KYP / asemakaavoitus
Kuopion kaupunki

jatkuvaa

KYP / ympäristöpalvelut

2015-

Kunnallisiin määräyksiin sisällytetään määräykset hulevesien määrän ja laadun hallinnasta pohjavesialueilla.
Ympäristönsuojelumääräysten määräykset tarkistetaan
tarvittavilta osin (mm. metsänhoitoa ja maataloutta
koskevat määräykset sekä voimassaoloalueet).

2015-
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EHDOTUS

VASTUUTAHO

AIKATAULU

Pohjavesialueille laaditaan taajama-alueita koskevat
hulevesien hallintasuunnitelmat.

KYP / kunnallistekninen
suunnittelu

2015-

Pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen öljysäiliöiden
sijainti-, käyttö- ja suojaustiedot selvitetään.

KYP / ympäristöpalvelut ja
Pohjois-Savon pelastuslaitos

2014–2016

Kiinteistöjen omistajille tiedotetaan vanhojen maaainesten ottoalueiden (ml. kotitarveottoalueet) kunnostus- ja jälkihoitotarpeista. Alueet kunnostetaan ja kunnostusten toteutumista valvotaan.

KYP / ympäristöpalvelut ja
kiinteistöjen omistajat

jatkuvaa

Pohjavesialueilla sijaitsevien pilaantuneiden maaalueiden kunnostustarve selvitetään ja tarpeen mukaan
edellytetään maaperän kunnostusta ja/tai pohjaveden
seurantaa.

POSELY / Y ja KYP / ympäristöpalvelut

2015-

Pohjavesialueiden luvanvaraisia toimintoja koskeva
pohjaveden yhteistarkkailumahdollisuus selvitetään.

KYP / ympäristöpalvelut ja
POSELY / Y

2015-

Lupaharkinnan yhteydessä selvitetään pohjaveden
tarkkailutarve, jos toiminnassa muodostuu tai siinä
käytetään tai säilytetään pohjavedelle haitallisia aineita.
Pohjavesialueille rakentamisesta ja pohjavesialueille
rakennettavista energiakaivoista laaditaan rakentamistapaohje.

KYP / ympäristöpalvelut, ISAVI

jatkuvaa

KYP / rakennusvalvonta

2015-

Pohjavesialueilla sijaitseville kiinteistöille tiedotetaan
ympäristönsuojelumääräysten vaatimuksista (jätevesien

KYP / ympäristöpalvelut

jatkuvaa
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EHDOTUS

VASTUUTAHO

AIKATAULU

KYP / ympäristöpalvelut

jatkuvaa

KYP / kunnallistekninen
suunnittelu

2015

KYP / kunnallistekninen
suunnittelu, Kuopion Vesi ja
vesihuoltolaitosten edustajat

2015-

käsittely, öljysäiliöt, maa- ja metsätalous jne.).

Suojelusuunnitelmien
seuranta

Sähköyhtiöiden kanssa sovitaan pylväsmuuntajien aiheuttaman riskin vähentämisestä niin nopeasti, kuin
se teknisesti ja taloudellisesti on mahdollista pohjautuen sähköyhtiöiden keväällä 2015 esittämään suunnitelmaan.
Suojelusuunnitelmien toteutumisen seurantaa varten perustetaan vuosittain tai tarpeen mukaan kokoontuva seurantaryhmä.
Kuntaliitosalueille laaditaan pohjavesialueiden
suojelusuunnitelmat ja ko. alueille jo laaditut suojelusuunnitelmat sovitetaan yhteen Kuopion suojelusuunnitelmien kanssa.
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RISKIKOHTAISET
TOIMINTASUOSITUKSET
Asutus

SUOSITUS

Lämmitysjärjestelmät

Pohjavesialueille rakennettaviin uusiin kiinteistöihin ei tehdä öljylämmitysjärjestelmiä. Nykyisistä öljylämmitysjärjestelmistä siirrytään vaihtoehtoisiin järjestelmiin. Kaukolämpöverkostoon liittyminen on suositeltavaa, jos alueella on
ko. verkosto.
Maalämpö- ja energiakaivoja sekä maaperään ja vesistöihin asennettavia lämmönkeruuputkistoja ei rakenneta pohjavesialueilla vedenottamoiden lähialueille. Muualla pohjavesialueella maalämpökaivojen ja lämmönkeruuputkistojen
sallittavuus sekä vesilain mukaisen luvan tarve ratkaistaan toimenpideluvan yhteydessä tapauskohtaisesti.

