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ALKUSANAT

esihallittiksen asettama J)Ohjavesiasioidc’ll johtorvhmä, jonka tehtävänä on

/N)hjaveSun liittyvien ttitkimttsteii ja selvitysten kf)o)rcliflOinti, lliflleSi VtIo)llfld 1986

hwkitttsrylimän laatimaan esityksen pohjavesialtwiden luokittelemiseksi.
Ltiokittisrvhmään valittuit /)ttheelijohtajakSi hvchvgeologi Tuomo Hattu Ja
jäseniksi arkkitehti Maisa Siirala, dipl.ins. Tapani Stiomela vc’si— jct
ympäristöhallituksesta sekä hyärogeologi Heli Herkamaa Helsingin ja
hydivgeologi Mikko Seppälä Turun vesi- ja ynipäristöpiireistä

Työ,-yizmän telttäviksi asetettiin
a. Pohjavesiahteiden kartoittts— ja luokittelttperusteiden tarkistaminen ja ohjeiden

laatiminen
b. Pohjavesiä koskevien kaavamerkintöjen tarkistamistarp’en seli’ittämi,u’n.

Potzjavesiaitteiieiz kartoituksen Ja luokittiksen tai’oitteenct oti kartoittaa

vhdvskuntien Ja haja—asutuksen vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialtwet ja
pohjaiettä tihkaavat vauratekiJät sekä luokitella pohjavesialueet
käyttökelpoisuutensa ja suojelutaipeensa mukaan. Luokittikse,, päävastuu on vesi—
ja ynipäristöhallituksella. Työn käytännön toteuttamisesta vastaavat vesi- ja
ympäristöpiirit yhteistyössä mm. kuntien ja seutukaavaliittoJen kcinssa.
Suunnittelussa ja toteuttamisessa nc)udatetaan pääpiirtc’issään vhdyskun tien
vc’denhankinnalle tärkeiden pohjavesialueiden kartoituksesa aikaisemmin
käytettyjä menettelytapoja.

L uokittelt,,vtct on sen valmistelui’aiheessa saatu lausunnot seurauvilta tahoilta:
O vmpäristöniuusteriö, kaavoitus— ja rakennusosasto
O vmpäristöniinisteriö, ympäristön- ja luonnonsuojc’luosasto

O tie- ja vesirakennushallitus
O vesien— ja vmpäristöhallituksc’n osastot

O Vesien- ja vmpäristöiitutkimuslaitos
O Geologian tutkimuskeskus
O Suonien Kaupunkiliitto
O Suomen Kiinnallisliitto
O Finlands svenska kanimttnfl5rhund
O Seutusuunn ittehin keskusliitto
O Kymen lääninhallitus
O Lapin lääninhallitus
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O Kymenlaakson seutukaavatiitto
O Pohjois-Savon seutukaavaliitto
O Pohjois-Pohjanmaan seutukaavatiitto
O Vaasan läänin seutukaavatiitto
O vesi- ja ympäristöpiirit.

Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri, jossa on suoritettu pohjavesivarojen
hyödyntämiseen liittyvää kehitystyötä, on osallistunut ohjeiden viimeistelyyn.
Pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta pyydettiin vesi- ja
ympäristöpiirien lausunnot vuonna 1989.
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1 Pohjavesialueiden luokituksen tausta
ja tavoitteet

1.1 POHJAVEDEN MERKITYS
VEDENHANKINNASSA

Pohjaveden käyttö vedenhankinnassa on lisään
tynyt nopeasti 1970-luvulta lähtien. Yhdyskun
tien vedenhankinnassa pohjaveden osuus on 52
%,josta on tekopohjavettä noin $ %. Tarkastel
taessa vedenottamoiden lukumäärää pohjave
den merkitys korostuu, sillä lähes 90 % otta
moista on pohjavedenottamoita. Lisäksi haja
ja loma-asutuksen vesihuolto perustuu lähes
kokonaan pohjaveden käyttöön.

Maamme pohjavesialueista on tyydyttäväl
lä tarkkuudella kartoitettu vain yhdyskuntien
vedenhankinnalle tärkeät pohjavesial ueet, jot
ka edustavat 30-40 % vedenhankintaan soveli
aista pohjavesivaroista. Muiden hiekka-ja sora-
alueiden pohjavesivaroja on pieneltä osin haja
asutuksen ja teollisuuden käytössä ja ne muo
dostavat tärkeän potentiaalisen vesilähteen.

1.2 LUOKITUKSEN
TAVOITTEET

Tavoitteena on lisätä tietoa pohjavesialueiden
sijainnista ja hydrogeologisista olosuhteista,

käyttökelpoisuudesta ja pohjaveden laadusta.
Tätä varten kartoitetaan yhdyskuntien veden
hankinnalle tärkeiden pohjavesialueiden lisäk
si vedenhankintaan soveltuvat ja muut pohja
vesialueet ja pohjavettä uhkaavat vaaratekijät
sekä luokitellaan eri alueet käyttökelpoisuuten
sa ja suojelutarpeensa mukaan.

Lähtökohtana lciokitusta laadittaessa ovat
olleet aikaisemmin tehty tärkeiden pohjavesi
alueiden kartoitus, vedenhankinnan yleiset
tavoitteet, pohjaveden suojelutarve ja pohjave
sialueiden huomioon ottaminen eriasteisissa
kaavoissa.

Pohjavesialueet luokitellaan vedenhankin
taa varten tärkeisiin, vedenhankintaan soveltu
viin ja muihin pohjavesialueisiin. Käsitettä
vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue on
laajennettu koskemaan myös osaa haja-asutuk
sen yhteisvedenhankintaan tarvittavista pohja
vesialueista. Vanhan määritelmän mukaan tär
keisiin pohjavesialueisiin kuuluvat pääasiassa
sellaiset alueet, joiden pohjavettä käytetään
liittyjämäärältään yli 200 henkilöä käsittävässä
vesilaitoksessa. Uuden määritelmän mukaan
pohjavesialue on vedenhankintaa varten tär
keä, jos vettä käytetään yli 10 asuinhuoneiston
yhteiseen vedenhankintaan. Erityisin perustein
pienempi äkin vedenottamoita voidaan merkitä
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tähän luokkaan kuuluviksi.
Pohjavesialueiden luokituksen avulla pyri

tään edistämään yhdyskuntien ja haja-asutuk
sen vedenhankintaa. Luokituksen toteuttami
seksi tulisi kuntien tarkistaa vedenhankinta
suunnitelmansa ja kehittää haja-asutuksen ve
sihuoltoa yhteistyössä vesi- ja ympäristöpiirien
kanssa sekä laatia kriisiajan vedenhankinta
suunnitelmat.

Pohjavesialueiden määrittäminen ja pohja-
vettä uhkaavien vaarojen selvittäminen helpot
taa pohjavesialueiden valvontaa. Pohjavesiva
roja koskevista tiedoista hyötyvät myös kun
nalliset ympäristönsuojelu-ja terveysviranomai

set. Pohjavesialueiden tunteminen on välttämä
töntä öljytuotteiden varastoinnin valvonnassa
ja öljyvahinkojen torjunnassa.

