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1

0817410 Pajuharjun pohjavesialue

Pajuharjun pohjavesialue sijaitsee noin 6 km Juankosken taajamasta pohjoisluoteeseen ja noin 2 kilometriä Säyneisen taajamasta koilliseen. Pohjavesialue rajoittuu pohjoisessa Hipansalmeen, koillisessa Rakkinesalmen länsipuolelle, kaakossa Aarrekankaan itäpuolelle, etelässä Hautalahden rannalle , lännessä Kankaalanlammen itäpuolelle ja luoteessa Taipaleenniemen puroon. Pohjavesialueella sijaitsee tie 16429 Selkälänniementie.
1.1

Geologia ja hydrogeologia

Juankosken Pajuharjun pohjavesialue on vedenhankinnan kannalta tärkeä I-luokan
pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on noin 0,99 km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on noin 0,52 km2. Alueen arvioitu antoisuus on 341 m3/d,
kun sadannasta imeytyy 40% pohjavedeksi.
Pajuharju on kapea, moreenimaihin rajoittuva harjujakson osa, jossa materiaali on
pintaosissa hienoa hiekkaa, mutta syvemmällä hiekkaa ja soraa. Kerrospaksuudet
ovat maksimissaan lähes 20 metriä. Alueen merkitys yhteisvedenhankintaan on
kohtuullinen.
Pajuharjun pohjavesialueen pituus on noin 2,6 kilometriä. Harjuselänne on leveimmillään noin 500 metriä pohjavesialueen eteläosalla ja kapeimmillaan noin 220 metriä Kankaalanlammen itäpuolella. Harjuselänne on korkeimmillaan pohjavesialueen
kaakkoisosassa noin tasossa +120 m mpy ja matalimmillaan vedenottamon alueella
noin tasossa +98 m mpy.
Pajuharjun pohjavesialueella sijaitsee Selkälänniemen vesiyhtymän pohjavedenottamo. Vedenottamolla ei ole vesioikeudellinen vedenottolupaa. Ottamolta otetaan
noin 32 m3/d. Vedenottamon vedet käsitellään kalkkikivellä.
Kallioperä
Pajuharjun pohjavesialueen kallioperä on esitetty kartassa 2. Pohjavesialueen kallioperä on pohjagneissiä ( tonaliittis-granodioriittista migmatiittia). Hipansalmessa on
kallioperän siirros/ruhje. Kalliopinnan taso ei ole tiedossa.
Maaperä
Pajuharjun alueen maaperäkarttaa ei ole julkaistu numeerisena. Pohjavesialueen
maaperä on hiekkaa. Maaperä on korkeimmillaan pohjavesialueen keskiosalla Selkälänniementien ympärillä ja matalammillaan pohjavesialueen vedenottamon alueella.
Maaperän kerrospaksuus pohjavesialueella on 6 - 20 metriä, josta pohjavedenpinnan päällä on noin 2-15 metriä.
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Pohjavesi
Pajuharjun alue on akfiverityypiltään kohomuotoinen eli antikliininen, ympäristöönsä
vettä purkava. Pohjaveden päävirtaussuunta on pohjois-luoteeseen.
1.2

Selkälänniemen vesiyhtymän vedenottamo, raakavedenlaatu ja valvonta

1.2.1 Selkälänniemen vedenottamo
Pajuharjun pohjavesialueella sijaitsee yksi Selkälänniemen vesiyhtymän. Vedenottamo sijaitsee Selkälänniementien välittömässä läheisyydessä. Ottamolla on käytössä vuonna 1980 käyttöönotettu, vuonna 1998 kunnostettu kuilukaivo. Pohjavesi
alkaloidaan vedenottokaivon pohjalla olevalla kalkkikivellä. Selkälänniemen vedenottamo ei ole aidattu.
Vedenottamolla ei ole vesioikeudellinen vedenottolupaa. Vuonna 2009 Selkälänniemen vedenottamolta otettiin vettä keskimäärin 33 m3/d (kuva1.)

Kuva 1. Selkälänniemen vedenottamolta otetut vuorokautiset vesimäärät vuosina 2000-2009.

Kuva 2. Selkälänniemen vedenottamokaivo. Kuva Kati Määttä 2011.
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1.2.2 Veden laatu ja valvonta
Pajuharjun pohjavesialueen määrällinen ja kemiallinen tila on hyvä. Riskitoimintojen
vaikutus ei näkyy pieninä laadunmuutoksina pohjavedessä. Pajuharjun ppohjavesialue kuuluu ELY-keskuksen maa-ja metsätalouden vaikutusten seuranta (MaaMet)
kohteisiin.
Selkälänniemen vedenottamon raakavesi ei ole sameaa eikä veden väriluku ole
korkea. Veden happipitoisuus on11,1 mg/l eli hyvä. Raakaveden kloridipitoisuuden
taso on 11 mg/l eli hieman koholla. Pohjaveden kovuus on 0,52 mmol/l. Vesi on lievästi hapanta pH:n ollessa 6 – 7,1. Kemiallinen hapenkulutus COD Mn on alle 1 mg/l
eli hyvä eikä tästä aiheudu pyykin värjäytymistä tai pahaa makua. Veden sähkönjohtavuus on alhainen eli se ei syövytä vesijohtoja. Veden rauta-, mangaani-, ammoniumtyppi-, nitriittityppi-, sulfaatti- , kokonaisfosfori-, alumiini-, arseeni-, kadmium-, kupari – ,lyijy-, nikkeliarvot ovat alhaisia. Nitraattityppipitoisuus on 7 mg/l ja kokonaistyppipitoisuus 6,6,mg/l . Typpiyhdisteet ovat lähes kokonaan nitraattia. Nitraattityppiarvo on koholla. Arvon kohoaminen voi johtua lannoituksesta, jätevesien
tai jätteiden vaikutuksesta tai karjanlannasta.
Vuonna 2011vedenottamon raakavedestä analysoitiin bakteerit, typpiyhdisteet, kloridi- ja sulfaattipitoisuudet, metallipitoisuudet, PAH-yhdisteet, pestisidit, mineraaliöljyt, liuottimet ja kloorifenolit. Vedenottamon raakavedessä todettiin seuraavia liuottimia (aromaattisia hiilivetyjä);etyylibentseeni ja tolueeni, pitoisuudet alle määritysrajan (<0,5 μg/l) mutta havaittavissa sekä meta- ja para-ksyleeni pitoisuus yhteensä
0,55 μg/l, hieman yli määritysrajan. Näille liuottimille ei talousvesiasetuksessa ole
esitetty raja-arvoja. Pohjaveden ympäristölaatunormeissa raja-arvo etyylibentseenille on 1 μg/l, tolueenille 12 μg/l, orto-, meta ja paraksyleenin summalle 10 μg/l. Muiden parametrien osalta ei kohonneita pitoisuuksia havaittu.
Selkälänniemen vedenottamon analyysitulokset vuosilta 2000-2007,2011 on esitetty
taulukossa 1.

5
osa II Juankoski 0817410 Pajuharju suojelusuunnitelma

Taulukko 1. Selkälänniemen vedenottamon analyysitulokset 2000-2007,2011.
Parametri

Yks.

