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Usein esitetyyn kysymykseen ympäristömme
nykytilasta on vaikea antaa yksiselitteistä vastausta. Voidaan kuitenkin sanoa, että kehityksessä
on menty monin paikoin eteenpäin myös meillä
Pohjois-Savossa. Haasteitakin toki riittää.

Jorma Tuomainen

Mikä on ympäristön tila Pohjois-Savossa?

Pinta- ja pohjavetemme ovat pääsääntöisesti hyvässä tai
jopa erinomaisessa kunnossa. Teollisuuden ja yhdyskuntien
kuormitus vesiin on vähentynyt vuosikymmenten kuluessa.
Ilmanlaatu on parantunut ja myös useimpien ilmansaasteiden
päästömäärät ovat vähenemään päin. Myönteistä kehitystä
on siis monin paikoin havaittavissa ja Pohjois-Savolla onkin
mahdollisuus tarjota asukkailleen hyvä ja turvallinen elinympäristö myös tulevaisuudessa.
Vaikka monet tässäkin katsauksessa käsitellyistä ympäristökysymyksistä ovatkin paikallisia, haastavat globaalit
ongelmat kuten ilmastonmuutos tai luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen toimimaan myös maakuntatasolla.
Työsarkaa riittää siis tulevaisuudessakin.
Tieto ympäristön tilasta lisääntyy jatkuvasti, eivätkä uudet
löydökset ole aina myönteisiä. Tästä saatiin esimerkki kesällä 2008 kun Varkauden Huruslahdelta ja sen alapuoliselta
Haukivedeltä löydettiin korkeita TBT-pitoisuuksia. Pitoisuudet ovat korkeita kansainvälisestikin vertailtuna. Selvitykset
Varkaudessa jatkuvat edelleen. Ennen lopullisia päätöksiä mm.
mahdollisista kunnostustoimenpiteistä tarvitaan kokonaisnäkemys alueen nykytilasta.

Pohjois-Savo
Asukkaita:
248 872
Maapinta-ala:
16 772 km2
Vesipinta-ala:
3 594 km2
Lähde: Pohjois-Savon liitto

Uusin tieto ympäristön tilasta löytyy verkosta
Katsaus ympäristön tilaan tarkastelee Pohjois-Savon ympäristökeskuksen toimialuetta. Saman aikaisesti tämän katsauksen kanssa on
julkaistu 12 muun alueen vastaavat katsaukset sekä valtakunnallinen ympäristön tila -katsaus. Katsaukset ovat tiiviitä esityksiä tärkeimmistä
ja ajankohtaisimmista ympäristön tilaan liittyvistä aiheista. Jokaisesta aiheesta on tarjolla verkko-osoite, josta löytyy lisätietoja ja uusimmat
päivitykset. Pohjois-Savon ympäristön tila 2008 -katsauksen ovat koonneet Pohjois-Savon ympäristökeskuksen asiantuntijat. Tietolähteinä on
käytetty ympäristöhallinnon sekä muiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten tietojärjestelmiä.
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ilma

Ilmanlaadussa ongelmia vain
keväisin
Ilmanlaatu on parantunut viimeisten vuosikymmenten aikana
Pohjois-Savossa, koska useimpien
ilmansaasteiden päästömäärät
ovat vähentyneet. Nykyisillä kasvihuonekaasujen päästömäärillä ei
ole kuitenkaan saavutettu omaa
osuutta kansallisesta tavoitteesta hillitä ilmaston lämpenemistä
Kioton sopimuksen mukaisesti.
Päästöt ilmaan vuosina 2000-2006
Typenoksidi-, hiilidioksidi (fossiilinen)ja rikkidioksidipäästöt ovat vähentyneet
Pohjois-Savossa. Vuonna 2006 typenoksidipäästöt olivat noin 18 % pienemmät kuin
vuonna 2000. Hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet tasolle 2,3 miljoonaa tonnia vuodessa, mikä vastaa noin 14 % vähenemää vuoden 2000 tasosta. Rikkidioksidipäästöt ovat
laskeneet tarkastelujaksolla noin 10 %.
Suurimmat typenoksidien päästöt Pohjois-Savossa aiheutuvat energiantuotannosta (54 %), liikenteestä (39 %) ja prosessiteollisuudesta (6 %). Samoin suurimmat fossiilisista polttoaineista syntyvät hiilidioksidipäästöt aiheutuvat energiantuotannosta
(68 %), liikenteestä (29 %) ja prosessiteollisuudesta (3 %). Rikkidioksidin suurimmat
päästäjät ovat energiantuotanto (64 %) ja
prosessiteollisuus (36 %).

lujakson aikana noin 36 %. Eniten hiukkaspäästöjä aiheuttivat turvetuotanto (24 %), liikenne (22 %) sekä kotitalouksien pienpoltto
(20 %).

Kasvihuonekaasupäästöjä vielä liikaa
Vaikka fossiiliset hiilidioksidipäästöt
Pohjois-Savossa ovat laskeneet vuoden 2000
tasosta vuoteen 2006 mennessä hieman, esimerkiksi Kuopiossa kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet Kioton sopimuksen vertailuvuodesta 1990 noin 8 %. Samaan aikaan
primäärienergiankulutus on kasvanut 16 %.
Näin ollen nykyisillä päästöjen vähentämistoimilla ei saavuteta Suomen tavoitetta vakiinnuttaa kasvihuonekaasupäästöt vuoden
1990 tasolle vuosien 2008–2012 aikana.