Yhdyskuntasuunnittelussa tarvitaan tietoja
pohjavesistä ja vedenhankinnan toteuttamis
edellytyksistä, pohjavesien suojelutarpeista sekä
eri toimintojen vaikutuksista pohjavesiin. Kaa
voituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi poh
javesivarojen suojelun toteutumiseen ottamalla
pohjavedet huomioon eri toimintojen sijoitta
misessa sekä näitä koskevissa kaavamääräyk
sissä. Tiedot vedenhankintaan kohdistuvista
tarpeista ovat puolestaan välttämättömiä poh
javesialueiden luokittelulle.
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2 Pohjavesialueiden
käyttökelpoisuus- ja suojeluluokat

2.1 POHJAVESIALUEIDEN
PÄÄLUOKAT

Pohjavesialueiden kartoitus käsittää lähinnä
sellaiset muodostumat, joista vettä on mahdol
lista saada hyötykäyttöön. Kartoitetut pohjave
sialueet luokitellaan käyttökelpoisuutensa ja
suojelutarpeensa mukaan seuraaviin pääluok
kun:

1 Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesi
alue

II Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue

III Muu pohjavesialue

1 För vattenanskaffningen Wktigt grund
vattenonzråde

II Ett grundi’attenomi-åde Som lämpar sig
för vattenanskaffning

III Övrigt grundt’attenomrdde

2.2 POHJAVESIALUE
LUOKKIEN MÄÄRITELMÄT,
SELITYKSET JA SUOJELU-
NÄKÖKOHDAT

2.21 Vedenhankintaa varten tärkeä
pohjavesialue, luokka 1

MÄÄRITELMÄ. Alue, jonka pohjavettä
käytetään tai tullaan käyttämään 20-30 vuoden
kuluessa tai muutoin tarvitaan esimerkiksi krii
siajan vedenhankintaa varten liittyjämäärältään
vähintään 10 asuinhuoneiston vesilaitoksessa
tai hyvää raakavettä vaativassa teollisuudessa.
Erityisin perustein pienempiäkin vedenottamoi
ta voidaan merkitä tähän luokkaan kuuluviksi.
Luokkaan 1 kuuluva alue voi käsittää koko
pohjavesialueen tai vedenhankinnan kannalta
tarpeelliset osa-alueet.

SELITYS. Vedenhankintaa varten tärkeäksi
pohjavesialueeksi luokitellaan pohjavesialue,
jonka pohjavettä käytetään tai tullaan suunni
telmien mukaan käyttämään 20-30 vuoden ku
luessa tai muutoin tarvitaan vedenhankintaan.
Pohjavesialueelta saatavaa vettä otetaan
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1. Vesilaitokseen, johon on liittynyt tai suun
nitelmien mukaan tulee 20-30 vuoden ku
luessa liittyinään enemmän kuin kymmenen
asuinhuoneistoa.
2. Vastaavaan muuta talousvettä toimitta
vaan laitokseen.
3. Pakattua talousvettä toimittavaan laitok
seen.
4. Kriisiaikojen vedentarpeeseen.

Kun pohjavesialueen esittäminen vedenhan
kintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi pe
rustuu vesihuoltosuunnitelmaan, viitataan tä
hän suunnitelmaan.

Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
voi käsittää koko pohjavesialueen tai sen osia,
jotka ovat vedenhankinnan kannalta tarpeelli
sia. Vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesi
alueen ulkopuolelle voidaan jättää esiintymän
sellaiset osat, joita ei käytetä tai tulla käyttä
mään vedenhankintaan. Tällaiset osat merki
tään käyttökelpoisuutensa ja suojelutarpeensa
mukaiseen luokkaan.

SUOJELUNÄKÖKOHDATO Vedenhankin
taa varten tärkeällä pohjavesialueella suojelu-
tarve on yleensä suuri jo siitä syystä, että alueen
käyttötarve vedenhankinnan kannalta on tie
dossa. Vesilaki asettaa alueen suojelulle tiukat
vaatimukset. Tarvittavat suojelutoimenpiteet
määritellään tapauskohtaisesti. Maanalai sten öl
jysäiliöiden tarkastusvelvoitetta tärkeällä poh
javesialueella on tarkasteltu sivulla 1$.

2.22 Vedenhankintaan soveltuva
pohjavesialue, luokka II

MÄÄRITELMÄ. Alue, joka soveltuu yhteis
vedenhankintaan, mutta jolle ei toistaiseksi ole
osoitettavissa käyttöä yhdyskuntien, haja-asu
tuksen tai muussa vedenhankinnassa. Luok
kaan II kuuluva alue käsittää yleensä yhtenäi
sen pohjavesialueen tai suojelun kannalta tar
peelliset osa-alueet.

SELITYS. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi
alueet, joiden antoisuus on yli 250 m3/d tai joil
la muutoin voi olla vedenhankinnan kannalta
alueellista merkitystä. Pohjavesialue saattaa
sijaita vedenkulutusalueisiin nähden niin etääl
lä, ettei käyttöönotto ole toistaiseksi taloudelli
sesti kannattavaa. Alueen käyttötarve saattaa
kuitenkin ilmetä vasta myöhemmin vedenhan
kintatarpeen muuttuessa.

SUOJELUNÄKÖKOHDAT. Vesilaki rinnas
taa vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialu
een vedenhankintaa varten tärkeään, vaikka
vedenhankinnan kannalta suojelutarve ei so
veltuvalla alueella olekaan yhtä akuutti kuin
tärkeällä.

2.23 Muu pohjavesialue, luokka III

MÄÄRITELMÄ. Alue, jonka hyödyntämis
kelpoisuuden arviointi vaatii lisätutkimuksia
vedensaantiedellytysten, veden laadun tai ii
kaantumis- tai muuttumisuhan selvittämiseksi.

SELITYS. Kartoitukseen si säilytetään kaikki
alueet,joilla voi olla hyödyntämiskelpoista poh
javettä. Hyödyntämiskelpoiseksi luokitellaan
sellaiset pohjavedet, jotka ovat puhdistamis
kelpoisia (pohjavesien laatuluokat I-IV, Vesi-
laitosten raakaveden iaatuluokitus, Suomen
Kaupunkili itto, 1984, Kaupunkiliiton julkaisu
B 192). Alue, jolta saatava vesi ei ole puhdista
miskelpoista tai joka on veden ottoon muuten
soveltumaton voidaan jättää luokittelematta.

Pohjaveden likaantumis- ja muuttumisris
kejä sekä riskialttiin pohjavesialueen laajuutta
voidaan arvioida liitteessä 8 esitettyjen tutki
musten perusteella. Tällöin on otettava huomi
oon, että likaavan lähteen vaikutus voi ulottua
alueen hydrogeologisista olosuhteista riippuen
huomattavasti kauemmaksi kuin tavanomais
ten vesianalyysien avulla voidaan todeta.

Mikäli luokan III alue todetaan lisäselvitys
ten perusteella vedenhankintaan hyvin soveltu
vaksi, niin se voidaan siirtää luokaan 1 tai II. Jos
luokkaan III kuuluva pohjavesialue todetaan
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kokonaisuudessaan vedenhankintaan soveltu
mattomaksi. se voidaan jättää luokittelun ulko
puolelle.

SUOJELUNÄKÖKOHDAT. Luokassa III
noudatetaan vesilain mukaisia säännöksiä ja
välillisesti myös muita pohjaveden suojelua
koskevia säännöksiä. Vedenhankintaan sovel
tumattomaksi todetun pohjavesialueen suoje
lutarve rajoittuu mahdollisen yksityisen veden
hankintaintressin turvaamiseen.

2.2 DEFINITION, FÖRKLARING
OCH SKYDDSBEHOV FÖR DE
OLIKA KLASSERNA AV
GR UND VATTENOMRÅDE

2.21 För vattenanskaffningen viktigt
grundvattenområde, klass 1

DEF1NITION. Stt områcle, vars gruncli’citten
ani’änds der uncler /5rloppet av 2 0-30 år
konimer att användas eller soni eljest behövs,
till exenipelJr vattenanskaJjnng under kristi—
der i ett vattenverk som innefattar minst 10
ansltitna hushåll eller inom sådan industri som
firdrar gott råvatten. På särskilda grttnder kun
även mindre i’attentäkter anteckizas soni hö
rande till denna klass. Ett oniråcle soni hör till
klass 1 kun onifiitta liela grundiattenomrödet
eller ett mcd avseeiide på i’attenanskaffiuingen
eiforderligt deloniråde.