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

3

<0,005

mg/l
mS/m
µg/l
kyll.%
mg/l
mg/l

1
10
4
1
1
2

6,6
15,7
3,9
89
11,1
<1

mmol/l
dH
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
pmy/100
ml
pmy/100
ml
pmy/100
ml
pmy/100
ml
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l

1
1
6
6
2
5
1

0,52
2,9
11,75
10,8
5,35
1,44
0

1

0

1

0

1

0

1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

<0,2
<20
<0,005
0,29
<0,4
<1
0,94
2,5
1,05
<0,3
<0,2
0,054
ei todettu
<0,005
<5
<0,1
todettu
<0,5
<0,5
<0,5
ei todettu
ei todettu

Lämpötila
Sameus
Väriluku
pH
Rauta
Mangaani
Ammoniumtyppi NH4-N
Nitraattityppi
NO3-N
Nitriittityppi
NO2-N
Kokonaistyppi
Sähkönjohtavuus
Kokonaisfosfori
Hapen kyllästysaste
Happi, liukoinen
CODMn

°C
FNU
mg Pt/l

Kovuus
Kovuus
Kloridi
Sulfaatti
Natrium
TOC
E.coli (Colilert)
Koliform. bakt. (Colilert)
Enterokokit,
alustavat
Enterokokit,
varmistetut
Arseeni
Boori
Elohopea
Kadmium
Koboltti
Kromi
Kupari
Nikkeli
Lyijy
Antimoni
Seleeni
Fluoridi
Polyarom. hiilivedyt
Bentso(a)pyreeni
Syanidi
Mineraaliöljy
Liuottimet
Bentseeni
1,2-dikloorietaani
Tri+tertakloorieteeni
Kloorifenolit
Pestisidit, laaja

Selkälänniemi (2000-2007,2011)
Ka
Md
Min
Max
5,7
0,15
0,04
0,24
<5
<5
<5
<5
6,35
6,2
6,0
7,1
<0,1
<0,01 <0,03 0,100
<0,03
<0,03 <0,01 <0,03
<0,005
6,6
6,44
7,80
7,35

n
1
6
6
11
6
6
1
1

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,005 0,003

<0,006

15,0
4,3

14,0
2,4

18,2
4,7

<1

<1

<1

11,0
10,1

8,8
7,2
5,1
0,9

14,0
14,0
5,6
2,0

0,07

1,8

<0,8

1,3

1,05
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Pajuharjun pohjavesialueen Selkälänniemen vedenottamon tarkkailua on suoritettu
vuodesta 1980 lähtien säännöllisesti vesiyhtymän toimesta pohjavesikaivosta pumpattavan veden määrän seurantana. Tulokset toimitetaan vuosittain taulukkomuodossa sähköisesti Pohjois- Savon ELY-keskukseen.
Laitoksen käyttötarkkailu käsittää veden pH-seurannan vedenottamolla. Käyttöpäiväkirjaan tehdään merkinnät kuukausittain verkostoon pumpattavasta vesimäärästä, sähkömittarilukema, syötetyn kalkin ja kalkkiliuoksen määrä, pH-lukema ja normaaleista toiminnoista poikkeavat toimenpiteet.
Käyttötarkkailuun kuuluva näytteenotto verkostoon lähtevän veden suoritetaan 1
kerran vuodessa 1-3 vuoden välein. Verkostoon lähtevästä vedestä analysoidaan ecoli, koliformiset bakteerit, sameus, väri, maku, haju, rauta, mangaani, KMnO 4, pH,
kloridi, ammonium, nitraatti, nitriitti, (fluoridi ainakin kerran).
Vesiyhtymä huolehtii tarkastusnäytteiden ottamisesta terveysvalvonnan ohjeistuksen mukaisesti. Tutkiva laboratorio toimittaa asianmukaiset näyteastiat. Näytteet lähetetään tutkittavaksi Savo- Karjalan Ympäristötutkimukseen. Tarkkailun tulokset
toimitetaan heti niiden valmistuttua Selkälänniemen vesiyhtymälle sekä terveydensuojeluviranomaiselle. Jos määrityksissä huomataan poikkeamia asetetuista laatuvaatimuksista tai laatusuosituksista, tekee tutkimuksia suorittava laboratorio välittömästi ilmoituksen Selkälänniemen vesiyhtymälle ja ympäristöterveysvalvonnalle.
Ympäristöterveysvalvonta yhdessä vesiyhtymän kanssa tekee päätökset jatkotoimenpiteistä. Tarvittaessa tutkimustiheyttä, näytteenottopaikkoja ja määritysvalikoimaa voidaan muuttaa.
Vesiyhtymä huolehtii veden laadun tiedottamisesta käyttäjille. Selkälänniemen vesiyhtymälle vedenottamon häiriötilanteessa vedenjakelu osalla verkostoaluetta tulee
keskeytymään. Veden puutteen tai jakeluhäiriön sattuessa selvitetään yhdessä
Ympäristöterveyspalvelun, Juankosken vesihuoltolaitoksen ja teknisten palveluiden
kanssa korvaavien vesilähteiden ja korvaavien jakelujärjestelmien käyttö. Ympäristöterveyspalvelut selvittää mm. vesilähteen veden laadun ja kuljetusajoneuvojen
säiliöiden sopivuuden käyttöön. Epäiltäessä vaaratilannetta ja vaaratilanteissa vesiyhtymän tarkastuksia ja näytteidenottoa lisätään. Tarvittaessa terveydelle haitallisen talousveden jakelu kielletään välittömästi tai laboratoriotutkimuksien perusteella.
Siilinjärven ympäristöterveydenhuollon valvontatutkimussuunnitelmaluonnoksen
mukaan vuonna 2012 tarkastetaan valvontatutkimusohjelma ja sen toteutuman sekä tutkimustulosten arviointi, henkilöstön talousvesihygieeninen osaaminen, vedenottamoiden ja niiden ympäristön tarkastus, erityistilanteisiin varautuminen, laitoksen oma käyttötarkkailu, laitostilojen siisteys ja kunto, kemikaalien käyttö ja varastointi.
1.3

Vesilaitoksen toiminta-alue ja vedenjakeluverkosto

Pajuharjun pohjavesialueella on muovinen 75-10 M runkovesijohto.
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Vesilaitoksen toiminta-alue ulottuu Ala-Hipan itäpuolelta- Koivulammelle- Hipansalmeen-Hovinselälle-Lehmisalmeen- Tahvonsaaren länsipuolelle- Talasluotoon ja
edelleen Ukonpuronpellon alueelle.
Huolto- ja tarkastuskäynnit vedenottamoilla suoritetaan säännöllisesti.
Juankosken kaupungin valmiussuunnitelma on päivitetty vuonna 2008. Juankosken
kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma on päivitetty 2011. Hajaasutusalueella toimivien vesiyhtymien tulisi laatia toiminta-alueelleen valmiussuunnitelma kriisitilanteiden varalta. Vesihuoltolain mukaisen vesihuoltolaitoksen tulee
laatia laitoskohtaiset kriisiviestiohjeet.
1.4

Suoja-aluepäätökset

Pajuharjun pohjavesialueelle ei ole perustettu vesioikeudellisia suoja-alueita.
1.5

Pohjaveden havaintoputket

Suojelusuunnitelman laadinnan yhteydessä kartoitettiin Pajuharju pohjavesialueella
sijaitsevat pohjaveden havaintoputket. Pohjavesialueella sijaitsevat pohjaveden havaintoputket ovat lukittuja ja osaan pohjaveden havaintoputkista on merkitty putkitunnukset. Pohjaveden havaintoputkien lukot on sarjoitettu kaupungin lukkosarjaan.
Pohjavedenhavaintoputkien lukkoja ei saatu auki kartoituksen yhteydessä, joten
pohjavedenpintaa ei voitu mitata. Pohjavedenhavaintoputket on esitetty taulukossa
2. Havaintoputkien paikat on esitetty kartassa 3.
Taulukko 2. Pajuharju, pohjavedenhavaintoputket.
Tunnus Materiaali Kunto
Ø mm
P6
Teräs 32 hyvä
P5
Teräs 32 hyvä