Päästöistä altistumiseen
Pelkkä päästömäärien tarkastelu ei anna
luotettavaa kuvaa päästöjen vaikutuksista
ilmanlaatuun eikä varsinkaan ihmisten terveyteen. Päästömääriä tarkasteltaessa on
hyvä pitää mielessä erot eri päästölähteiden
aiheuttamien altistumistasojen välillä. On
arvioitu, että ns. piippupäästöistä noin yksi
miljoonasosa päästetystä hiukkasmassasta päätyy ihmisten hengitysteihin. Lähellä
ihmisten hengitysvyöhykettä tapahtuvista
päästöistä päätyy ihmisten hengittämäksi
paljon suurempi osuus.
Päästöjen ja altistumisen ero näkyy esi-

Hiukkaspäästöt ovat kasvaneet tarkaste-

Päästöt ilmaan Pohjois-Savossa

merkiksi typenoksidipäästöjä tarkasteltaessa. Vaikka Kuopion ja Siilinjärven alueella
teollisuuden ja energiantuotannon päästöt
vastasivat vuonna 2006 Kuopiossa noin 75 %
ja Siilinjärvellä noin 45 % alueella syntyvistä
typenoksidipäästöistä, oli liikenteen päästöillä merkittävämpi vaikutus alueellisiin
typenoksidien pitoisuustasoihin. Suurimmat typenoksidien pitoisuudet esiintyvät
Kuopion ja Siilinjärven keskustojen ohella
pääasiassa vilkkaimpien liikenneväylien
sekä vilkkaiden risteysalueiden välittömässä läheisyydessä. Teollisuuden ja energiantuotannon sekä kiinteistöjen erillislämmityksen vaikutus korkeimpiin typenoksidipitoisuuksiin on pieni. Samoin suurimmat
hiukkaspitoisuudet taajamissa aiheutuvat
liikenteen vaikutuksesta, toisaalta pakokaasupäästöistä ja varsinkin keväällä tien pinnoilta irtoavasta hiekoitushiekasta, vaikka
energiantuotannossa syntyy huomattavasti
enemmän hiukkaspäästöjä.

Kevätpöly edelleen pahin paikallinen
ilmanlaatukysymys
Ilmanlaatuindeksin avulla kuvattuna
suurimman taajamakeskittymän, Kuopion
kaupunkialueen, ilmanlaatu oli vuonna 2006
pääosan vuotta hyvä. Kuopion ja Siilinjärven
ilmanlaatuun vaikuttivat eniten tieliikenteen
päästöt. Teollisuuden päästöistä aiheutui
paikallisia hajuhaittoja.
Hengitettävien hiukkasten (PM10) kohonneet pitoisuudet ovat pahin paikallinen
ilmanlaatukysymys taajamissa. Hiekoitushiekasta johtuva kevätpölyepisodi on
toistunut jo useiden vuosien ajan, koska
hiekoitukselle ei ole löydetty vaihtoehtoisia
menetelmiä.
www.ymparisto.fi/psa/ilma
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JPP-Kalibrointi Ky. 2007. Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaatu vuonna
2006. Kuopion kaupunki,Ympäristökeskuksen julkaisu 1/2007.
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Kuopion kaupunki 2008. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan
kasvihuonekaasu- ja energiatase vuonna 2006.Ympäristökeskuksen
julkaisu 1/2008.
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Rasila Timo, Pietarila Harri, Lovén Katja, Alaviippola Birgitta, 2008.
Kuopion ja Siilinjärven vuosien 2006 ja 2020 typenoksidipäästöjen
leviämislaskelmat. Ilmatieteen laitos - ilmanlaadun asiantuntijapalvelut
2008.
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kuormitus
vesiin

2008

Yhdyskuntien ja teollisuuden
vesistökuormitusta vähennetty
Pohjois-Savon yhdyskuntapuhdistamoiden
fosforikuormitus vuonna 2007 oli yhteensä
noin 9 tonnia. Yhdyskuntajätevedenpuhdistamoista selvästi muita suurimpia kuormittajia fosforin osalta ovat Kuopion kaupungin Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo
sekä Koillis-Savon ympäristöhuolto Oy:n jätevedenpuhdistamo Juankoskella. Kuopion
ja Juankosken puhdistamoiden osuus Pohjois-Savon yhdyskuntapuhdistamoiden kokonaisfosforikuormasta on yli 50 %. Muita
suuria fosforikuormittajia Pohjois-Savossa
ovat Iisalmen kaupungin Vuohiniemen puhdistamo, Lapinlahden Suoniemen puhdistamo sekä Varkauden kaupungin Akonniemen puhdistamo.

Jätevedenkäsittelyn tehostuminen
on vähentänyt yhdyskuntien ja
teollisuuden vesistökuormitusta
sekä typen että fosforin osalta.
Teollisuuden osalta typpikuormituksessa viime vuosina tapahtunut
lisäys on saatu hallintaan vuoden
2008 aikana.

