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Tuusniemen Kiiskiniemenkankaan
pohjavesialueen rajausmuutos

Luokka- ja rajausmuutokset
Tuusniemen kunnan alueella olevien pohjavesialueiden luokat on päivitetty syksyllä 2018. Tätä edelsi
kuulemismenettely pohjavesialueiden luokkien päivityksistä keväällä 2018. Nyt kuullaan Tuusniemen
Kiiskiniemen pohjavesialueen osalta pohjavesialueen rajausmuutoksesta. Lisäksi kuullaan osin Tuusniemen
puolella olevan Susihaudanrinteen luokituksen päivittämisestä. Susihaudanrinteen pääsijaintikunta on
Kuopio, joten ko. pohjavesialueen osalta alueen kuvaus löytyy Kuopion vastaavista materiaaleista.
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kyllä

Alueelle esitetään
rajausmuutosta. Lain
(1299/2004) mukainen
pohjavesialueluokan päivitys on
tehty syksyllä 2018.

Kiiskiniemenkangas (0885751)
Kiiskiniemenkankaan pohjavesialueeseen kuuluu varsinaisen pitkittäisharjuselänteen lisäksi kaakkoisosan
moreeniluonteinen poikittaismuodostuma (Lintumäki). Morfologialtaan Kiiskinniemenkangas on varsin
vaihteleva. Materiaali on keskeisissä osissa leikkausten mukaan soravaltaista, seassa on paikoin runsaastikin
kiviä ja lohkareita. Kiiskinniemenkangas rajoittuu vesistöihin ja suoalueisiin. Pohjavesi purkautuu lähinnä
alueen eteläpuolelle. Pohjavettä ei tällä hetkellä hyödynnetä yhdyskuntien tarpeisiin.
Pohjavesialue on luokiteltu 2E-luokkaan eli vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi, joka
pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu yhdyskunnan vedenhankintaan.
Kiiskiniemenkangas on saanut E-lisämääreen alueella sijaitsevien pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien
vuoksi.
Pohjavesialueella on toteutettu rakenne- ja vedenhankintatutkimus, jonka perusteella pohjavesialueen
rajausta on tarpeen muuttaa. Tutkimuksen mukaan Kiiskiniemenkankaan pohjaveden pinta vaihtelee varsin
paljon. Pohjavesivyöhykkeen paksuus alueella on suurimmillaan noin 25-30 metriä, mutta monin paikoin
pohjavesivyöhyke puuttuu kokonaan. Pohjavesien virtausolosuhteet ovat myös erittäin vaihtelevat suurista
pohjavesipinnan eroista johtuen ja purkautumista tapahtuu mm. aluetta leikkaavien kallioperän
ruhjevyöhykkeiden alueilla. Kokonaismaakerrospaksuus on pienimmillään vain muutamia metrejä ja
paksuimmillaan noin 40 metriä. Pohjaveden laatu oli tutkituilta osiltaan hyvä myös pohjavesivarannon
syvemmissä osissa. Myös pohjavesialueen antoisuus oli hyvä tutkittujen havaintoputkien osalta.
Tässä kuulemisessa pohjavesialueelle esitetään rajausmuutosta (ks. kartta, jossa punaisella vanha, sinisellä
uusi rajaus), sillä pohjavesialueen rakenteesta on saatu uutta ja tarkempaa tietoa. Muodostumisalue kattaa ne
alueet, joissa pohjavettä pääasiassa muodostuu. Ulompi katkoviiva on pohjavesialueen varsinainen ulkoraja,
joka kattaa ne alueet, jotka vaikuttavat muodostuvan pohjaveden määrään ja laatuun. Pohjavesialueen rajaus
muuttuu rakennetutkimuksessa saadun tutkimustiedon perusteella kattamaan ne alueet, joilla on vaikutusta
Kiiskinemenkankaan pohjaveden muodostumiseen ja vedenlaatuun. Pohjavesialue laajenee eniten luoteeseen
päin. Rajaus on käyty läpi kokonaisuudessaan, joten pohjavesialue muuttuu hieman kauttaaltaan joko
laajentuen tai kaventuen reunoiltaan.
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