Korkki
öljykorkki
öljykorkki

Lukko/ Putkenpää Maanpinta Vesipinta
Avain
Pp (N60) Mp (N60) Vp (N60)
Juankoski
102,63
101,63
96,13
Juankoski
99,48
98,48
94,42

Pohja
(N60)
95,13
94,72

PVM

Lisätietoja

4.9.2000
4.9.2000

PSA 2000
PSA 2000

1.6 Pohja vesimuodostumasta suoraan riippuvaiset pintavesi- ja maaekosysteemit
Pajuharjun pohjavesialueella ei ole vesistöjä, lähteitä eikä suojelualueita.
1.7

Pajuharjun maankäyttö- ja kaavatilanne

Juankoskella on voimassa Pohjois- Savon maakuntakaavan 2030. Kaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 07.12.2011. maakuntakaavassa pohjavesialue on
merkitty merkinnällä pv 1 41.655. Lisäksi maakuntakaavassa Pajuharjun pohjavesialueelle on merkitty MA 1 536 Vuotjärven Selkälänniemen kulttuurimaisema.
Suurimmalla osalla pohjavesialuetta on voimassa Ala-Siikajärvi-Vuotjärvi rantaosayleiskaava. Kaava on vahvistettu 17.11.1997.
Pajuharjun pohjavesialueella on pääasiassa peltoviljelyä, maataloutta ja metsätaloutta. Alueella ei ole teollisuutta.
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Tärkeimpinä maankäyttömuotoina Pajuharjun pohjavesialueelle tulee jatkossakin
olemaan metsätalous, maatalous, peltoviljely, virkistyskäyttö sekä pohjavedenotto.
Taulukossa 3 ja kuvassa 3 on esitetty Pajuharjun maankäytön tila ympäristöhallinnon ylläpitämän vuoden 2000 slices aineiston mukaan.
Taulukko 3. Maankäyttö Pajuahrjun pohjavesialueella (ha/%). Slices2000 –aineisto.
Maankäyttöluokka
Taajama-asutus
Haja-asutus
Loma-asutus
Peltoviljely
Metsätalous
Maa-ainestenotto
Vesistöt
Teollisuus - tai varastoalue
Varalla
Virkistyskäyttö

Pinta-ala (ha)
Pinta-ala (%)
muodostumis- pohjavesi- muodostumisalueella
alueella
alueella
0
0
0
0
0
0
0,3
0,6
0,6
8,9
30,8
17,1
41,4
65,7
79,6
0,4
0,4
0,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,4
0,4
0,8

pohjavesialueella
0
0
0,6
31,1
66,4
0,4
6,5
0
0
0,4

Kuva 3. Maankäyttö Pajuharjun pohjavesialueella.
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1.8

Toimenpidesuositukset

Mikäli pohjavesialueella vedenottamon läheisyyteen suunnitellaan toimintoja, joilla
voi olla vaikutusta pohjaveden laadulliseen tai määrälliseen tilaan tulee toiminnan
vaikutusalue selvittää riittävän kattavilla tutkimuksilla.
Pohjaveden otto ei saa ylittää muodostuvan pohjaveden määrää, ei edes häiriö- tai
poikkeustilanteissa.
Pohjaveden määrällinen tarkkailuohjelma ja laadun valvontatutkimusohjelma tulee
päivittää 5 vuoden välein tai tarvittaessa. Näytemäärät tulee tarkastaa asetuksen
mukaisiksi.
Erityistilannesuunnitelma tulee päivittää säännöllisesti.
Vedenottamokaivon alue tulee aidata.
Pohjaveden laadun seurantaa tulee kehittää siten, että kaikki vesilaitosten raakavesistä, ympäristölupiin liittyvistä tarkkailuista saadut tulokset kootaan paikkatiedoiksi
ja näiden tulosten pohjalta täydennetään tarkkailuohjelmaa tarvittaessa. Kaikkien
tarkkailujen tulokset tulee toimittaa vuosittain Juankosken kaupungin lisäksi Pohjois- Savon ELY-keskukseen sähköisessä muodossa.
Kaikkiin uusiin asennettaviin pohjaveden havaintoputkiin on asennettava lukko.
Pohjaveden havaintoputkiin on merkittävä näkyviin pohjaveden havaintoputken numero. Pohjaveden havaintoputket on paikannettava ja pohjaveden havaintoputkien
pään korko on vaaittava N60- tasoon. Uusista asennettavista pohjavesiputkista tulee tehdä pohjaveden havaintoputkikortti, joka toimitetaan kaupungin ympäristötoimelle ja Pohjois- Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus)
Y-vastuualueelle.