Yhdyskuntajätevesien
käsittelyn tehostuminen
näkyy kuormituksessa

Vuonna 2007 Pohjois-Savon yhdyskuntapuhdistamoilta johdettiin vesistöön noin
617 tonnia typpeä. Yli 40 % puhdistamoiden typpikuormasta on Kuopion kaupungin Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolta,
joka on myös asukasvastineluvultaan Pohjois-Savon suurin puhdistamo. Muita suuria typpikuormittajia ovat mm. Varkauden
Akonniemen puhdistamo, Iisalmen Vuohiniemen puhdistamo sekä Jynkänniemen jätevedenpuhdistamo Siilinjärvellä.

Yhdyskuntien jätevesien käsittelyn tehostuminen pitkällä aikavälillä on pienentänyt
yhdyskuntien aiheuttamaa vesistökuormitusta erityisesti orgaanisen aineen ja fosforin osalta. Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden puhdistusteho fosforin osalta on
kasvanut noin 97 %:iin ja orgaanisen aineksen osalta 96 %:iin. Kokonaistypen poistoteho Pohjois-Savon yhdyskuntapuhdistamoilla on noin 44 % suuruusluokkaa.

Yhdyskuntien typpi- ja fosforikuormitus on
pysynyt viimevuosina melko tasaisena, eikä
fosforin puhdistustehoon ole todennäköi-

sesti odotettavissa enää merkittävää parannusta. Uusissa ympäristöluvissa kiristyvien
typenpoistovaatimusten johdosta yhdyskuntapuhdistamoiden typpikuormitus voi
vähentyä tulevaisuudessa.

Myös teollisuuden
jätevesikuormaa on
saatu vähennettyä
Teollisuudessa jätevesienkäsittelyn tehostaminen mekaanisesta puhdistuksesta
biologisiin puhdistamoihin toteutui Pohjois-Savossa 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa. Samalla panostettiin myös fosforin saostamiseen jätevesistä. Biologisen
puhdistuksen kehittäminen on jatkunut
2000-luvullle saakka, mikä näkyy vesistöön
joutuneen kuormituksen jatkuvana pienenemisenä. Metsäteollisuuden puhdistamoilla
happea kuluttavan kuormituksen (BOD) vähenemä on nyt yli 90 % ja fosforivähenemä
noin 80 %. Teollisuuslaitosten typpikuormitukselle ei ole asetettu raja-arvoa. Kemphos
Oy:n Juurusveden Kuuslahteen johdettavien
vesien ammoniumtyppikuormalle on kui-

Typpi- ja fosforipäästöt Pohjois-Savossa
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KUORMITUS
VESIIN

tenkin asetettu tavoitearvo.

Teollisuuden typpikuormituksessa nousua viime vuosina
Kuvassa näkyvä viime vuosina teollisuuden typpikuormituksessa tapahtunut nousu
johtuu pääasiassa suurimman typpikuormittajan Savon Sellu Oy:n tehtaan toiminnan
muutoksesta. 2000-luvun puolivälissä tehtaan vaihdettua omistajaa tuotantoa lisättiin
merkittävästi, mikä lisäsi tehtaan puhdistamon jätevesikuormitusta. Kuormituksen
lisääntymiseen takia puhdistamon toiminta
heikkeni, mistä johtuen tehtaalta vesistöön
joutuva typpikuormitus yli kaksinkertaistui. Puhdistamon toimintamahdollisuuksien

parannusten ja tehtaan kuormituksen tasaamisen ja vähentämisen jälkeen tehtaan vesistökuormitus on vuonna 2008 pienentynyt
puoleen vuosien 2006-2007 arvoista.
Kuluvalla vuosikymmenellä merkittävimmät jätevesikuormitukseen vaikuttavat
toimet ovat olleet flotaatioselkeytyksen (tertiäärivaihe) rakentaminen sekä lietteen käsittelyn uusiminen Stora Enso Oy:n Varkauden tehtaiden puhdistamolle, Savon Sellu
Oy:n puhdistamon kapasiteetin lisääminen
ja toimintaedellytysten parantaminen sekä
Kemphos Oy:n rikastushiekan kiertovesialtaan (Mustin allas) rakentaminen. Teollisuuden jätevesikuormituksessa tulee typpikuorman osalta laskemaan 2000-luvun alkupuolen tasolle ja muutoin vuoteen 2015 saakka
pysymään suunnilleen nykyisellä tasolla.
www.ymparisto.fi/psa/kuormitusvesiin

Päivi Tahvanainen

Suurimmat teollisuusjätevesikuormittajat
ovat Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaat, Savon Sellu Oy:n tehdas Kuopiossa, Savon Taimen Oy:n Tyyrinvirran kalankasvatuslaitos
Rautalammilla sekä Kemphos Oy:n lannoitetehtaat ja kaivos Siilinjärvellä. Stromsdal
Oy:n kartonkitehtaan merkittävän suuri
kuormitus käsitellään Koillis-Savon ympäristöhuolto Oy:n yhdyskuntapuhdistamolla.
Stora Enso Oy:n Varkauden tehtaat ovat suurin yksittäinen orgaanisen aineen ja fosforin vesistökuormittaja Pohjois-Savossa. Sen
helposti hajoavan orgaanisen aineen (BOD)
kuorma on noin 60 %, fosforikuorma noin 30
% ja typpikuorma noin 7 % koko maakunnan pistekuormittajien aiheuttamasta vesistökuormasta. Savon Sellun tehtaan vastaavat
luvut ovat 30 %, 10 % ja 40 %. Savon Sellun
tehdas on viimeisinä vuosina ollut maakunnan suurin typpikuormittaja. Savon Taimen

Oy:n kalankasvatuslaitos on maakunnan
toiseksi suurin fosforikuormittaja kuormitusosuuden ollessa 12 %. Kemphos Oy:n fosforikuorman osuus on 3 % ja typpikuorman
osuus 4 % pistekuormittajien kuormasta.