FÖRKLARING. Ett grundvattenonzråde,
grunclvatten används eller enligt planering
unclerfrirloppet av 20-30 år kommer att aniän—

clas eller soni eljest hehövs fr5r i’attenanskaff
ning, klassificeras som i’iktigt grundi’attenotn
råde. Vattnet somfåsfrån grtuldvattenol?irådet
uttas till

1. ett iattein’erk, vartiil aiislutits eller enligt
planering unclertörlt)pIn.’t ai’ 2t) — 3() dr

kt)fluner cltt anslutas nier än tio luisliäll
2. (‘tt ainiat motsi’arancle vattc’m’erk
3. ett i’atteiivei* st)ni levererar förpackat
httshdllsi’atten
4. attfvlla vattenhehovet tuulet kristider

Stt i’iktigt grundi’attenomra°de kati omfritta hela
grundvattenonirådet elter delar därav, soni är
eiforderliga mcd avseende på vattenanskaffr
ningen. Sådana delar avjörekomsteu som inte
används och inte heller kommer att användas
frir i’attenanskaffiuing, kun lämnas utanför det
‘iktiga grunclvattenomrcklet. Dylika delar klas
sif’iceras eiiligt sin användbarhet och sitt skydds
helio v.

SKYDDSBEHOV. På viktigt grundvattenom
räde är skycldsbehovet i alimänhet stort däiför
att muu vet områdets viktighet fi5r vattenans—
kaffiuing. Vattenlagen ställer stränga anspråk
på skvddet av omrde. Dc skvddsåtgärd soni
hehövs defineras ui ftdl till fil. Granska
uzingsförpliktelser ör underjordiska oljecister
ner pä viktigt grundvattenområde har hehancl
lats j) sidal? 14.

2.22 Ett grttndvattenområde som
lämpar sig för i ‘attenanskaffning,
klass II

DEFINITION. Ett område som lämpar sigför
samfälld vattenanskaffiuing, men för vilket man
tillsi’idare inte kun ange någon anvandning då
det gäller sanihällenas, den spridcla hosättnin
gens eller o ig vattenanskaffiuing. Stt område
som hör till klass II onifiittar i allmänhet ett
enhetligt grunclvatteutomrdde eller ett mcd av
seende på grundvattenskyddet e’forderligt
delområde.

FÖRKLARING. Omra°det ui’ detta slag är till
exenipel oniråclen mccl en i’attenavgivningska
pacitet på mer än 250 ,iiId, eller sådana souii
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eljest kan ha regional betydelse med avseende
på vattenanskaffningen. Grundvattenområdet
kan vara så avlägset iförhållande till de områ
den där vattenförbrukas, att det titisvidare inte
är ekonomiskt lönsanit att utnyttja detsamma.
De kan emellertid först i ett senare skede, då
vattenanskaffningsbehovetförändras, yppa sig
behov av att bruka området.

SKYDDSBEHOV. Vattenlagen likställer
grundvattenområde som lämpar sig för vatte
nanskaffning med viktigt grundvattenområde,
fastän skyddsbehovet på lämpligt grundvatte
nområde inte är sd akut som på viktigt område.

2.23 Övrigt grundvattenornråde,

klass III

DEFINITION. Ett område, där det fordras
tiltäggsundersökningar för att utreda: förut
sättningarna för att erhålla vatten, vattnets
kvaiitet eller riskerna för att vattnetförorenas
elter änduas. Med stöd av resultaten kati man
uppskatta områdets lämplighet för exploate
ring.

FÖRKLARING. 1 kartläggningen har inkiude
ras alla områden, där det kanfinnas grundvat
ten som duger för utvinning. Som utvinnings

dugligt klasstflceras s&Iant grundvatten, som
är reningsdugligt (grundvattnets kvalitetsklas

I-IV, Vattenverkens kvalitetsktassficering
av råvatten, Finlands Stadsförbund, 1984,
Stadsförbundets publikation B 192). Ett omrd
de, ur vilket erhålles vatten som inte är renings
dugligt, eller som eljest är olämpligt för uttag
ning av vatten, kati lämnas oktasstficerat.

Riskerna för att grundvattnet förorenas eller
ändras kati uppskattas på grund av undersök
ningar som företes 1 bilaga 9. Hän’id måste
man beakta att vei-kati av förorenande verk
samheter kati sträcka sig utöver området.
Omfattningen beror på grundvattenornrådets
hydrogeologiska förhållande.

Om ett område, som är i klass III, i ytterligare
utredning visar sig vara lämpligtför vattenans—
kaffning, kati det öveiföras till klass 1 eller II.
Om området som är i klass III visar sig helt
otämpligt för vattenanskajning, kati det lätii—
nas oklassifieerat.

SKYDDSBEHOV. 1 klass 111 iakttager man
vattenlagens bestätiinielser och i medelbart
också andra bestämmelser som herör grund
vatten. Skyddshehovt på det område, som ej
lämpar sig samfälld vattenanskaffning, beg
ränsar sig till skyddande av privat vattenan
skaJfning.
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3 Luokituksen vaikutukset
ja soveltaminen

3.1 VEDENHANKINTA

NYKYINEN TILANNE. Vesi- ja ympäristö-
hallinto on edistänyt vedenhankintaa muun mu
assa kartoittamalla yhdyskuntien vedenhankin
nalle tärkeät pohjavesialueet, osallistumalla ve
denhankinnan yleissuunnitelmien laatimiseen
ja tekemällä pohjavesiselvityksiä. Alueellisia
yleissuunnitelmia on laadittu 1970-80 luvulla
vesi- ja ympäristöhallinnon johdolla noin 60
alueelle. Vesihuollon yleissuunnittelu on edel
leen tärkeää erityisesti niillä alueilla, missä
kuntien välinen yhteistyö vesihuollon järjestä
miseksi on välttämätöntä. Yleissuunnitelmissa
on voitu paikoitellen esittää ratkaisut myös
haja-asutusalueiden vesihuolto-ongelmiin.

Haja-asutuksen vesihuollon edistämiseksi
on laadittu ensimmäisessä vaiheessa yleispiir
teisiä vedenhankinnan kehittämissuunnitelmia.
Tällaiset suunnitelmat on laadittu esimerkiksi
Tampereen ja Turun vesi- ja ympäristöpiirien
alueille. Suunnitelmien laatimista on vaikeutta
nut ja hidastanut luotettavien tietojen puute
käyttökelpoisista pohjavesivaroista. Puutteel
linen tieto pohjavesivaroistamme voi johtaa
myös virheinvestointeihin.

VAIKUTUKSET JA SOVELTAMINEN.
Pohjavesivarojen kartoitus ja luokittelu luo

edellytykset kuntakohtaisten vedenhankinnan
kehittämissuunnitelmien laatimiselle. Pääasias
sa pohjaveden käyttöön perustuvien kehittä
missuunnitelmien tavoitteena on yhdyskuntien
ja kriisiajan vedensaannin turvaanlinen sekä
haja-asutuksen vedenhankinnan kehittäminen.

Vesi- ja ympäristöpiirit laativat kehittämis
suunnitelmien perusteella toiminta- ja talous-
suunnitelman yhteydessä pohjavesiselvitysten
viisivuotisohjelmat. Pohjavesiselvitykset teh
dään pääasiassa vesi- ja ympäristöpiirien toi
mesta yhteistyössä kuntien kanssa (yhteisve
denhankinta).

Kuntia aktivoidaan työn yhteydessä tarkis
tamaan taajamien vedenhankintasuunnitelmat,
laatimaan kriisiajan suunnitelmansa ja kehittä
mään haja-asutuksen vesihuoltoa. Vedenhan
kinnan suunnittelu on tärkeää niveltää erityi
sesti tulevaisuuden vedenhankinnan ja siihen
liittyvien aluevarausten osalta kuntien ja seutu
kaavaliittojen maankäytön suunnitteluun.