2
Pajuharjun pohjavesialueella sijaitsevat riskitoiminnot, niiden
arviointi ja toimenpidesuositukset
2.1

Asutus

2.1.1 Öljysäiliöt
Pajuharjun pohjavesialueella sijaitsevista öljysäiliöistä ei Pelastuslaitoksella/ kaupungilla ole tietoa (tilanne 03/2011).
Riskinarviointi
Mikäli Pajuharjun pohjavesialueella on öljysäiliöitä, eikä tarkastuksia ole suoritettu
voi niistä aiheutua riski pohjavedelle. Erityisesti suoja-altaattomat öljysäiliöt ja
maanalaiset öljysäiliöt muodostavat suuren riskin pohjavedelle.
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Öljysäiliön tarkastaminen on kiinteistön omistajan vastuulla, ja öljysäiliöitä tarkastavat yritykset tarkastavat säiliöitä asiakkaiden tilausten perusteella. Säiliöt tarkistetaan viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti, ja tarkastuspöytäkirjat on toimitetaan myös pelastusviranomaiselle. Tarkastuksen toteutumista määräajassa ei käytännössä valvota.
Toimenpidesuositukset
Pelastusviranomaisen tulee pitää ajan tasalla öljyntorjuntasuunnitelmaa. Suunnitelmaan tulee koota tiedot säiliön sijainnista, omistajasta, tilavuudesta, materiaalista, valmistusvuodesta, sijoituksesta (maanpäällä/ maanalla), mahdollisesta suojaaltaasta, sekä edellisestä ja seuraavasta tarkastusajankohdasta. Mikäli itse öljyntorjuntasuunnitelmaan ei ole mahdollista sisällyttää tarkempia tietoja säiliöistä, tulee
pelastusviranomaisen tehdä erillinen öljysäiliörekisteri, johon kootaan edellä mainitut tiedot säiliöistä.
Öljysäiliöt tulee sijoittaa maanpäälle ja varustaa tilavilla suoja-altailla sekä ylitäytön
estimellä. Säiliöt tulee tarkastaa säännöllisesti. Pohjavesialueille ei saa asentaa uusia suojaamattomia öljysäiliöitä.
Säiliöt tulee tarkastaa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 344/78 mukaisesti. Päätöksen mukaan tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt
tulee tarkastuttaa 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. Tämän jälkeen säiliön
tarkastus tulee suorittaa tarkastuksessa todetun säiliöluokan mukaan. Pelastusviranomaisen tulee valvoa tarkastusten toteutumista aluksi esimerkiksi muistutuksin.
Tarkastuspöytäkirja on säilytettävä ja toimitettava pelastusviranomaiselle ja esitettävä pyydettäessä ympäristönsuojeluviranomaiselle Tarkastuksen saa suorittaa
vain Turvatekniikan keskuksen hyväksymä tarkastaja.
Kiinteistönomistajia tulee informoida öljysäiliöiden tarkastusvelvollisuudesta sekä
vahingon aiheuttajan vastuusta, että korvausvelvollisuudesta esimerkiksi kunnan
tekemällä tiedotteella, joka jaetaan suoraan kiinteistöille tai julkaistaan paikallislehdessä. Tiedotteessa öljysäiliöiden omistajia tulee myös informoida mahdollisuudesta säästää tarkastuskustannuksissa keskittämällä alueen tarkastusten ajankohtia.
Kiinteistökohtaisesta öljylämmityksestä pohjavesialueilla tulisi pyrkiä luopumaan.
Kiinteistöille tulisi suositella liittymistä kaukolämpöverkkoon verkoston alueella tai
siirtymistä vaihtoehtoisiin lämmitysmuotoihin.
Juankosken ympäristönsuojelumääräysten mukaan.
Maanalaiset öljysäiliöt tulee tarkastaa säännöllisesti . Ensimmäinen tarkastus on
tehtävä 1.1.2015 mennessä.
Öljyä, polttoainetta ja nestemäistä kemikaalia ei saa varastoida maanalaisessa säiliössä. Maanpäällisen säiliön on oltava kaksivaippainen tai katetussa suoja-altaassa
oleva yksivaippainen säiliö. Polttoainesäiliöt tulee varustaa lapon- sekä ylitäytönestolla. Maanpäällinen yksivaippainen kiinteä tai siirrettävä öljy-, polttoaine- ja muu
kemikaalisäiliö, säiliökontti sekä nestemäisen kemikaalin astiavarasto on sijoitettava
tiiviille, vettä ja kemikaalia läpäisemättömälle alustalle siten, että kemikaali ei pääse
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valumaan maaperään, vesistöön tai viemäriin. Mahdolliset vuodot on pystyttävä keräämään talteen. Muutokset on tehtävä 1.1.2021 mennessä
Pysyvässä käytössä olevan polttonesteen tankkaus- ja täyttöpaikan on oltava päällystetty tiiviillä, polttonestettä läpäisemättömällä pinnoitteella tai suojakalvolla. Mahdolliset vuodot on pystyttävä keräämään talteen. Määräys ei koske venesatamien
laitureilla sijaitsevia tankkauspaikkoja eikä kiinteistöjen lämmitysöljysäiliöiden täyttöpaikkoja.
Kemikaalin käsittely- ja varastointipaikoilla on oltava nopeasti käyttöönotettavissa ja
riittävästi imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten.
Sisätiloissa oleva nestemäisen kemikaalin varastotilan on oltava sellainen, että kemikaalin pääsy viemäriin tai maaperään on estetty. Suoja-allas, kynnys tai muu vastaava rakenne on mitoitettava vähintään suurimman varastoitavan kemikaalisäiliön
tilavuuden mukaiseksi. Varastotilan lattiapinnoitteen on kestettävä kemikaalin vaikutusta.
2.1.2 Maalämpö
Alueella mahdollisesti olevista maalämpöjärjestelmistä ei ole tietoa (tilanne
12/2011).
Riskinarviointi
Ongelmia voivat aiheuttaa lämmönsiirtoaineiden vuodot, pintavesien pääsy pohjaveteen puutteellisesti tiivistettyjen kaivorakenteiden takia, porauksen aiheuttama
pohjaveden samentuminen tai pohjaveden eri kerrostumien sekoittuminen keskenään. Tällä hetkellä riskiä ei alueella ole.
Toimenpidesuositukset
Maalämmön rakennusmahdollisuus tulee tarkastaa kaupungin teknisestä toimesta
ennen rakentamisen aloitusta. Mikäli kiinteistöllä on käytössä maalämpö, tulee laitteissa käyttää pohjavedelle vaarattomia kemikaaleja.
Maalämpökaivoa ja maaperään asennettavia lämmönkeruuputkistoja ei tule rakentaa pohjavedenottamoiden lähistölle. Muualla pohjavesialueella tulee maalämpökaivojen ja lämmönkeruuputkistojen sallittavuus ja vesilain mukaisen luvan tarve
harkita tapauskohtaisesti.
2.1.3 Viemäriverkosto, verkostoon kuulumattomat kiinteistöt ja jätevedenpumppaamot
Pajuharjun pohjavesialueen ei ole kunnallista viemäriverkostoa. Alueella ei sijaitse
jätevesipumppaamoita.
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Pajuharjun pohjavesialueella on neljä asuinrakennusta, kolmetoista talousrakennusta ja yksi vapaa-ajanrakennus. Kiinteistöillä on omat jätevesijärjestelmät.
Riskinarviointi
Puutteelliset jätevesijärjestelmät voivat aiheuttaa jäteveden vuotoja ympäröivään
maaperään ja aiheuttavat näin riskin pohjavedelle.
Toimenpidesuositukset
Viemäriverkosto tulisi laajentaa mahdollisuuksien mukaan koko pohjavesialueelle.
Kunnan tulisi varata resursseja viemäriverkoston laajentamiseen.
Viemäröimättömien kiinteistöjen velvollisuus on liittyä viemäriverkostoon vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.
Pohjavesialueilla sijaitseviin jätevesijärjestelmiin ja niiden kuntoon tulee kiinnittää erityistä
huomiota.

Viemäriverkostoon kuulumattomien kiinteistöjen tulee tehdä suunnitelmat jätevesien
käsittelystä ja laatia jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet jätevesiasetuksen
mukaisesti. Jätevedet on johdettava ensisijaisesti yleiseen viemäriverkostoon.
Alueilla, joilla ei ole yleistä jätevesiviemäriä kiinteistökohtaisessa jätevedenkäsittelyssä jätevedet on käsiteltävä siten, että ne eivät pääse pohjaveteen. Jätevesien
käsittelyjärjestelmän rakentamisen edellytyksenä on tiivis rakenne. Käsitelty jätevesi
on johdettava tiiviissä rakenteessa pohjavesialueen ulkopuolelle. Mikäli tämä ei ole
mahdollista, jätevedet on kerättävä tiiviiseen umpisäiliöön. Säiliön on oltava jätevesikäyttöön tarkoitettu ja se on varustettava täyttymishälyttimellä. Muutokset tehtävä
30.9.2014 mennessä.
Kiinteistön haltijan tulee säännöllisesti tarkastaa ja huoltaa jätevedenpuhdistuslaitteistot. Jätevesijärjestelmää tulee huoltaa ja käyttää sen käyttö- ja huolto-ohjeen
mukaisesti. Saostussäiliöiden lietetilat on tarkastettava ja tarvittaessa tyhjennettävä,
kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Tyhjentämisen jälkeen saostussäiliöt tulee
täyttää vedellä niiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Kiinteistönhaltijan
tulee pitää kirjaa tyhjennyksistä, tarkastuksista ja laitteiden kunnossapidosta. Tiedot
on pyydettäessä esitettävä valvovalle viranomaiselle.
Jätevesien maahan imeyttäminen on kielletty.
2.1.4 Hautausmaat
Pajuharjun pohjavesialueella on yksi evankelisluterilaisen seurakunnan Vuotjärven
hautausmaa . Hautausmaan pinta-ala on 0,50 ha. Alueella on 820 hautapaikkaa.
Vuonna 2010 suoritettiin 4 arkkuhautausta.
Hautausmailla ei käytetä torjunta-aineita. Nurmikoiden lannoitukseen käytetään
Puutarhan Y-2 keväällä (lannoitetta käytetään lannoitteen valmistajan antamista ohjeista ainoastaan 25 – 50 %/ha).
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Kuva 4. Vuotjärven hautausmaa Pajuharjun pohjavesialueella. Kuva Kati Määttä 2011.