Pohjois-Savon ympäristökeskus www.ymparisto.fi/psa
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Valtaosa pintavesistä on hyvässä
kunnossa

Tilaluokkien osuudet luokiteltujen jokien pituudesta ja järvien pinta-alasta

Pohjois-Savon vesistöistä luokiteltiin vuonna 2008 pääsääntöisesti
yli 1 km2 järvet sekä joet, joiden
valuma-alue on yli 100 km2 . Tällä
rajauksella tarkastelun kohteena oli lähes 400 vesistöä, joista
270:ssa oli riittävä aineisto joko
ekologisen luokittelun tekemiseen
tai asiantuntija-arvioon vesistön
tilasta.
Valtaosassa Pohjois-Savon luokitelluista
järvistä (77%) tila on vähintään hyvä. Jokivesistöissä hyvä tila toteutui harvemmin,
noin joka toisessa luokitellussa joessa. Tarkasteltaessa järvipinta-aloja ja jokipituuksia
luokitustulos on tätä parempi, sillä PohjoisSavon suurimpien vesistöjen tilaan ihmistoiminta ei ole vaikuttanut yhtä paljon kuin
pienemmissä vesistöissä. Pohjois-Savon
suuret järvet ovatkin säilyneet hyvässä tilassa, vain Onkiveden, Suuren Ruokoveden ja
Varkauden alapuolisen Siitinselkä-Vuoriselän tila on tätä huonompi.
Vesien tilassa on selviä alueellisia eroja: erityisesti maakunnan eteläosan suuret
reittivedet ovat vain vähäisessä määrin ihmistoiminnan muuttamia, kun taas tilaltaan
heikentyneet vesistöt keskittyvät pääosin
Iisalmen reitille. Iisalmen reitillä hyvä tila
toteutuu nykyisellään vain noin 40%:ssa
luokitelluista järvistä ja noin 20 %:ssa luokitelluista joista. Eniten ongelmia on luonnostaan runsasravinteisilla järvillä, joiden
viljaville valuma-alueille on keskittynyt paljon maataloutta. Myös maakunnan matalista
runsashumuksista järvistä vain noin puolet
on enää hyvässä tilassa.
Järvien tilaa on heikentänyt erityisesti
niiden rehevöityminen, jokien tilaa myös
rakenteelliset muutokset. Pohjois-Savon jokivesistöistä kuusi (Atronjoki, Hautajoki,
Kiurujoki, Laakajoki, Mertajoki ja Murennusjoki) on nimetty rakenteellisesti voimakkaasti muutetuiksi.
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Pintavesien kemiallinen tila on pääosin
hyvä. Leppävirran Oravilahden ja Varkauden Huruslahden osalta tarvitaan kuitenkin
lisäselvityksiä.

Erinomainen
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PINTAVESIEN
TILA

Vesien tilan uusi luokittelu

ansiosta myös sen vuoksi, että kaikille järville ja joille ei enää aseteta samoja laatuvaatimuksia. Ekologisessa luokittelussa käytetyt
luokkarajat ovat tyyppikohtaisia eli arviointiasteikko on erilainen luonnonoloiltaan
erilaisissa vesistöissä (esimerkiksi kooltaan,
syvyyssuhteiltaan tai humuspitoisuudeltaan
erilaisissa järvissä).
Nyt valmistunut luokittelu tehtiin pääsääntöisesti vuosien 2000-2007 tulosten
perusteella. Varsinainen ekologisen tilan
luokittelu oli mahdollista niissä kohteissa,
joissa vedenlaadun lisäksi on käytettävissä
vesieliöstöä koskevia luokittelutietoja. Suu-

Pintavesien ekologinen luokittelu kuvaa
järvien ja jokien muuttuneisuutta ihmistoiminnan seurauksena. Aikaisemmista vesien
käyttökelpoisuusluokituksista poiketen vedenlaatu ei enää ole määräävässä asemassa,
vaan vesistöjen tila luokitellaan vesieliöstön
(levät, vesikasvit, pohjaeläimet ja kalat) ja
sen elinympäristön perusteella.
Uusi luokittelu kykenee heijastamaan ihmistoiminnan vaikutuksia aikaisempia luokituksia paremmin paitsi laaja-alaisuutensa

ressa osassa järviä ja jokia tämä ei seurantatietojen puutteen vuoksi toteutunut. Jos
kuitenkin oli käytettävissä riittävä vedenlaatuaineisto, voitiin vesistön tilasta tehdä
asiantuntija-arvio. Uudessa luokittelussa
ja sen mukaisessa asiantuntija-arvioinnissa
huomioidaan biologisten tekijöiden ja/tai
vedenlaadun ohella vesistöjen rakenteelliset
muutokset sekä veden määrän ja vaihteluiden muutokset (esimerkiksi säännöstely ja
perkaukset) ja vesistöön kohdistuva kuormitus sekä mahdolliset haitalliset aineet.