3.2 SUOJELU JA VALVONTA

LUOKITUKSEN VAIKUTUKSET HAL
LINTOTOIMINTAAN. Aikaisemmassa lain
säädännössä ei pohjavesialueiden luokittelua
tunnettujuuri lainkaan. Vesilainlluvun 1$ §:ssä
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esiintyi termi “erityisen antoisa pohjavesiesiin
tymä”, mikä ei ole suoraan rinnastettavissa esillä
olleisiin luokkiin.

Pohjavesien muuttamis- ja pilaamiskieltoja
muutettiin olennaisesti 1. joulukuuta 1987
annetussa laissa vesilain muuttamisesta (467/
$7).

Vesilain 1. luvun 1$ §:ssä todetaan seuraavaa:
Ilman vesioikeuden lupaa ei saa käyttää pohja-
vettä tai ryhtyä pohjaveden ottamista tarkoitta
vaan toimeen siten, että siitä voi aiheutuajon
km pohjavettä ottavan laitoksen vedensaannin
vaikeutuminen, tärkeän tai muun vedenhankin
takäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän an
toisuuden olennainen vähentyminen tai sen hy
väksikäyttämismahdollisuuden muu huonon
tuminen taikka toisen ki inteistöllä talousveden
saannin vaikeutuminen (pohjaveden muutta
miskielto). Kielto koskee myös maankamaran
ainesten ottamista ja muuta toimenpidettä, josta
22 §:ssä ei ole säädetty, mutta josta ilmeisesti
voi aiheutua 22 §:ssä tarkoitettuja seurauksia,
sovelletaan 22 §:n säännöksiä.

Vesilain 1. luvun 22 §:ssä todetaan seuraavaa:
Tämän luvun 19 §:ssä tarkoitettua ainetta tai
energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paik
kaan tai käsitellä siten (pohjaveden pilaamis
kielto), että

1. Tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön
soveltuvalla pohjavesialueella pohjavesi voi
käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu
mucttoin olennaisesti huonontua;

2. Toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käy
dä terveydelle vaaralliseksi tai kelpaamatto
maksi tarkoitukseen,johon sitä voitaisiin muuten
käyttää; tai

3. Toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laa
tuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen
yksityistä etua.

Yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa:
Lakiuudistuksessa käytetään ilmaisua “tärkeä
tai muu vedenhankintakäyttöön soveltuva

pohjavesialue”. Termi kattaa kaikki keskitet
tyyn eli vesilaitosmuotoiseen vedenhankintaan
kelvolliset pohjavesialueet. Siten luokitusesi
tyksessä olevat luokat “vedenhankintaa varten
tärkeä ja soveltuva” kuuluvat ilmeisesti em.
ryhmään. Sen sijaan tuokkaan “muu pohjavesi
alue” kuuluvien alueiden soveltuvuus veden
hankintaan voidaan arvioida vasta lisäselvitys
ten avulla.

Vesioikeudellisia ennakkotapauksia uudis
tetun vesilain soveltamisesta ei ole vielä käytet
tävissä. Luokituksen vaikutuksia hallintotoi
mintaan käsitellään tarkemmin erikseen an
nettavassa valvontaohjeessa.

Termiä “tärkeät pohjavesialueet” käytetään
myös asetuksessa palavista nesteistä annetun
asetuksen muuttamisesta (277/83, 68a §). Sen
mukaan kunnan öljyvahinkojen torjuntasuun
nitelmassa mainituilla tärkeillä pohjavesialu
eilla olevat maanalaiset öljysäiliöt on tarkastet
tava määräajoin. Kyseiset suunnitelmat hyväk
syy kunnanvaltuusto, jolta on siis mahdollisuus
olla soveltamatta vesiviranomaisten suoritta
maa vedenhankintaa varten tärkeiden pohjave
sialueiden luettelointia. Toisaalta suunnitelmat
on alistettava vesi- ja ympäristöpiirin vahvis
tettaviksi.

VAIKUTUKSET VALVONTATOIMIN
TAAN. Pohjavesien suojelua koskevaan val
vontatoimintaan pohjavesialueiden luokituksen
käyttöönotolla on suuri merkitys. Vesiviran
omaisten rajallisia valvontaresursseja voidaan
käyttää tehokkaammin keskittämällä valvonta
tärkeimpiin kohteisiin. Pohjavesien muuttamis
ja pilaamiskieltojen noudattamista valvotaan
sitä tarkemmin mitä tärkeämmästä pohjavesi
alueesta on kyse. Vesilain uudistus korostaa
tätä suuntausta entisestään (valvontaohje nro
59).

Paitsi kenttävalvontaan heijastuu pohjave
sialueiden luokitus myös valvontatoimintaan
yleensä, siis esim. lausuntojen antamiseen
hakemusasioissa ja kaavakysymyksissä sekä
valvontaohjeiden taadintaan. Suojelutoimenpi
teitä koskevat vaatimukset porrastetaan pohja
vesialueen tärkeyden mukaan.
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Vaikutus maa-ainesten ottoon. Maa-ainesten
ottoa koskevassa vesihallituksen valvontaoh
jeessa nro 49 (21.7.1982) on jo sovellettu poh
javesialueiden luokitusta seuraavasti:

1. tärkeät ja tarvittavat

2. kelvolliset

3. vedenhankintaan soveltumattomat.

Maa-ainesten ottoa koskevat rajoitukset ovat
ryhmässä 1 tiukimmat. Esim. vedenottamojen
ja vedenotto paikkojen lähisuojavyöhykkeellä
vaaditaan 2-4 m:n ja muualla pääsääntöisesti
2 m:n suojakerroksia, paitsi merkittävästi lam
mikoituneilla alueilla, joilla vedenalainen so
ranottokin on mahdollista. Ryhmässä 2 voidaan
suorittaa vedenalaista soranottoa yleisemmin
km, kunhan pohjavedenpinnan asemaa ei
muuteta. Ryhmässä 3 ei ole asetettu rajoituksia.

Vaikutus muihin valvontaohjeisiin. Käsite
“tärkeä pohjavesialue” esiintyy VYH:n val
vontaohjeissa, jotka koskevat turkistarhoja
(valvontaohje nro 40), kaatopaikkoja (nro 32),
palavien nesteiden varastointia (nro 30), sika
lajätteiden levitystä (nro 48) sekä viemärilai
toslietteen sijoitusta (nro 41). Ohjeiden mu
kaan ko. toimintojen sijoittamista vedenhan
kintaa varten tärkeille pohjavesialueille tulee
välttää tai, kuten esim. palavien nesteiden va
rastoinnissa, sijoittamisen edellytyksenä ovat
eräät rakenteelliset suojatoimenpiteet. Muut
pohjavesialueluokat eivät esiinny valvontaoh
jeissa, lukuunottamatta maa-ainestenottoa kos
kevaa valvontaohjetta.

Pohjavesialueiden inventointi- ja luokitus
työ lisää tietoa pohjavesialueista ja täsmentää
valvontaohjeiden käyttöä ja soveltamista. Työ
saattaa aiheuttaa näin ollen valvontaohjeiden
tarkistamis- ja täydentämistarpeen.

3.3 KÄYTTÖRAJOITUKSET JA
SUOJELUSUOSITUKSET

Tärkeillä ja muilla vedenhankintaan soveltu

villa pohjavesialueilla ei saa ryhtyä toimenpi
teeseen, jonka johdosta tällaisella alueella
pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi
tai sen laatu muutoin olennaisesti huonontua
(VL 1:22). Ilman vesioikeuden lupaa ei näillä
alueilla myöskään saa ryhtyä toimenpiteeseen,
josta voi aiheutua pohjavesiesiintymän antoi
suuden olennainen vähentyminen tai sen hy
väksikäyttämismahdollisuuden muu huonon
tuminen (VL 1:18).