Riskinarviointi
Hautausmaa muodostaa pohjaveden pilaantumisriskin.
Toimenpidesuositukset
Seurakunnan tulee minimoida lannoitettava pinta-ala. Kasvinsuojeluaineina ei saa
käyttää pohjavesialueella kiellettyjä kasvinsuojeluaineita. Mahdolliset käyttörajoitukset on merkitty valmisteen etikettiin. Rajoitukset on mainittu myös kaupallisissa kasvinsuojeluoppaissa. Valmisteiden käytölle saatetaan asettaa uusia rajoituksia tai niitä voidaan muuttaa valmisteiden kauppoihin ja viljelijöille toimittamisen jälkeen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ylläpitää kasvinsuojeluainerekisteriä, josta löytyy tiedot
kasvinsuojeluainesta ja niiden mahdollisista käyttörajoituksista pohjavesialueilla
www.tukes.fi.
2.1.5 Vapaa-ajan alueet
Pajuharjun pohjavesialueella sijaitsee urheilukenttä.
Riskinarviointi
Urheilukentällä ei tiettävästi käytetä lannoitteita eikä torjunta-aineita , joten urheilukentästä ei aiheudu pohjaveden pilaantumisriskiä.
Toimenpidesuositukset
Liikkuminen tulee tehdä vain merkityillä ulkoilualueilla ja -reiteillä.
Piha- ja paikoitusalueiden pintavedet ja salaojavedet on johdettava pohjavesivyöhykkeen ulkopuolelle. Tätä varten tulee olla soveltuvat laitteistot ja mahdollisesti tarvittavat luvat.
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2.2

Liikenne ja tienpito

2.2.1 Tiestö, liikennemäärät ja tienpito
Pajuharjun pohjavesialueella tie 16429 Selkälänniementie. Selkälänniementiestä
noin 2400 metriä on pohjavesialueella . Selkälänniementie on noin 35 metrin etäisyydellä Selkälänniemen pohjavedenottamosta.
Selkälänniementie kuuluu hoitoluokkaan III. Tie on pääosan aikaa polannepintainen
ja paikoin voi olla uria.
Vuonna 2009 tiellä kulki keskimäärin 72 ajoneuvoa/vrk ja raskasta liikennettä oli
keskimäärin 4 ajoneuvoa/vrk. Vilkkainta liikennöinti oli kesäkuukausien aikana.
Pajuharjun pohjavesialueella ei ole tapahtunut raskaanliikenteen onnettomuuksia.

Kuva 5. Selkälänniementie. Kuva Kati Määttä 2011.

Riskinarviointi
Tienpidon ja liikenteen aiheuttamat pohjavesiriskit ovat suurimmillaan vilkkailla pääteillä. Tiehallinto pyrkii vähentämään tienpidosta ja liikenteestä aiheutuvia pohjavesiriskejä.
Pajusalmen vedenottamo sijaitsee Selkälänniementien välittömässä läheisyydessä,
tie ei kuitenkaan ole vilkkaasti liikennöity tie. Liikenteestä aiheutuva pohjaveden pilaantumisen riski on pieni.
Toimenpidesuositukset
Nurmi tulisi pitää lyhyenä.
Pohjavesialue tulee merkitä teiden varsiin hyvin. Merkit tulee tarkistaa ja uusia mikäli ne ovat huonokuntoisia.
Pohjavesialueilla tehtäviin kaivutöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
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2.2.2 Liukkauden torjunta ja pohjaveden kloridipitoisuudet
Selkälänniementietä ei suolata talvisin. Kesäsuolaa käytetään 1 t/km. Pohjaveden
kloridipitoisuus Pajuharjun alueella on noin 11 mg/l eli pitoisuus on hiukan koholla.
Riskinarviointi
9 ei s
Aluetta suolataan kesäisin, tiesuolauksesta aiheutuu pohjaveden pilaantumisvaaraa.
Toimenpidesuositukset
Pölynsidonnassa ei tule käyttää suolaa.
2.2.3 Vaarallisten aineiden kuljetukset
Pajuharjun pohjavesialueen kautta kulkevalla Selkälänniementiellä kuljetettavista
vaarallisista aineista eikä niiden määristä ole tietoa.
Riskinarviointi
Suurimmat riskit pohjavesille aiheuttavat valtatiellä tapahtuviin vaarallisten aineiden
kuljetuksiin, ja niiden mahdollisiin suistumisonnettomuuksiin. Öljyn ja muiden vaarallisten aineiden kuljetukset aiheuttavat onnettomuustilanteissa riskin pohjavesille.
Vaarallisten aineiden kuljetuksissa riskiä aiheuttavia aineita ovat polttoainehiilivedyt
ja niiden lisäaineet sekä erilaiset kuljetettavat kemikaalit.
Mikäli vaarallisten aineiden kuljetuksia suoritetaan pajuharjun pohjavesialueen kautta aiheuttavat mahdollisissa onnettomuustapauksissa suuren riskin Selkälänniemen
pohjaveden laadulle. Pohjavedenottamo sijaitsee tien välittömässä läheisyydessä ja
varoaikaa onnettomuuden sattuessa ottamon kohdalla ei ole vaan vaaralliset aineet
pääsevät suoraan maaperään ja sitäkautta pohjaveteen.
Toimenpidesuositukset
Tiehallinnon määrittämiä toimenpiteitä, joilla säiliöauto-onnettomuuksien jälkeistä
varoaikaa pohjavesialueilla lisätä, ovat suojakaiteen rakentaminen onnettomuuksien
varalle, tielinjauksen muuttaminen pohjavesialueen ulkopuolelle, vaarallisten aineiden kuljetuksien siirtäminen eri reiteille ja pohjavesisuojauksien rakentaminen.
Pajuharjun pohjavesialueelle, Selkälänniementien varteen vedenottamon kohdalle
tulee rakentaa suojakaiteet mahdollisten kemikaalionnettomuuksien varalta. Tiealueelle parannuksia pintavesien johtamiseen, ojituksen parantaminen ettei tiealueelta
pääse vedenottamolle pohjavettä pilaavia aineita.
Vaarallisten aineiden kuljetus pohjavesialueella tulisi kieltää, mikäli käytettävissä on
korvaava kuljetusreitti.