Levätilanne
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Kuvaaja esittää sinilevähavaintojen osuuden
kaikista Pohjois-Savon levähavaintopaikoista
viikoittain. Tunnusluku ei kerro kuinka runsaita esiintymät ovat olleet. Ajankohtaista tilannetta voi verrata aikaisempien seurantavuosien maksimiin, minimiin ja keskiarvoon.
Mikäli sinilevähavaintojen osuus ylittää tai
alittaa kuvassa näkyvän tilastollisen luottamusvälin, on kyseessä ajankohdalle epätyypillinen sinilevätilanne.

www.ymparisto.fi/psa/
levatilanne
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Valtakunnallista viikoittaista leväseurantaa toteutettiin
Pohjois-Savossa kesällä 2008 yhteensä 27 havaintopaikalla 23 järven alueella. Seuranta alkoi vuonna 1998 kymmenellä järvellä. Leväseurantaverkkoon on otettu kooltaan ja
vedenlaadultaan erityyppisiä järviä maakunnan eri osista. Levätilanteen havainnoitsijoina ovat toimineet pääasiassa kuntien ympäristö- ja terveysvalvontaviranomaiset.

Porovedessä ja Onkivedessä. Kevättömän ja Onkiveden eteläosan havaintopaikoilla sinilevää on havaittu keskimäärin
kuudella viikolla kesässä. Onkiveden keskiosassa ja Porovedessä sinilevää on havaittu yleensä vähintään kolmena havaintokertana kesässä. Yhtä usein sinilevää on havaittu Kallavedessä, mutta esiintymä on arvioitu runsaaksi koko seurannan aikana vain kerran.

Seurannan pahimmat sinileväkesät ovat olleet vuosina
2002 ja 2007, jolloin oli tavallista enemmän runsaita esiintymiä. Kun tarkastellaan pelkästään sinileväkukintojen
yleisyyttä kiinnittämättä huomiota esiintymien runsauteen, sinilevää oli eniten vuosina 1999 ja 2005. Viileinä kesinä (1998, 2004 ja 2008) sinilevää on ollut vähän, mutta
toisaalta myös lämpimänä kesänä 2003 esiintymät olivat
harvalukuisia.

Säännöllisen leväseurannan lisäksi ympäristökeskus saa ilmoituksia yksittäisistä leväesiintymistä. Tällä vuosikymmenellä ilmoituksia on tullut noin 150 järvestä. Vuonna 2008
pahin sinilevätilanne todettiin varsinaisen leväseurannan ulkopuolella: Maaninkajärvessä, Suuri-Ruokovedessä ja Pohjois-Kallavedessä oli poikkeuksellisen runsaat sinileväesiintymät elokuun loppupuolelta alkaen kuukauden ajan. Ainakin osaksi syynä olivat tavallista suuremmat ravinnehuuhtoumat kesän runsassateisuuden seurauksena.

Seurantatulosten perusteella runsaita esiintymiä on ollut
yleisimmin Iisalmen reitin seurantajärvissä Kiuruvedessä,

Pohjois-Savon ympäristökeskus www.ymparisto.fi/psa
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PINTAvesien
tila

YMPÄRISTÖN TILA
2008

Tapio Heikkilä

Vesistökuormituksen
vaikutuksia seurataan
usealla sadalla
havaintopaikalla
Vesien velvoitetarkkailua, jonka
toteutuksen vesiä kuormittavat toiminnanharjoittajat kustantavat, on
Pohjois-Savossa noin 100 erikokoisella
pistekuormitetulla järvellä sekä noin
60 joella tai virtapaikalla, yhteensä noin
370 seurantapaikalla. Näistä joka toisella seuranta liittyy kokonaan tai osaksi
yhdyskuntajätevesien vaikutusten tarkkailuun. Lisäksi puroissa tai ojissa on
noin 170 velvoitetarkkailupaikkaa, jotka
liittyvät valtaosin kaatopaikkojen ja turvetuotannon vaikutusten tarkkailuun.
Onkiveden, Kallaveden ja Iisveden
vedenlaatukuvaajat edustavat yhdyskuntajätevesien kuormittamia alueita.
Onkiveden
ravinnekuormituksesta
huomattava osa tulee yläpuoliselta maatalousvaltaiselta Iisalmen reitiltä. Fosforipitoisuudessa olevat suuret vaihtelut
kuvastavatkin pääasiassa hajakuormituksen vaihtelua. Yhdyskuntajätevesipuhdistamoilta tuleva fosforikuormitus
on Pohjois-Savossa nykyisin puolta pienempi kuin 1980-luvulla ja purkualueet
ovat vähentyneet siirtoviemäreiden rakentamisen seurauksena. Iisveden havaintopaikalla pistekuormituksen pieneneminen näkyy fosforipitoisuuden
alenemisena.