Seuraavassa tarkoitetaan tärkeällä, veden
hankintakäyttöön soveltuvalla tai muulla poh
javesialueella pohjavesialueeksi rajattua aluet
ta. Pohjaveden muodostumisaluetta ympäröi
pohjavesialueen rajan sisäpuolelle jäävä reuna
vyöhyke. Jos pohjavedelle vaarallisia laitoksia
tai toimintoja halutaan sijoittaa pohjavesialu
een rajan sisäpuolelle, muodostumisaluetta
ympäröivälle reunavyöhykkeelle, tulee ensin
selvittää alueen hydrogeologiset olosuhteet ja
niiden perusteella arvioida aiheutuuko sijoituk
sesta pohjavesien pilaantumisvaaraa. Asiasta
on pyydettävä vesi- ja ympäristöpiirin lausun
to.

Vedenhankintaa varten tärkeille pohjavesi
alueille ei saa sijoittaa uusia pohjavesille vaa
rallisia laitoksia tai toimintoja, ellei samalla
suoriteta sellaisia vesiensuojelutoimenpiteitä,
joilla VL 1:22:ssa tarkoitettu pohjavesien pi
laantumisvaara poistetaan.

Kaikkien tällaisilla alueilla jo olevien em.
laitosten tai toimintojen mahdolliset vaikutuk
set pohjavesiin tulisi ensi tilassa selvittää ja sen
jälkeen ryhtyä tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin.

Kaikista pohjavesien muuttamiskiellon pii
riin kuuluvista toiminnoista tulisi pyytää ao.
vesi- ja ympäristöpiirin lausunto vesioikeuden
luvan tarpeellisuuden toteamiseksi, ellei täl

laista lausuntoa ole jo aiemmin pyydetty.
Vedenhankintaa varten tärkeille pohjavesi

alueille tulisi kiireellisesti laatia suojelusuunni
telmat edellä tarkoitettujen suojelutoimenpitei
den tarkempaa ohjausta varten. S uunnitelmas
ta tulisi pyytää ao. vesi- ja ympäristöpiirin lau
sunto.

Vedenhankintaan soveltuvilla (II) ja sellai
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sula muilla pohjavesialueilla, joilla voi olla
hyödyntämiskelpoista pohjavettä (III) nouda
tetaan pääosin edellä kuvatun kaltaista menet
telyä, kuitenkin soveltaen tapauskohtaista ha
kintaa alueen sijainnin sekä vedentarpeen arvi
oidun kehittymisen mukaan. Uusien haitallis
ten toimenpiteiden sekä muuttamiskiellon val
vonnassa tulisi menetellä kuten tärkeillä pohja
vesialueilla; sitä vastoin alueella jo olevien
laitosten ja toimintojen vaikutusten tarkistami
sessa voidaan soveltaa väljempää aikataulua tai
rajoittaa se uhkaavimpiin tapauksiin. Suojelu-
suunnitelman tarpeellisuus ja laatimisajankoh
ta harkitaan tapauskohtaisesti.

Vedenhankintaan soveltumattomilla pohja
vesialueilla valvotaan yksityistä vedenhankin
taintressiä vesilain edellyttämällä tavalla.

3.4 SOVELTAMISESTA KAA
VOIHIN

NYKYINEN KÄYTÄNTÖ. Pohjavesialuei
den huomioon ottaminen kaavoituksessa voi
tapahtua eri maankäyttömuotojen ja toiminto
jen sijoittumisen ohjauksella sekä näitä koske-
villa kaavamääräyksillä.

Sisäasiainministeriön v. 1980 (yleis-, ase
ma- ja rakennuskaavat) ja 1981 (seutukaavat)
vahvistamissa kaavamerkinnöissä on eräitä
pohjavesiä koskevia kaavamerkintöjä. Sovel
lutusohjeet on annettu kaavoitus- ja rakennus-
osaston julkaisuissa Kaavoitusohjeita 1/1980,
2/1980 ja 1/1984. Aluevarausmerkintöinä ovat
olleet käytössä lähinnä teknisen huollon mer
kintä ja osin suoja-aluemerkintä sekä pohjave
sialueen rajausviiva- ja päävesijohdon viiva
merkintä. Kaavamääräyksiä on suositeltu käy
tettäväksi tarvittaessa mm. maankamaran ai
nesten oton rajoittamiseksi pohjavesialueella.

Kaupunkiliiton pohjaveden suojelua koske
vassa julkaisussa (Pohjaveden suojelu, Kau
punkiliitto B 93: 1982) asiaa on tarkasteltu mm.
kaavoja koskevien vahvistuspäätösten valossa.
Esimerkkinä on yleiskaavassa esitettäviä poh
javeden suojelumääräyksiä eräiden maankäyt
töluokkien yhteydessä.

MERKINTÖJEN KEHITTÄMINEN. Kaa
vamerkintöjen ja -määräysten käytössä on to
dettu epäyhtenäisyyttä ja puutteita. Pohjavesi
alueiden luokituksen yhtenä tavoitteena on kaa
vamerkintöjen ja -määräysten yhtenäistäminen
tältä osin ja pohjavesialueiden merkitseminen
eriasteisiin kaavoihin.
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4 Työn toteuttaminen

4.1 YLEISTÄ

Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus pyri
tään tekemään vuoden 1993 loppuun mennes
sä. Sen jälkeen kartoitusta ja luokitusta tarken
netaan viiden vuoden välein. Työn suunnitte
lussa ja toteuttarnisessa noudatetaan näitä oh
jeita sekä sovelletaan aiemmin tärkeiden pohja
vesialueiden kartoituksessa käytettyjä menet
telytapoja.

Pohjavesialueiden kartoitustyö tehdään
pääasiassa kartta- ja maastotarkastelun sekä
käytettävissä olevan muun aineiston perusteel
la. Alueilla stioritetaan myöhemmin täydentä
viä pohjavesiselvityksiä.

Pohjavesialueista laaditaan luettelo, joka
tarkistetaan viiden vuoden välein. Tällöin poh
javesialueita voidaan siirtää käyttöönoton tai
uusien tutkimustulosten perusteella luokasta
toiseen. Siirtoja joudutaan tekemään erityisesti
alueilla, missä vedenhankintasuunnitelmien
laatiminen on kesken. Piirien on kuitenkin syytä
merkitä tiedostoihinsa varsinkin tärkeillä poh
javesialueilla tapahtuvat muutokset välittömäs
ti, jotta mm. maankäytön suunnittelua koske
vissa lausunnoissa ja öljyntoijuntasuunnitel
missa voidaan käyttää ajan tasalla olevia tieto
ja.

Työn hallinnosta ja käytännön järjestelyistä
huolehtivat vesi- ja ympäristöpiirit. Työn laa
dullisessa valvonnassa ja ohjelmoinnissa vesi-
ja ympäristöpiirit ovat yhteistyössä vesi- ja
ympäristöhallituksen kuntatoimiston kanssa.

4.2 PÄÄVAIHEET

Kartoituksen ja luokituksen päävaiheet ovat
seuraavat:

1. Nimetään vesi- ja ympäristöpiirin työtä
varten yhteys- ja vastuuhenkilöt.

2. Arvioidaan karkeasti kartoitustarve otta
en huomioon vedentarve, kriisiajan veden
hankinta, pohjavesialueiden nykyinen ja
tuleva käyttö sekä pohjavesialueiden suoje
lutarve.

3. Laaditaan työohjelma.

4. Kartoitetaan pohjavesialueet pääosin seu
raavasti:
O analysoidaan aikaisempi tutkimusaineisto
O valmistellaan maastotyökartat ja tehdään

karttapohjainen tulkinta

LO[iL,
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O tehdään kenttäkartoitukset
O laaditaan pohjavesialuekartat, -kortitja ym

päristöä vaarantavien aineiden tietokortti
sekä porakaivo- ja lähdekortit

5. Luokitellaan alueet käyttökelpoisuudenja
suojelutarpeen mukaan.

Kuvassa 1 on esitetty pohjavesialueiden inven
tointia ja luokitusta koskeva yhteyskaavio ja
kuvassa 2 toimintakaavio.