16
osa II Juankoski 0817410 Pajuharju suojelusuunnitelma

2.3

Yritystoiminta

Pohjavesialueelle sijoittuneen teollisuuden tulee kaikissa toimissaan huomioida
pohjaveden pilaantumisvaara. Yritysten ympäristönhallintajärjestelmissä tulee ottaa
huomioon myös pohjavesiriskit ja niihin varautuminen. Teollisuuden päästöjen pohjavedelle aiheuttaman riskin suuruuteen vaikuttaa mm. maaperä- ja pohjavesiolosuhteet, maaperään joutuneen kemikaalin myrkyllisyys ja vesiliukoisuus.
Pajuharjun pohjavesialueella on voimassa yksi ympäristölupa eläinsuojalle. Eläinsuoja on käsitelty kappaleessa 2.5 Maa- ja Metsätalous.
Riskinarviointi
Alueella ei ole maatalouden lisäksi yritystoimintaa, joista aiheutuisi riskiä pohjavedelle.
Toimenpidesuositukset
Pohjavesialueille ei ensisijaisesti tule sijoittaa uutta yritystoimintaa, josta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Ympäristöluvanvarainen pohjaveden pilaantumisvaaraa aiheuttava yritystoiminta saadaan ohjeistettua luvituksen kautta.
Pohjavesialueelle jo sijoittuneen toiminnon tulee toiminnoissaan ottaa huomioon
pohjaveden pilaantumisvaara. Onnettomuustilanteiden vähentämiseksi ja hallitsemiseksi kiinteistöille tulee järjestää selkeät ajoväylät siten, että polttoöljy- ja muiden
kemikaalikuljetusten ja muun liikenteen törmäysmahdollisuudet poistuvat. Alueet,
joilla kuljetetaan, siirretään tai käsitellään polttoöljyä tai kemikaaleja, tulee tehdä
pohjavesisuojaukset. Varastoalueet on pidettävä siisteinä, siten esimerkiksi vuodot
huomataan helpommin. Pintavedet tulee johtaa sadevesiviemäriin pohjavesialueen
ulkopuolelle.
Kiinteistöjen öljynerotuskaivoissa tulee olla hälytysjärjestelmät, joita tulee huoltaa
ohjeiden mukaan. Kaivojen toiminnan varmistamiseksi ne tulee tyhjentää vähintään
kerran vuodessa. Jos tuotantotiloissa oleville lattiakaivoille ja viemäreille ei ole perusteltua käyttöä, tulee ne sulkea nestetiiviiksi. Jos viemäreitä käytetään vain satunnaisesti, pidetään viemärit suljettuina ja avataan vain tarvittaessa.
Kemikaali-, öljy- ja ongelmajätteet tulee varastoida allastetuissa, tiivispohjaisissa ja
katetuissa tiloissa. Suoja-altaiden tulee olla myös sisätiloissa varastoitaville kemikaaleille, jos niiden läheisyydessä on avonaisia lattiakaivoja. On huolehdittava siitä,
että keskenään vaarallisesti reagoivat kemikaalit eivät vuototilanteessa pääse kosketuksiin keskenään. Valuma-altaat on tyhjennettävä tarvittaessa ja niiden kuntoa
on tarkkailtava säännöllisesti. Maanalaiset öljysäiliöt tulee tarkastaa säännöllisin väliajoin ja tieto on toimitettava palo- ja pelastuslaitokselle.
Viranomaisille on ilmoitettava välittömästi sellaisista onnettomuuksista, jossa kemikaaleja on päässyt ympäristöön. Kaikista kemikaalionnettomuuksista on pidettävä
kirjaa.
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Yrityksen varastossa tulee olla riittävästi imeytysturvetta tai vastaavaa kemikaalien
imeyttämiseen sopivaa ainetta. Maahan valunut kemikaali on välittömästi otettava
talteen imeytysaineella ja käytetty imeytysaine on varastoitava alueella olevassa
asianmukaisessa jäteastiassa. Tarvittaessa pilaantunut aine on poistettava niin syvältä, että kaikki maahan valuneet aineet saadaan talteen.
2.4

Maa-ainesten otto

Maa-ainestenottoa Pajuharjun pohjavesialueella on ollut koko pohjavesialueen pinta-alaan nähden vähän. Otto on keskittynyt harjun karkeaan ydinosaan pohjavesialueen varsinaiselle muodostumisalueelle, jossa materiaali on käyttökelpoisinta.
Avonaisia soranottoalueita on Pajuharjun pohjavesialueella kaikkiaan noin 0,8 hehtaaria.
Suurin maa-ainestenoton aiheuttama vaara pohjavesien laadulle liittyy soranoton
oheistoimintoihin eli lähinnä öljytuotteiden käsittelyyn. Pohjavesivyöhyke ottoalueilla
on verrattain lähellä maanpintaa noin 2- 5 metriä maanpinnan tasosta. Maaainestenottoa on ollut vedenottamokaivon alueella.
Juankoskella Pajuharjun pohjavesialueella ei ole yhtään voimassaolevaa (2011)
maa-ainestenottolupaa. Pohjavesialueella harjoitetaan kotitarveottoa.
2.4.1 Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteen sovittamin (POSKI –
projekti)
Pohjois- Savon ympäristökeskuksen Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen eli POSKI-projekti selvitti 2007 luonnon ja maisemansuojelun
kannalta arvokkaita harjualueita. Projektin tavoite oli turvata maakunnassa hyvän ja
turvallisen pohjaveden saanti yhdyskuntien vesihuoltoon sekä laadukkaiden kiviainesten saanti yhdyskunta- ym. rakentamiseen.
Pajuharjun pohjavesialueella ei luokiteltu yhtään kohdetta luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaisiin harjualueisiin.
2.4.2 Pohjavesialueilla sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve(SOKKA- projekti )
Pohjois- Savon ympäristökeskuksen SOKKA-projekti selvitti vanhojen maaainesottoalueiden tilaa Juankosken alueella vuonna 2010. Pajuharjun pohjavesialueella on kaksi maisemoimaton maa-ainesten ottoaluetta ja yksi muotoiltu maaainestenottoalue.
Pajuharjun pohjavesialueella jälkihoitamattomia maa-ainestenottoalueita on 0,2 hehtaaria noin 0,34% pohjavesialueen muodostumisalueesta. Muotoilluksi alueeksi on
luokiteltu yksi 0,5 ha alue.
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Riskinarviointi
Maa-ainestenottoa ei koko Pajuharjun pohjavesialue huomioiden ole suurta määrää
pinta-alallisesti. Otto on kuitenkin keskittynyt vedenottamon välittömään läheisyyteen.
Maa-ainestenottoalueilla on paikoitella on parin metrin suojakerrospaksuus pohjavedenpinnan päällä, mikä aiheuttaa riskin pohjaveden laadun pilaantumiselle.
Toimenpidesuositukset
Luonnontilassa olevalle pohjavesialueelle ei tule
ainestenottolupia eikä perustaa uusia murskausasemia.