Jäte- ja hulevesien käsittely

Pohjavesialueilla sijaitsevien jätevesiviemäriverkostojen ja – pumppaamoiden kunto tarkastetaan riittävän usein,
säännöllisestä huollosta huolehditaan ja huonokuntoiset viemärit saneerataan.
Pohjaveden virtaussuunnat otetaan huomioon rakennettaessa uutta jätevesiviemäriverkostoa pohjavesialueille. Viemäriverkostoa ei sijoiteta vedenottokaivojen läheisyyteen.
Pohjavesialueille ei rakenneta uusia ylivuotoaltaattomia jätevedenpumppaamoja. Vanhojen pumppaamoiden osalta
selvitetään ylivuotoaltaiden rakentamismahdollisuudet.
Pohjavesialueille imeytetään vain puhtaita hulevesiä.

Muut

Pohjavesialueilla sijaitsevien asuinkiinteistöjen piha-alueilla ei käytetä tai varastoida pohjavedelle haitallisia aineita ilman suojatoimenpiteitä.
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RISKIKOHTAISET
TOIMINTASUOSITUKSET

SUOSITUS

Maatalous ja puutarhaviljely

Pohjavesialueille ei pääsääntöisesti sijoiteta uusia eläinsuojia, lanta- ja tuorerehusäiliöitä tai – varastoja eikä eläinten
jaloittelualueita. Jos em. toimintoja kuitenkin sijoitetaan pohjavesialueille, ympäristöluvassa edellytetään riittäviä
pohjaveden suojaustoimenpiteitä ja tarvittaessa pohjaveden laadun tarkkailua.

Sähkönjakelumuuntajat
Metsätalous

Pohjavesialueilla ei käytetä lannoitteena lietelantaa.
Pohjavesialueilla olevat sähkönjakelumuuntajat tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti.
Pohjavesialueilla ei tehdä uusia ojituksia eikä kunnostusojituksia. Myös pohjavesialueiden ulkorajojen läheisyydessä
kiinnitetään erityistä huomiota ojitussyvyyteen. Toiminnalla ei myöskään aiheuteta uusien pohjaveden purkupaikkojen
syntymistä eikä pohjaveden pinnankorkeustason laskua pohjavesialueella.
Pohjavesialueilla ei tehdä kulotuksia.
Pohjavesialueilla ei poisteta kantoja.

Liikenne ja teiden
kunnossapito

100–200 metrin etäisyydellä vedenottamoista ei tehdä maaperän muokkausta. Myös muualla pohjavesialueilla vältetään
maaperän muokkausta.
Pohjavesialueet merkitään kyltein teiden varsiin sekä levähdys- ja rantautumisalueille. Pohjavesialueille sijoittuvilla levähdysalueilla ei varastoida eikä käsitellä pohjavedelle haitallisia tai vaarallisia aineita.
Pohjavesialueilla käytetään teiden liukkauden torjunnassa hiekkaa ja kaliumformiaattia. Kloridipitoisuutta tarkkaillaan niillä tieosuuksilla, joilla liukkauden torjunnassa perustellusta syystä käytetään tai on käytetty myös natriumkloridia.
Suolausta ei tehdä pohjavesialueilla pölyntorjuntaa varten.
Pohjavesialueille sijoittuville uusille teille tehdään riskinarviointi ja tarvittavat suojaukset. Jo rakennettujen teiden
suojaustarve selvitetään ja suojaukset tehdään asianmukaisiksi kunnostusten yhteydessä. Suojaukset rakennetaan
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SUOSITUS
niin, että ne suojaavat kemikaalionnettomuuksien lisäksi myös kunnossapidossa käytetyiltä aineilta. Jo rakennettujen
suojausten (mm. Kylmälahden öljynerotusallas) kunnossapidosta huolehditaan säännöllisesti.