4.3 TOTEUTTAMINEN

Geologisin maastotutkimuksin tarkistetaan
ilmakuvatulkinnan ja karttatarkastelun perus
teella alustavasti määritettyjen alueiden rajat
sekä muut maastokohteet. Maastossa tehdään
mahdollisuuksien mukaan havainnot maaperän
laadusta ja kallioperän topografiasta, määrite
tään muodostuman rakenne ja selvitetään poh
javeden esiintyminen. Päähuomio kiinnitetään
pohjavesitekijöihin, esi intymän koostumukseen
ja hydraulisesti yhtenäisen alueen laajuuteen
sekä vedenläpäisevyyteen.

Lisäksi selvitetään maaperää ja pohjavettä

vaarantava toiminta pohjavesialueella. Näistä
toiminnoista täytetään liitteenä 4 oleva ympä
ristöä vaarantavien alueiden tietokortti. Kortti
täytetään yhteistyössä kuntien sekä vesi- ja
ympäristöpiirin eri asiantuntijoiden kanssa.

Yksityiskohtaiset maastoselvitykset on esi
tetty kartoitusohjeissa ja liitteessä 1.

4.32 Pohjavesialuekartta

Pohjavesialuekartat laaditaan pääsääntöisesti
1:20 000 perus/topografikarttalehdittäin. Myös
pienempää mittakaavaa kuten 1:50 000 perus-
kartan pienennöstä käytetään tarpeen mukaan.
Pohjavesikartoista tehdään tarvittaessa kunta
kansioihin aluekartat.

Pohjavesialuekartoille kootaan keskeinen
tulkittu tutkimustieto. Karttoihin merkitään
mahdollisuuksien mukaan mm. seuraavat tie
dot: pohjavedenottamot, pohjavesialueiden
rajat, pohjaveden pinnan korkeudet ja virtaus
tiedot. Lisäksi kartoille merkitään pohjavettäja
maaperää mahdollisesti likaavat kohteet (kts.
liite 7).

Pohjavesialueet numeroidaan ja kartalle
merkitään pohjavesialueen käyttökelpoisuus
ja suojeluluokka.

Yksityiskohtainen selvitys pohjavesialue
kartan sisällöstä ja karttamerkinnöistä on esi
tetty osassa II kartoitusohjeet.
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Vesi- ja
ympäristöhallitus
Vaften- och
mil/äslyrelsen

Luokitusryhmä
Klassificerings
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Kuva 1. Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus. Yhteyskaovio.
Bild 1. Kartläggningen och klossificeringen av grundvattenområdena. Kontoktframställning.
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Kuva 2. Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus. Toimintakaavio.
BIId 2. Kartläggningen och klassificeringen av grundvattenområdena. Tillvägagångssätt.
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4.33 Pohjavesialuekortti 4.35 Kuntakansio

Jokaisesta pohjavesialueesta täytetään pohja
vesialuekortti (liite 2), johon kerätään kaikki
esiintymää koskevat olennaiset tutkimus-, tark
kailu-, käyttö- ym. tiedot.

Lisäksi korttiin laaditaan hydrogeologinen
selvitys alueesta.

Yksityiskohtainen selvitys pohjavesialue
kortin sisällöstä on esitetty osassa II kartoitus
ohjeet.

4.34 Kuntakohtainen yleiskartta

Kuntakohtaiset yleiskartat laaditaanA4-kokoon,
mikäli mahdollista. Käytettävä mittakaava on
1:100 000 ja karttapohjana on yleensä korkeus
käyrästöllä varustettu GT-kartta.

Yleiskartalle merkitään ainakin pohjavesi
alueiden rajat, pohjavedenottamot, alueen
numero sekä alueen luokka rasterilla.

Tutkimustulokset kootaan yhteen kunnittain ns.

kuntakansioon, jonka sisältö on seuraava:
1. selostus työn tavoitteesta ja sisällöstä
2. vedentarvearv io perustel uineen
3. selostukset pohjavesialueistaja niiden käy

töstä
4. yleisluontoiset suojelusuositukset
5. yleiskartta 1:200 000 osittain myös

1:100 000 tai poikkeustapauksessa myös
edellisiä pienemmässä mittakaavassa

6. yhdistelmätaulukko pohjavesialueista
7. hydrogeologiset kartat, tiedostot sekä merk

kien selitykset.

4.36 Kaavoitus

Pohjavesialueet merkitään eriasteisiin kaavoi
hin erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti.
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OSA II
KÄRTOITUSOHJEET





1 Pohjavesialuekartta

1.1 YLEISTÄ

Pohjavesialuekartat laaditaan 1:20 000 perus-!
topografikarttalehdittäin. Poikkeustapauksissa
voidaan käyttää pienempää mittakaavaa esim.
mittakaavassa 1:50 000 olevaa peruskartan
pienennöstä, jota on saatavissa osasta maata.
Kartat voidaan piirtää suoraan peruskartan
muovikopiolle tai puhtaalle muovikalvolle.
Erillisen muovikalvon etuna on, että se voidaan
kopioida aina uusimman peruskarttalehden
kanssa. Liitteessä 7 on esitetty ote pohjavesi
aluekartasta.

Pohjavesialuekartan reunaan kiinnitetään
selitysosa,josta ilmenee kartan mittakaava, vesi-
ja ympäristöpiirin nimi, merkkien selitykset ja
kartan piirtämispäivä. Mikäli karttaan tehdään
myöhemmin korjauksia, muutetaan päiväystä
samalla kertaa.

Karttapohjan terävyyteen tulee kiinnittää
erityistä huomiota. Pohjan tummuus valitaan
siten, että kopioissa pohjan luettavuus säilyy,
mutta pohjavesialueiden merkinnät erottuvat
selvästi pohjasta.

Pohjavesialuekartoista tehdään kopioimalla
kuntakansioihin tarvittavat aluekartat. Aluekar
tat laaditaan A4-kokoon mikäli mahdollista ja
pääsääntöisesti pohjois-etelä -suuntaisiksi.

Kuntakansioissa pohjavesialuekartan selitys-
osa esitetään liitteenä.

1.2 POHJAVESIALUEKARTAN
SISÄLTÖ

Tutkimustulosten perusteella laaditaan pohja
vesialuekartat, joihin kootaan keskeinen tulkit
tu tutkimustieto. Yksityiskohtaiset maastosel
vitykset on esitetty liitteessä 1.

Pohjavesialuekarttoihin merkitään mahdol
lisuuksien mukaan seuraavat tiedot:

1. Pohjavedenottamot ja tutkitut pohjave
denottopaikat.

2. Pohjavesialueen hyvin vettä läpäisevän
osan raja. Raja osoittaa pohjaveden muodostu
misaluetta, jossa maaperän vertikaalinen läpäi
sevyys maanpinnan ja pohjavedenpinnan välil
lä on vähintään hienohiekan vedenläpäisevyyt
tä vastaava. Lisäksi muodostumisalueeseen
lasketaan kuuluvaksi sellaiset kyseiseen pohja
vesialueeseen välittömästi liittyvät kallio- ja
moreenialueet, jotka olennaisesti lisäävät
muodostuvan pohjaveden määrää (kuva 3).
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Muodostumisaluetta ympäröivä reunavyöhyke
Pohjavesialueen raja
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Kuva 3. Kaavio pohjavesialueen rajaamisesta.
BiId 3. Begränsningen av grundvattenområdena.