myöntää

uusia

maa-

Alueet, joilla maa-ainestenottotoiminta on käynnissä tulee hyödyntää tehokkaasti,
kuitenkin huomioiden suojakerrospaksuudet. Maa-ainestenottosuunnitelmien tulee
huomioida pohjaveden määrälliset ja laadulliset vaatimukset.
Murskaustoimintaa voidaan harkita pohjavesialueella, mikäli se liittyy kiinteästi alueella suoritettavaan maa-ainestenottoon. Ympäristölupaa murskaustoiminnalle
myönnettäessä tulee käyttää tapauskohtaista harkintaa ja huolehtia, että toiminnassa otetaan pohjavedensuojelu huomioon.
Ympäristölupia asfalttiasemien toiminnalle ei tule myöntää. Asfalttiasematoiminta
aiheuttaa riskin pohjavedenlaadulle lisäten haitallisten aineiden määrää ja käsittelyä
alueella. Asfalttiasematoiminta muodostaa siten perusteettoman riskin vedenhankintakäyttöön varatun pohjavesialueen pohjavedenlaadulle.
Pohjaveden määrällinen ja laadullinen tarkkailu tulee vaatia kaikkiin alueen maaaineslupiin. Tieto pohjaveden pinnantasosta auttaa välttämään pohjavedenpinnanalaista kaivua. Pohjaveden laaduntarkkailun avulla alueen pohjaveden laadusta
ja mahdollisesta pilaantumisesta saadaan säännöllistä tietoa. Pilaantumislähde ja
ajankohta on helpompi selvittää sekä mahdollinen pilaantumisen leviäminen voidaan estää.
Maa-ainestenottoalueille on asennettava muovinen pohjavedenhavaintoputki. Maaainestenottosuunnitelmissa ja myönnettävissä maa-ainestenottoluvissa tulee huomioida pohjaveden määrälliset ja laadulliset vaatimukset. Pohjavedenpinnan taso
on selvitettävä kaikilla maa-ainestenottoalueilla ennen maa-ainesluvan myöntämistä.
Vedenottamoiden alueella ei sallita maa-ainestenottotoimintaa. Pohjaveden muodostumisalueella vedenottamon läheisyydessä vedenottamon vaikutusalue huomioiden suojakerrospaksuudeksi suositellaan 6 metriä. Muualla pohjavesialueella suojakerrospaksuus pitää olla vähintään 4 metriä. Suojakerrospaksuuksia tulee noudattaa myös kotitarveotossa.
Pölynsidontaa tulee hoitaa kastelemalla vedellä.
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Asiaton ajoneuvoliikenne ottamisalueille tulee estää.
Pohjois- Savon ympäristökeskuksen SOKKA projektissa luokitellut jälkihoitamattomat maa-ainestenottoalueet tulee jälkihoitaa mahdollisuuksien mukaan.
Mikäli pohjavesialueella vedenottamoiden läheisyyteen suunnitellaan toimintoja, joilla voi olla vaikutusta pohjaveden laadulliseen tai määrälliseen tilaan tulee toiminnan
vaikutusalue selvittää riittävän kattavilla tutkimuksilla.
Kalliokiviaines lupia myönnettäessä tulee huomioida , että kalliokynnyksen louhinta
voi muuttaa alueen pohjavesivirtauksia ja vaikutus voi ulottua kauas ottoalueelta.
2.5

Maa- ja metsätalous

Maatilan peruslohkorekisterin mukaan vuonna 2010 Pajuharjun pohjavesialueella
on peltopinta-alaa yhteensä noin 32,9 ha.
Pohjavesialueen pohjoisosassa reunavyöhykkeellä viljellään rehuohraa, kevätvehnää ja osittain pohjavesialueen muodostumisalueella on luonnonhoitopelto. Luoteisosassa reunavyöhykkeellä on monivuotinen säiliörehu-, kuivaheinä- ja tuorerehunurmi. Kauraa ja vehnää viljellään pääasiassa reunavyöhykkeellä, mutta pienellä
osalla myös pohjaveden muodostumisalueella.
Pajuharjun pohjavesialueen itäpuolella pohjavesialueen reunavyöhykkeellä viljellään rehuohraa, kauraa ja monivuotisia säiliörehu-, kuivaheinä- ja tuorerehunurmia.
Pohjavesialueen muodostumisalueella viljellään kauraa sekä alueella on monivuotiset laidunnurmet. Länsipuolella pohjavesialueen reunavyöhykkeellä viljellään rehuohraa, kauraa ja monivuotisia säiliörehu-, kuivaheinä- ja tuorerehunurmia. Pohjavesialueen muodostumisalueella viljellään kauraa sekä alueella on luonnonhoitopeltoa. Eteläosassa pohjavesialueen reunavyöhykkeellä viljellään syysruista ja alueella
on laidunnurmia.
Osalle pohjavesialueen pelloista on levitetty lietelantaa. ELY-keskuksen (E) mukaan
1,49 hehtaarin alalle on levitetty lietelantaa noin 20 t/hehtaarille.

Kuva 6. Pelto Pajuharjun pohjavesialueella. Kuva Kati Määttä 2011
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Pajuharjun pohjavesialueella on yksi Juankosken ympäristölautakunnan myöntämä
ympäristölupa
eläinsuojalle.
Sikalan
ympäristölupa
on
myönnetty
8.8.1997.Päätöksen mukaan emakoita on 50, lihasikoja 40 ja siitossikoja 50. Toiminta on alkanut 1971. Lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Lupapäätöksessä ei
ole otettu kantaa lannan levitykseen pohjavesialueelle.
Lisäksi Pajuharjun pohjavesialueen eteläpuolella on lupa eläinsuojalle, Eläinsuojassa on paikat 75 lehmälle, 35 hieholle ja 30 vasikalle. Tilalla on peltoa 4,3 ha Pajuharjun pohjavesialueen puolella. Ympäristöluvassa kielletään karjalannan ja virtsan
levitys pohjavesialueen varsinaiselle pohjaveden muodostumisalueelle Kuivalantaa voi
levittää keväisin reunavyöhykkeelle, eli pohjavesialueen ulkorajan ja pohjavesialueen
varsinaisen muodostumisalueen väliselle alueelle, kun lanta mullataan mahdollisimman
nopeasti.
Pajuharjun pohjavesialueella on metsätaloutta 65,7 ha alalla, mikä on 66,4 % pohjavesialueen kokonaispinta-alasta. Metsätaloudesta 41,4 ha/79,6 % on pohjavesialueen varsinaisen muodostumisalueen pinta-alasta.
Riskinarviointi
Pohjavesialueella sijaitsevat metsät ja peltoviljelmät ja maatalous muodostavat riskin pohjavedelle. Lannoituksesta, torjunta-aineista ja karjalannan levittämisestä pohjavesialueelle voi aiheutua pohjaveden pilaantumista tai sen laadun heikkenemistä.
Toimenpidesuositukset
Ei uusia eläinsuojia, lanta- ja tuorerehusäiliöitä ja –varastoja pohjavesialueelle.
Viljelijöitä tulee kannustaa hakemaan pohjavesialueiden peltoviljelyn erityistukea tai
perustamaan suojavyöhyke erityistuella.
Lietelantaa ei tule levittää pohjavesialueelle. Mikäli pohjavesialueen läpi kuljetetaan
lantaa on lantaa kuljetettaessa toimittava niin, että lantaa ei pääse hallitsemattomasti ympäristöön. Lannankuljetusväylät ja -kalusto on pidettävä puhtaana.
Peltolohkoille ei tule levittää lietelantaa, virtsaa, pesuvesiä, jätevesiä, puhdistamotai sakokaivolietteitä, puristenestettä eikä muutakaan nestemäistä orgaanista lannoitetta.
Kuivalantaa voidaan levittää keväisin reunavyöhykkeelle, eli pohjavesialueen ulkorajan ja pohjavesialueen varsinaisen muodostumisalueen väliselle alueelle, kun lanta mullataan mahdollisimman nopeasti.
Eläinten jaloittelualueet on perustettava ja kunnossapidettävä siten, että niissä ei
pääse tapahtumaan liettymistä. Hevosten ja nautakarjan sekä muiden tarhattujen
kotieläinten jaloittelualueiden lanta on siivottava tiivispohjaiseen lantalaan säännöllisesti. Maapohjaisen jaloittelualueen pintamaa on uusittava tarpeen mukaan. Jaloittelualueet on sijoitettava vähintään 30 metrin päähän talousveden hankintaan käytettävistä kaivoista ja lähteistä.
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Lantaa tai muita orgaanisia lannoitteita voidaan harkinnanvaraisesti käyttää pelloilla, jos maaperätutkimukset tai muut riittävät tiedot osoittavat, että käytöstä ei aiheudu riskiä pohjaveden laadulle. Riittävien maaperätutkimusten tekeminen on ensisijaisesti toiminnanharjoittajan vastuulla.
Torjunta-aineina ja lannoitteina saa pohjavesialueella oleville pelloille ja metsäalueille käyttää vain Turvallisuus – ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymiä aineita.
Listaus torjunta-ainevalmisteista, joiden käytölle pohjavesialueella on asetettu rajoituksia, löytyy Turvallisuus – ja kemikaaliviraston elintarviketurvallisuusviraston internet-sivuilta osoitteesta www.tukes.fi. Sivuilta löytyy myös lista pohjavesialueilla
sallituista aineista.
Metsänhoidollisissa toimenpiteissä on vältettävä lannoitusta, torjunta-aineiden käyttöä, uudistus- ja kunnostusojituksia sekä raskasta maanmuokkausta. Maaperää
muokkaavissa toimenpiteissä, kuten metsäojien perkauksessa tulee välttää kaivuun
ulottamista kivennäismaahan. Myös muu maankaivuu, josta voi seurata pohjaveden
likaantumista tai muuttumista, on kielletty. Metsien lannoitus vedenhankintaan tärkeillä pohjavesialueilla ei ole suositeltavaa.
Kulotus on kielletty.
2.6 Muuntamot
Pajuharjun pohjavesialueella on yksi suoja-altaaton pylväsmuuntamo Savon Voima
Oy (04/2009).
Taulukko 3.Pajuharjun pohjavesialueella sijaitsevat muuntamot. Savon Voima Oy (04/2009)
Savon
Voima
tunnus
16077