Veden kokonaisfosforipitoisuus kolmella Pohjois-Savon suurella järvellä
loppukesällä 1980-2008
Onkivesi 18

Iisvesi 5
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Kallavesi 377
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Aikasarjoihin on koottu elokuun havaintokertojen tulokset yhden metrin syvyydeltä. Kallaveden
havaintopaikalta puuttuu yksi ja Iisveden havaintopaikalta kaksi nämä kriteerit täyttävää tulosta.
Onkivedellä kolmen viimeisimmän seurantavuoden tulokset edustavat heinäkuun loppua.
HERTTA-ympäristötietojärjestelmä
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Pohjavedet

Pohjavesien tila pääsääntöisesti hyvä
Pohjois-Savon alueella pohjavesi on yleensä hyvälaatuista.
Pohjaveden kemiallisessa laadussa on kuitenkin paikallisia
ja alueellisia eroja. Laatuerot
johtuvat monista ympäristötekijöistä, kuten esimerkiksi
alueiden maantieteellisestä
sijainnista, maa- ja kallioperän kivilajikoostumuksesta,
vesistön läheisyydestä sekä
biologis-kemiallisista tekijöistä.
Nämä vaikuttavat luonnontilassa muun muassa pohjaveden
rautapitoisuuteen, sähkönjohtavuuteen, happamuuteen ja
orgaanisen aineksen määrään.
Luonnollisestikin myös ihmisen
toiminta vaikuttaa pohjavesien
laatuun.

Ongelmana happamuus
Tyypillinen ongelma pohjoissavolaisissa pohjavesissä on lievä happamuus.
Luonnollisten tekijöiden lisäksi vajoja pohjavesien happamuus lisääntyy
muun muassa soranoton vaikutuksesta.
Happamoituminen on paljaan sorapinnan alapuolella voimakkaampaa kuin
luonnontilaisilla alueilla.

Ihmisen toiminta vaikuttaa
Uhkatekijöinä pohjavesiemme laadulle voidaan pitää maa-aineksen ottoa
ja siihen liittyviä toimintoja sekä tienpitoa ja rautatieliikennettä. Suurten taajamien läheisyydessä on pohjavesialueille
sijoittunut runsaasti erilaista pohjavettä
likaavaa toimintaa. Maakunnan tärkeille pohjavesialueille on sijoittunut muun
muassa kaatopaikkoja, huoltoasemia,
polttoainevarastoja ja hautausmaita. Pilaantumistapaukset ovat olleet pääasiassa öljytuotteiden aiheuttamia. Paikoitellen tienpidossa käytetty suola on kohottanut pohjaveden kloridipitoisuutta
etenkin valtatie 5:n läheisyydessä.

vedenlaatuongelmilla on haitallinen vaikutus vedenottoon. Kyseisen pohjavesialueen
vedenottamoiden vedessä kloridipitoisuus
on kohonnut tiesuolauksen vaikutuksesta yli asetetun raja-arvon ja pitoisuudessa
on havaittavissa nouseva suuntaus. Myös
Haminamäki-Humpin pohjavesialueella on
havaittu raja-arvot ylittäviä, mutta laskusuuntaisia torjunta-aine- ja kloridipitoisuuksia. Haitta-aineet eivät kuitenkaan heikennä
alueen vedenottoa, joten alueen kemiallinen
tila on luokiteltu hyväksi.
Edellä mainittujen EU:lle raportoitavien
riskialueiden lisäksi Pohjois-Savon pohjavesialueiden tilan arvioinnissa nousi esiin 3
selvityskohdetta sekä 15 seurantakohdetta.
Tarkempia tietoja pohjavesien tilasta sekä
tilan parantamiseksi tarvittavista toimista
löytyy vuonna 2007 julkaistusta vesienhoidon toimenpideohjelmaehdotuksesta. Ehdotus on luettavissa ympäristökeskuksen
verkkosivuilla.

Määrällinen ja kemiallinen tila
luokituksen perusteena

www.ymparisto.fi/psa/vesienhoito
www.ymparisto.fi/psa/pohjavesi

Pohjois-Savossa on ympäristöhallinnon
kartoittamia ja luokittelemia vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita 107 kappaletta ja vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita 69 kappaletta.
Meneillään olevan vesienhoidon suunnittelutyön yhteydessä pohjavedet luokitellaan
kemiallisen ja määrällisen tilan perusteella
hyvään tai huonoon tilaan sen mukaan kumpi niistä on huonompi.
Määrällinen tila on hyvä silloin kun keskimääräinen vuotuinen vedenotto ei ylitä
muodostuvan pohjaveden määrää ja lisäksi
pohjaveden pinnan korkeus ei ihmistoiminnan seurauksena pysyvästi laske. Kaikkien
Pohjois-Savon pohjavesialueiden määrällinen tila on arvioitu hyväksi.
Pohjaveden kemiallinen tila pohjavesialueella luokitellaan hyväksi silloin, kun
pohjavedessä havaitut keskimääräiset pitoisuudet eivät ole ylittäneet missään seurantapaikassa pohjaveden laadulle asetettuja laatunormeja tai ohjeellisia arviointiperusteita.
Pohjois-Savossa pohjaveden kemiallinen tila
on arvioitu huonoksi vain Siilinjärven Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella, jossa