Kandotnrade sam omges av blldningsområdet

Pohjavesialueen rala
Grundvattenomrädets grän’

Grundvattenområdets grän/

Pohjavesialueen varsinaisen
muodostumisalueen raja
Bildningsområdets gräns

Pohjavesialueen raja vettä ympäristöön purkavalla harjulla eli antikliininen akviferityyppi
Grundvattenområdets gräns på åsen sam avger votten omneld eller åsen är antFklinisk

Muodostumisaluetta ympäröivä reunavyöhyke

Pohjavesialueen raja vettä ympäristöstään keräävällä harjulla eli synkliivinen akviferityyppi
Grundvattenområdets gräns på åsen sam samiar vatten från omnejden eller åsen är synklinisk
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Kartoi lie merkitään myös sellaiset merkittävät
kallio- ja moreenialueiden lähteet (antoisuus
yli 50 m3/d), joilla voi olla hyödyntämiskel
poista pohjavettä. Kartoille merkitään tällöin
arvioitu pohjaveden muodostumisalue. Rajoja
arvioitaessa on otettava huomioon, etteivät nämä
rajat useinkaan ole samat, kuin mitä pintamaa
lajit osoittavat.

3. Polijavesialueen raja. Raja osoittaa sitä
aluetta, jolla on vaikutusta akviferin veden laa
tuun tai muodostumiseeji. Vyöhyke ulottuu
hyvän tiiviysasteen yhtenäisesti omaavaan maa
perään saakka (esim. savisilttimuodostuma ker
rospaksuus >3 m). Kaikissa tapauksissa rajaus
ta ei voida ulottaa tällaisiin kerrostumiin, kuten
laajalle varsinaisen muodostuman ulkopuolelle
ulottuvien hiekkojen kohdalla. Pohjavesialuei
den ulointa rajaa ei ole välttämätöntä aina piir
tää hydrogeologisin perustein, vaan se voidaan
joissakin tapauksissa pyrkiä tekemään maas
tossa helposti havaittavaksi (kts. liite 7).

4. Pohjavedenpinnan korkeussuhteet havain
topisteineen pohjaveden muodostumisalueella
ja lähiympäristössä. Varsinaisen pohjavesiker
rostuman yläpuolisia ns. orsivesihavaintoja
voidaan myös esittää, mutta niistä on erikseen
mainittava.

5. Pohjaveden virtaussuhteet. Tulkitaan ylei
simmät virtaussuunnat muodostumisalueen
kohdalla sekä virtauksen suhde ympäristöön
(vettä ympäristöönsä luovuttava tai ympäris
töstään vastaanottava muodostumisalue). Monet
haijumuodostumat toimivat jo luonnonolosuh
teissa putkimaisina salaojina keräten vettä ym
päristöstään tai ne voivat muuttua sellaiseksi
vedenoton yhteydessä. Esitetään vedenjakajat
ja pohjaveden purkautumispaikat, samoin kal
liopaljastumat ja huomattavat katlioperän pai
nanteet. Pohjaveden virtaussuuntia ei tule esit
tää liian kevein perustein.

6. Läpäisevä rantaviiva pohjavesialueen ja
vesistön välillä.

7. Pohjavettä likaavat kohteet, kuten turkis-,
taimi- ja kauppapuutarhat, teollisuuslaitokset,
asfaltti- ja öljysora-asemat, huoltoasemat, kor
jaamot, konepajat, romuttamot, maalaamot,
energialaitokset, polttonesteiden varastot
(>100 m3), kaatopaikat ja muut jätteenkäsitte
lylaitokset, jätevedenpuhdistamot, kemikaali
varastot, öljy- ja kemikaalivahinkoalueet sekä
hautausmaat.

8. Maa-aineksen ottopaikat, pohjavesilam
mikot.

9. Pohjavedenottamoiden suoja-alueet.

Mikäli havaintoaineistoa, esimerkiksi korkeus-
havaintoja, on käytettävissä runsaasti, otetaan
hydrogeologisiin karttoihin vain tärkeimmät
kohteet. Esimerkiksi vedenhankintaa varten tär
keillä 1-luokan pohjavesialueilla tarkkailupis
teiden viimeisimmät korkeushavainnot.

1.3 KARTTAMERKINNÄT

Pohjavesialueen numero sijoitetaan alueen
viereen ja tausta puhdistetaan tarvittaessa luet
tavuuden helpottamiseksi. Numerot jaotellaan,
kuten on tehty karttamerkkien selityksissä (liite
6).

Pohjavesialueet numeroidaan, kuten tärkeät
pohjavesialueet esim. 01 224 05 (01 = Uuden
maan lääni, 224 = Karkkila, 05 = pohjavesialu
een numero). Uudet pohjavesialueet numeroi
daan viimeisestä tärkeän pohjavesialueen
numerosta eteenpäin. Pohjavesialueen rajoittu
essa kahden tai useamman kunnan alueelle
koodataan alue sille kunnalle, jonka puolella
suurin osa pohjavesialueesta on. Tässä tapauk
sessa pohjavesialueen numero alkaa viitosella.
Esimerkiksi alueen,josta pääosa sijaitsee Kark
kilan ja osa Vihdin alueella, numero on
01 224 51. Pohjavesialueiden numeroinnissa on
syytä pyrkiä välttämään sarjasta puuttuvia
numeroita. Niiden kuntien osalta, joissa pohja
vesialueita on yli 50, numeroidaan pohjavesi
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alueet kolminumeroisina esim. 11 615 104 (11
= Oulun lääni, 615= Pudasjärvi, 104 = pohjave
sialueen numero). Näissä kunnissa numeroi
daan kahden tai useamman kunnan alueelle ra
joittuvat pohjavesialueet viitosella alkavina
esim. 11615510.

Alueen luokka merkitään pohjavesialueen
keskelle siten, ettei se peitä muita alueella ole
via merkintöjä. Poikkeustapauksissa luokka-
tunnus voidaah merkitä alueen viereen.

Pohjavesialueen osa-alueen tunnus merki
tään rajan viereen selvästi havaittavaan paik
kaan.

Pohjavesialueen hyvin vettä läpäisevän osan
raja osoittaa pohjaveden muodostumisalueen.

Pohjavesialueen raja pyritään tekemään suo
raviivaiseksi ja maastossa helposti paikallistet
tavaksi. Raja voi seurata esim. ojia, teitä tai voi
maJ injoja.

Pohjavesialueiden välinen raja osoittaa kah
den vierekkäisen pohjavesialueen välistä rajaa
(kuva 4).

01 086 04 01 086 01

1
7Matomäen
/ Matomäki vaftentäkt

Pohjavesialueen osa-alueiden välinen raja

osoittaa useimmiten pohjavedenjakajan paikan.

Pohjaveden virtaukseen vaikuttava kallio
osoittaa vain ne kalliot (havaittu tai arvioitu),
joilla on merkitystä pohjavesivaraston käyttäy
tymisen kannalta. J05 karttapohjassa on jo sel
vät kaltiomerkit, ei niitä tule turhaan rasteroida.

Kallioperän heikkousvyöhyke/kalliolaakso
osoittaa ne voimakkaat heikkousvyöhykkeet,
joilla on merkitystä pohjaveden muodostumis
en tai virtauksen kannalta. Merkkiä ei tule vetää
yhtenäisenä pohjavesialueen läpi, jos viiva
peittää muita alueella olevia merkintöjä. Viivaa

jatketaan jonkin matkaa alueen ulkopuolelle.

Vesioikeuden määräämän suoja-alueen raja
osoittaa ves ioikeuden määräämän pohjavede
nottamon suoja-alueen rajan. Rajan viereen
merkitään päätöksen antaneen vesioikeuden
lyhenne (esim. LSVEO).

Vesiviranomaisen tarkistama pohjaveden
suoja-alueen raja osoittaa vesioikeuskäsitte
lyssä olevien suoja-alueiden rajat ja kuntien
“omaa käyttöä varten” määrittämien suoja-
alueiden rajat, jotka vesi- ja ympäristöpiiri on
tarkastanut. Rajan viereen merkitään tarkastuk
sen tehneen vesi- ja ympäristöpiirin lyhenne
(esim. Tavy).