Savon Voima
Nimi
Kankaala

Rakenne

Öljy
(l)

Muuntaja
kVA

Suoja-allas

Etäisyys
vedenottamoon
(m)

1-pylväs rakenne

100

50

ei

1900

Savon Voima Oy suoritti 2006 pohjavesialueilla olevien muuntamoiden riskin arvioinnin. Riskiarvioinnin perusteella Savo Voima on aloittanut pohjavesialueiden
muodostumisalueilla olevien pylväsmuuntamoiden muuttamisen puistomuuntamoiksi. Pajuharjun pohjavesialueella ei ole kriittisiä muuntamoja.
Riskinarviointi
Muuntajien riskin pohjavedelle aiheuttaa niiden sisältämä muuntajaöljy. Muuntajilla
ei ole automaattisia hälytysjärjestelmiä, vaan ylijännite tai maasulkuvirta laukaisevat
koko johtolähdön sähköasemalta saakka, josta automatiikka hoitaa sähkön takaisin,
jos vika on poistunut, muuten hälytys tulee päivystäjälle lauenneesta johtolähdöstä.
Pajuharjun pohjavesialueella sijaitsee yksi avojohtoihin liittyvää pylväsmuuntamo,
jota ei ole suojattu. Muuntamon alueelta pohjaveden virtaus ei ole vedenottamolle
päin, joten se ei aiheuta pohjaveden pilaantumisriskiä.
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Toimenpidesuositukset
Sähköyhtiö on ilmoittanut korvaavansa vanhat pylväsmuuntamot, jotka sijaitsevat
500 m etäisyydellä pohjavedenottamosta puistomuuntamoilla vuoden 2013 loppuun
mennessä. Muualla pohjavesialueella sijaitsevat pylväsmuuntamot saneerataan
muiden verkostotöiden yhteydessä. Juankosken kaupungin ympäristösuojelumääräysten mukaan sähkömuuntajan rakenteen on oltava sellainen, ettei muuntajaöljyä
pääse maaperään. Käytössä olevan sähkömuuntajan sisältämän öljyn pääsy maaperään vauriotilanteessa on estettävä rakentamalla maaperään riittävät suojarakenteet tai käyttämällä kuivamuuntajaa1.1.2021 mennessä. Muuntamoiden ylijännitesuojausta tulisi tehostaa onnettomuustilanteiden ehkäisemiseksi ainakin muodostumisalueella sijaitsevissa kohteissa, joita ei kustannussyistä pystytä saneeraamaan puistomuuntamoiksi kohtuullisessa ajassa.
Pohjavesialueille rakennettavat uudet muuntamot rakennetaan suoja-altaallisina.
Sähköyhtiön tulee pitää pohjavesialueella sijaitsevista öljyjäähdytteisistä muuntajista ajan tasalla olevaa rekisteriä ja karttaa, joka tulee toimittaa myös pelastuslaitokselle sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
2.7

Pilaantuneet tai mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet

Pilaantuneita ja mahdollisia pilaantuneita maa-alueita ei Pajuharjun pohjavesialueella Maaperän tilan tietojärjestelmän (Matti-rekisterin) mukaan ole yhtään kappaletta.
Riskinarviointi
Tällä hetkellä pohjaveden pilaantumisriskiä ei aiheudu.
Toimenpidesuositukset
Pilaantuneiksi epäillyt kohteet on tutkittava ja tutkimusten perusteella kohteista on
tehtävä riskinarviointi, jonka perusteella arvioidaan kunnostamistarve. Kohteet, joista pohjaveden virtaussuunta on kohti vedenottamoa ja kohteet ovat pilaantuneet, tulee kunnostaa mahdollisimman pian.
2.8

Ilmastonmuutoksen vaikutus pohjaveteen

Ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän sadantaa tulevaisuudessa ja etenkin rankkasateista johtuvien tulvien ennustetaan lisääntyvän. Ilmastonmuutoksen myötä
vuosisadannan odotetaan kasvavan 2-40 % vuoteen 2080 mennessä. Sateisuus lisääntyisi erityisesti talvikuukausina arvioiden mukaan 5-75 %. Kesäkuukausina
muutos olisi -10… +20 %. Lisäksi harvinaisen rankkojen sateiden on arvioitu kasvavan yleensä keskimääräisiä sadantoja enemmän. Kasvava sadanta lisää valuntaa
ja virtaamia. Suurimmat muutokset tulevat tapahtumaan valunnan, virtaaman ja vedenkorkeuden vuodensisäisessä vaihtelussa.
23
osa II Juankoski 0817410 Pajuharju suojelusuunnitelma

Riskinarviointi
Tulvat muodostavat riskin vesistöjen läheisyyteen sijoittuneille vedenottamoille. Vesistöjen vedenpinnan nousun seurauksena voi rantaimeytyminen lisääntyä mikä
puolestaan vaikuttaa vedenottamoiden vedenlaatuun negatiivisesti. Tulvavesien
pääsy vedenottamolle voi pilata vedenottamon raakaveden laadun.
Pohjois- Savon ympäristökeskus on alustavasti selvittänyt Pohjois-Savon alueen
vedenottamoiden tulvariskejä ja niiden vaikutuksia vesihuollolle. Alustavassa tulvariskiarviossa Selkälänniemen vedenottamoa ei ole luokiteltu riskialttiiksi tulvan suhteen.
Tulvien ennaltaehkäisy ja hallinta on tärkeää tulvavaaran alaisilla vedenottamoilla.
Kaivon rakenteiden on oltava kunnossa, kaivon maanpäällisten rakenteiden on ulotuttava riittävän korkealla ja kaivoa ympäröivä maa on luiskattava.
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