Maa-ainesten otto

Yritystoiminta

Pohjavesialueille sijoittuville, luonnontilaisina säilyneille, harjukokonaisuuksille ei avata uusia luvanvaraisia maaainesten ottoalueita.
Pohjavesialueilla tapahtuvasta maa-ainesten kotitarveotosta ilmoitetaan alueellisille ympäristönsuojelupalveluille ennen
oton käynnistymistä.
Jos pohjavedelle riskiä aiheuttavan toiminnan sijoittaminen pohjavesialueelle on perustellusta syystä välttämätöntä,
toiminnanharjoittajan tulee selvittää yksityiskohtaisesti suunnitellun sijoituspaikan maaperä- ja pohjavesiolosuhteet
sekä arvioida toiminnasta pohjavedelle aiheutuvat riskit. Toiminnan sijoittaminen pohjavesialueelle on mahdollista
vain, jos pohjaveden määrälliselle tai kemialliselle tilalle aiheutuvat riskit voidaan poistaa.
Pohjavesialueille ei sijoiteta asfalttiasemia eikä uusia taimi- tai kauppapuutarhoja.

Hautausmaat
Vapaa-ajan alueet

Onnettomuuksien ehkäisemiseksi käytetään selkeitä ajoväyliä, päällystettyjä kuljetus- ja käsittelyalueita sekä säiliöiden
suojausrakenteita.
Pohjavesialueille ei perusteta uusia hautausmaita eikä toiminnassa olevia hautausmaita laajenneta. Pohjaveden laadun
tarkkailu ko. alueilla on suositeltavaa.
Pohjavesialueille ei sijoiteta uutta pohjaveden laadulle riskiä aiheuttavaa vapaa-ajantoimintaa. Nykyisen pohjavesialueille sijoittuvan vapaa-ajantoiminnan riskit poistetaan rakenteellisilla ja toiminnallisilla keinoilla.
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0853407
Valkeislamminkangas

0853403
Reittiönharju

0853402
Hietasalo

0853401
Kirkonkylä

Merkkien selitykset:
0853406
Matoharju

Pohjavesialueen raja
08 279 01
Laatanlampi

Pohjavesialueen nimi ja numero

Vedenhankinnen kannalta
tärkeän vesistön valuma-alueen raja

0829751
Hirvilahti

0829705
Jänneniemi

0829706 A
Ryönänkangas
0829706 B
Kukonharju - Vaaranlampi

0829708
Kotkatniemi

0829712
Vääränsalo

0829709
Kurkiharju

0822709
Hatunkivi

0822703
Syvänniemi

0829707
Kettukangas

0829701
Laatanlampi

0829704
Hietasalo

0822704
Pihkainmäki

0822706
Mäkrämäki

0891901
Ritokangas

0822707
Jouhtenisenkankaat
0822710
Airaksela

0829710
Kurkimäki
0829711
Pellesmäki

0891903
Haapokangas
0885751
Kiiskiniemenkangas

Kuopion pohjavesialueet ja
vedenhankinnan kannalta tärkeiden
vesistöjen valuma-alueet
Kuopion kaupunki, Kuopion Vesi 7/2014 / PLa
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Asutus