Pohjois-Savon ympäristökeskus www.ymparisto.fi/psa
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YMPÄRISTÖN TILA

MAAPERÄ

2008

Pilaantuneet maa-alueet vaativat
kunnostusta
Tyypillisiä maaperää pilaavia
haitta-aineita maakunnassamme ovat öljyt ja bensiini sekä
raskasmetallit.
Maaperää kuormittavat sekä pistemäisistä lähteistä suoraan maahan pääsevät
aineet että ilmasta laajoille alueille tuleva laskeuma. Keski-Eurooppaan verrattuna Suomen maaperä on erityisen altis
happamoitumiselle ja lisäksi olosuhteet kemikaalien hajoamiselle maaperässä ovat epäedulliset. Happaman laskeuman aiheuttamaa maaperän happamoitumisen kasvua on Pohjois-Savossa
havaittu kuitenkin vain teollisuus- ja
asutusalueiden välittömässä läheisyydessä.
Happamoitumista
merkittävämpi
ongelma Pohjois-Savossa on maaperän
pilaantuminen paikallisesti. Ympäristö-

LYHYESTI

Harju- ja kallioalueet
kiinnostuksen kohteena

hallinnon tietojärjestelmään on kerätty alustavat tiedot noin 21 000 maa-alueesta, joiden
maaperään on saattanut päästä haitallisia
aineita tai jotka on jo tutkittu tai kunnostettu. Pohjois-Savossa tällaisia alueita on noin 1
500 kpl. Näistä suurin osa on huoltoasemia ja
polttoaineen jakelupisteitä. Myös ampumaratoja, kaatopaikkoja, korjaamoja ja romuttamoja on runsaasti. Tyypillisiä maaperää pilaavia haitta-aineita maakunnassamme ovat
öljyt ja bensiini sekä raskasmetallit.

Harjut ovat olennainen osa pohjoissavolaista maisemaa. Ne ovat perinteisesti
toimineet liikenneväylinä ja enemmistö
Pohjois-Savon taajamista sijaitsee harjualueilla. Tämän takia myös maa-ainestenotto on keskittynyt teiden ja taajamien tuntumaan ja tuhonnut tietyillä
seuduilla huomattavasti harjujen luonnonarvoja. Monet maakunnan harju- ja
kallioalueista ovat erityisen merkityksellisiä luonnon- ja maisemansuojelun
kannalta. Pohjois-Savossa tällaisia arvokkaita harjualueita on selvitysten mukaan 157 kpl ja kallioalueita 50 kpl.

Pohjois-Savossa on noin 70 sellaista maaaluetta, joilla katsotaan olevan erityistä kunnostustarvetta pilaantuneisuutensa ja sijaintinsa vuoksi. Kunnostustoimenpiteitä onkin
pyritty kohdistamaan ensi sijassa tällaisille
alueille. Vuosittain on kunnostettu 20 - 30
kohdetta. Kunnostusurakan voi siis odottaa
jatkuvan vielä vuosien ajan.

Pohjois-Savon harjujaksot ovat erityisen tärkeitä myös pohjavesivarastoina
yhteisvedenhankinnan kannalta. Pohjavesien suojelun ja kiviaineishuollon yhteensovittaminen on erityisen tärkeää,
sillä kiviainesten kulutus on kasvanut
ja odotetaan tulevaisuudessa yhä kasvavan. Selvitykset osoittavat, että käyttökelpoiset ja käytettävissä olevat maaperän kiviainesvarat ovat hyvin rajalliset.
Tästä johtuen ottotoiminta tulee tulevaisuudessa kohdistumaan yhä enemmän
kallioperän kiviaineksiin.

www.ymparisto.fi/psa/maapera

Mahdollisuuksia pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamiseen selvitettiin ympäristökeskuksen, Geologian tutkimuskeskuksen ja
maakuntaliiton yhteisessä POSKI-projektissa. Hankkeen loppuraportti on luettavissa internetissä

Elina nuortimo

www.ymparisto.fi/psa/julkaisut
> raportteja > 2007 > Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen - Pohjois-Savon loppuraportti
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Työ jatkuu parhaillaan ns. SOKKAprojektissa. Sen tavoitteena on lisätä
tietoa soranottoalueiden sijainnista, jälkihoidon tilasta, kunnostustarpeesta,
maankäyttömuodoista, lupaehtojen toteutumisesta sekä soranottoon liittyvistä riskitekijöistä.

MAANkäyttö

Yhdyskuntarakenne keskittyy

Kaavoituksella ohjataan
alueiden käyttöä ja rakentamista
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Pohjois-Savossa ainoastaan Kuopion
seudulla väestön määrä on lisääntynyt
haja-asutusalueella vuosina 1980-2005.
Pohjois-Savossa käynnissä oleva kylien autioituminen ja haja-asutusväestön
väheneminen näyttää sekin jatkuvan.
Väestö keskittyy viitostieakselille ja sen
keskuksiin Kuopioon ja lisäksi Iisalmeen ja Varkauteen.