Maatalous

Metsätalous

Öljys. ja
muuntajat

Liikenne

Maa-ainesten
otto

PIMA

Muut

Laatanlampi (I)

suuri

kohtalainen

kohtalainen

suuri

suuri

suuri

suuri

kohtalainen

Reposaari (I)

vähäinen

ei riskiä

vähäinen

kohtalainen

vähäinen

ei riskiä

ei riskiä

kohtalainen

Hietasalo (I)

suuri

ei riskiä

vähäinen

suuri

kohtalainen

ei riskiä

ei riskiä

vähäinen

Jänneniemi (I)

kohtalainen

kohtalainen

vähäinen

suuri

kohtalainen

kohtalainen

ei riskiä

kohtalainen

Jänneniemi (I) valuma-alue

kohtalainen

kohtalainen

vähäinen

suuri

kohtalainen

vähäinen

ei riskiä

vähäinen

Kettukangas (I)

kohtalainen

vähäinen

vähäinen

suuri

vähäinen

kohtalainen

ei riskiä

kohtalainen

Kotkatniemi (I)

ei riskiä

vähäinen

vähäinen

kohtalainen

vähäinen

ei riskiä

ei riskiä

ei riskiä

Kurkimäki (I)

ei riskiä

vähäinen

vähäinen

vähäinen

vähäinen

ei riskiä

ei riskiä

ei riskiä

Pellesmäki (I)

ei riskiä

ei riskiä

vähäinen

ei riskiä

ei riskiä

ei riskiä

vähäinen

ei riskiä

Hirvilahti (I)

vähäinen

kohtalainen

vähäinen

ei riskiä

kohtalainen

ei riskiä

kohtalainen

ei riskiä

Ryönänkangas (II)
Kukonharju-Vaaranlampi (II)

kohtalainen

vähäinen

vähäinen

suuri

vähäinen

kohtalainen

vähäinen

kohtalainen

kohtalainen

kohtalainen

vähäinen

suuri

suuri

suuri

suuri

ei riskiä

Kurkiharju (II)

kohtalainen

kohtalainen

vähäinen

suuri

kohtalainen

kohtalainen

ei riskiä

kohtalainen

Vääränsalo (II)

ei riskiä

ei riskiä

vähäinen

ei riskiä

vähäinen

ei riskiä

ei riskiä

ei riskiä

Ritokangas (I)

suuri

kohtalainen

vähäinen

suuri

kohtalainen

suuri

suuri

ei riskiä

Haapokangas (II)

vähäinen

kohtalainen

vähäinen

suuri

kohtalainen

suuri

ei riskiä

vähäinen

Mäkrämäki (I)

vähäinen

kohtalainen

vähäinen

suuri

kohtalainen

suuri

ei riskiä

vähäinen

Airaksela (I)

vähäinen

kohtalainen

vähäinen

suuri

vähäinen

ei riskiä

ei riskiä

ei riskiä

Syvänniemi (II)

kohtalainen

ei riskiä

vähäinen

kohtalainen

vähäinen

ei riskiä

ei riskiä

ei riskiä

Pihkainmäki (II)

kohtalainen

vähäinen

vähäinen

suuri

suuri

ei riskiä

ei riskiä

ei riskiä

Jouhtenisenkankaat (II)

vähäinen

kohtalainen

vähäinen

suuri

kohtalainen

suuri

ei riskiä

vähäinen

Hatunkivi (II)

vähäinen

vähäinen

vähäinen

ei riskiä

vähäinen

ei riskiä

ei riskiä

ei riskiä

Kirkonkylä (I)

suuri

vähäinen

vähäinen

suuri

suuri

kohtalainen

suuri

suuri

Reittiönharju (I)

kohtalainen

vähäinen

vähäinen

suuri

kohtalainen

kohtalainen

kohtalainen

kohtalainen

Matoharju (I)

kohtalainen

vähäinen

vähäinen

suuri

suuri

kohtalainen

ei riskiä

vähäinen

Hietasalo (II)

vähäinen

vähäinen

vähäinen

suuri

vähäinen

ei riskiä

ei riskiä

ei riskiä

Valkeislamminkangas (II)

vähäinen

vähäinen

vähäinen

kohtalainen

kohtalainen

kohtalainen

ei riskiä

ei riskiä
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