Asemakaavoitettu alue, hehtaaria.
12000

Juankoski

Pohjois-Savon yhdyskuntarakenteessa erottuu selvästi
ns. viitostieakseli, jonka tuntumaan suuri osa väestöstä
on keskittynyt. Väliluku on
maakunnassamme selvässä
kasvussa vain Kuopion seudun
taajamissa (1980-2005). Hajaasutus harvenee edelleen.

Yleiskaavat Pohjois-Savossa

Pohjois-Savon maakuntakaavatyö on
parhaillaan käynnissä. Ympäristöministeriö on vahvistanut Kuopion seudun ja
Leppävirran pohjoisosan valtatie 5 maakuntakaavat vuonna 2008.
Maakunnan yleiskaavatilanne on
hyvä. Pohjois-Savon kuntien laatimia
oikeusvaikutteisia yleiskaavoja on 152
(31.12.2007). Maakunnan pinta-alasta
on yleiskaavoitettu noin 35 prosenttia,
kun vastaava luku koko Itä-Suomessa
on vain 26,9 %. Heikoimmin yleiskaavoitettuja kuntia ovat Siilinjärvi (1,6
%) ja Rautavaara (5,8%). Paras tilanne
on Kuopiossa (97,6 %) ja Tuusniemellä
(97,3%). Kaikissa Pohjois-Savon kunnissa on asemakaava-alueet. Kuntakeskusten lisäksi myös erillisiä taajamia on
asemakaavoitettu. Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö. Kaavassa
osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus.

© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/08

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tarkoituksena on ohjata yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja toimintojen sijoittamista eri suojeluintressit samalla huomioiden. Yleiskaavassa esitetään
tavoitellun kehityksen periaatteet kunnassa ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja
muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.Yleiskaava on ohjeena asemakaavoja
laadittaessa ja muutettaessa.

Pohjois-Savon ympäristökeskus www.ymparisto.fi/psa
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LuOnto

Valtioneuvosto on hyväksynyt
seitsemän luonnonsuojeluohjelmaa: soiden, lintuvesien,
harjujen, lehtojen, rantojen
ja vanhojen metsien suojeluohjelmat sekä kansallis- ja
luonnonpuisto-ohjelman.
Suojeluohjelmien toteutus on
loppusuoralla. Muun muassa
rantojen-, lehtojen- ja soidensuojeluohjelmien toteutusaste
on Pohjois-Savossa jo yli 96 %.

Viime vuosina on perustettu luonnonsuojelualueita myös suojeluohjelmien ulkopuolella. Vapaaehtoinen suojelu on osa METSOohjelmaa, johon liittyy myös muita metsiensuojeluun tähtääviä toimenpiteitä.
www.ymparisto.fi/psa/luonnonsuojelu

Metsälaidunten määrä on vähenemässä myös Pohjois-Savossa.

Uhanalaiset
perinnemaisemat
Perinnemaisema on perinteisten maankäyttötapojen synnyttämä maisema ja
se jaetaan perinnebiotooppeihin ja rakennettuun perinnemaisemaan. Perinnebiotoopit ovat perinteisen maatalouden luomia niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia, jotka ovat erityisen tärkeitä
maaseudun maiseman ja luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Pinta-alaltaan suurimmat jäljellä olevat
kohteet ovat metsäyhtiöiden ja osakaskuntien omistuksessa. Alueet on perustettu joko yksityisiksi luonnonsuojelualueiksi tai hankittu valtiolle suojelualueiksi.

Suojeluohjelmien toteutustilanne

Suot
Rannat
Lehdot
Metsät
Valkoselkätikka
Lintuvedet
Natura

Heli Ilaskari

Luonnonsuojeluohjelmien
toteutus on loppusuoralla
Pohjois-Savossa

Toteutunut
hehtaaria

Toteuttamatta
hehtaaria

Toteutusaste
%

4122
8767
233
2267
250
3684
25174

49
314
1
311
7
684
1500

99
96
100
88
99
84
94

Luonnonsuojeluohjelmien toteutustilanne Pohjois-Savossa marraskuussa 2008

Pohjois-Savon ympäristökeskus
Puhelin: 020 610 107 (vaihde)
asiakaspalvelunumero 020 690 167
Faksi: 020 610 1777
Käyntiosoite: Sepänaktu 2B, Kuopio
Postiosoite: PL 1049, 70101 Kuopio

www.ymparisto.fi/psa

Pohjois-Savossa vuosina 1992-1997 tutkituista kohteista löytyi 191 arvokasta
perinnebiotooppia, joiden pinta-ala on
yhteensä 1016 hehtaaria. Näistä 7 luokiteltiin valtakunnallisesti, 56 maakunnallisesti ja 128 paikallisesti arvokkaiksi
perinnemaisemiksi.
Perinnemaisemia hoidetaan pääasiassa maatalouden erityisympäristötuen
avulla. Tuki on suunnattu pääsääntöisesti aktiiviviljelijöille. Vuoden 2006 lopussa oli voimassa 503 perinnebiotooppien
erityisympäristötukisopimusta.
Monet näistä kohteista on aiempien inventointien ulkopuolisilla alueilla.
www.ymparisto.fi/psa/julkaisut
> alueelliset ympäristöjulkaisut > 2000
> Pohjois-Savon perinnemaisemat