Vettäläpäisevä rantaviiva osoittaa maaperän
laatua vesistön rannassa. Nuolet sijoitetaan sil
le puolen rantaa, jolta virtaus tapahtuu eli joko
maalle tai veden puolelle. Jos virtausta tapah
tuu molempiin suuntiin, laitetaan nuolia vuoro
tellen molemmin puolin rantaviivaa. Pitkällä
rantaviivalla voi olLa merkintöjä harvemmassa

kuin piirustusmerkinnöissä on esitetty.

Kuva 4. Kahden vierekkäisen pohjavesialueen
välinen raja.
Bilä 4. Gränsen mellan två oliko grundvaffenom
råden.

Pohjaveden virtaussuunta merkitään nuolel
la, jonka koko valitaan virtaussuunnan voimak
kuuden ja alueen koon ja karttaluettavuuden
mukaan.
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Purkautuvan pohjaveden virtausuoma mer
kitään näkyviin siltä osin ja niin pitkälti kuin
kartan luettavuus ja tarve vaatii.

Tiiviin, hyvin suojaavan maapeitteen alueel
la oleva vedenottamo osoittaa mm. savikoilla
sijaitsevat vedenottamot, joiden muodostumis
aluetta ei tunneta.

Pohjavedenottamo, johon on liittynyt enem
män kuin kymmenen asuinhuoneistoa, osoittaa
pohjavedenottamon sijainnin. Merkinnässä
vedetään alueen ulkopuolelle viiksi, jolle kir
joitetaan ottamon nimi ja omistaja, mikäli
omistajasta voi olla epäselvyyttä. Ottamon ve
denpintatieto tulee em. viikselle. Kartalle mer
kitään vedenoton aikana mitattu vedenpinta ja
päivämäärä. Vedenpintatieto ennen vedenoton
aloittamista merkitään pohjavesialuekorttiin
kohtaan kaivon luonnollinen vedenpinnan kor
keus.

Kallio- tai porakaivo osoittaa vedenottamon,
johon on liittynyt enemmän kuin 10 asuinhuo
neistoa. Pohjavesitiedot merkitään samalla
tavoin kuin kohdassa pohjavedenottamot.
Yksittäiselle kallio- tai porakaivolle, jonka
pohjaveden muodostumisaluetta ei tarkoin
tunneta, pohjavesialueen rajaa ei piirretä. Sen
sijaan samassa kallioperän heikkousvyöhyk
keessä sijaitsevat porakaivovedenottamot voi
daan piirtää pohjavesialueen rajan sisään ja
laaditaan pohjavesialuekortti. Kustakin pora
kaivosta täytetään lisäksi porakaivokortti.

Tutkittu pohjavedenottamon paikka osoit
taa koepumpattua kohdetta. Numeroidaan
mikäli tarpeellista.

Alustavasti tutkittu pohjavedenottamon
paikka osoittaa esim. maaperäkairausten ja
alustavien vesinäytteiden perusteella määritet
tyä vedenottopaikkaa.

Mahdollinen vedenottovyöhyke osoittaa
pohjavesialueen vedenottoon parhaiten sovel

tuvaa aluetta tai alueita, joissa ei ole tehty
tarkempia pohjavesiselvityksiä. Alueita ei tule
merkitä liian kevein perustein. Merkitään vain
työkartoille.

Pohjavesiputki osoittaa pohjavesiputken si
jainnin numeron sekä putken pään ja vedenpin
nan korkeustiedot. Veden pinnan mittauspäivä
merkitään pohjavesialuekortin kohtaan “Muita
tietoja pohjavesialueesta” tai jos mahdollista
kartan alareunaan. Poikkeustapauksissa veden-
pinnan mittausajankohta voidaan merkitä ve
denpinnan korkeustiedon jälkeen. Jos esitetään
vanhoja vedenpintatietoja putkesta, jota ei enää
ole, merkitään karttaan putken kuva ja veden
pinta, mittaputken pään korkeus jätetään mer
kitsemättä (kuva 5). Lisäksi putken puuttumi
sesta voidaan mainita pohjavesialuekortissa
kohdassa “Muita tietoja pohjavesialueesta”.

Pohjavesikaivo osoittaa tiedot kaivoista sa
malla tavalla kuin havaintoputkista. Pp merkin
nän sijasta käytetään merkintää kk. Pohjavesi
kaivolle, johon on liittynyt vähemmän kuin
kymmenen asuinhuoneistoa, merkitään viik
selle kaivon nimi.

Kalliopohjavesikaivo osoittaa porakaivon si
jainnin ja pohjavesitiedot merkitään samalla
tavoin kuin pohjavesikaivoista. Kalliopohjave
sikaivoon, johon on liittynyt vähemmän kuin
kymmenen asuinhuoneistoa, merkitään viik
selle porakaivon nimi. Lisäksi täytetään pora
kaivokortti (liite 5).

Lähde osoittaa pohjaveden purkautumisaluet
ta. Lähdemerkissä oleva nuoli osoittaa purkau
tumissuuntaa. Lähteet numeroidaan ja niiden
mitattu tai arvioitu antoisuus (m3/d) merkitään
lähteestä merkitylle viikselle (esim. 4. 120/4/
89/M), silloin kun antoisuus on suurempi kuin
50 m3/d. Lähteen antoisuuden perään merki
tään havaintokuukausi ja-vuosi sekä iso kirjain
A kun antoisuus on arvioitu ja M kun lähteen
antoisuus on mitattu. Alle 50 m3/d lähteet mer
kitään pelkällä lähdemerkillä ja lähteen nume
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Kuva 5. A. Pohavesiputken pään ja vedenpinnan korkeustiedot sekä mittausalankohta käytössä
olevasta pohjavesiputkesta. B. Vanhan pohjavesiputken vedenpinnan korkeustieto.
BiId 5. A. Nivån för grundvattenröret och vattenstånd samt mätningstid för grundvattenrör som är
1 bruk. 8. Gamia grundvattenrörs vattenstånd.

rolla. Lisäksi täytetään lähdekortti (liite 3), jos
vesianalyysi on tehty.

Avovedessä oleva havaintopiste/vedenpinnan
korkeus osoittavat pohjavesipaljastumien
vedenpintoja tai ilmaisevat esim. kohtaa, josta
havainto on tehty, esim. joessa. Näitä ei yleensä
tarvitse numeroida.

Pohjavesilammikko osoittaa pohjavesialueel
la olevaa vedenpinnan alapuolelle kaivettua
lammikkoa. Lammikko merkitään ympyrällä,
jonka sisään tulee w-kirjain. Suuret lammikot
pi irretään luonnonmukaiseen muotoonsa.

Virtaamahavaintopaikka osoittaa pysyvästä
tai väliaikaisesta padosta tehtyä mittausta.
Mikäli halutaan esittää arvioitu virtaama käyte
tään merkintänä purkautuvan pohjaveden vir
tausuoma-merkkiäja uoman viereen tulee luo
tettavasti arvioitu tulos (m3/d).

Pohjaveden puhtaudelle vaaraa aiheuttava
laitos, varasto, asema tms. osoittaa pohjave
den likaantumisriskin aiheuttavan toiminnon
tyypin ja sen sijainnin (kuva 6). Tarvittaessa
merkitään myös kohteen omistaja. Yksityis
kohtaiset tiedot esitetään ympäristöä vaaranta
vien alueiden tietokortissa (liite 4).

04 015 09
Vanha kaatopaikka
Gamio_avstjälpningsplatsen

——me’
8O.

—me—

Kuva 6. Pohlaveden puhtaudelle vaaraa aiheuttava toiminto teollisuusalueella.
BIId 6. Verksamhet som hotar grundvatten på industriområde.
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Pohjaveden puhtaudelle vaaraa aiheuttava
teollisuusalue osoittaa teollisuusalueen sijain
nin ja laajuuden. Viikselle merkitään teolli
suusalueen nimi. Tarvittaessa merkitään teolli
suusalueellasijaitsevatlikaantumisriskiäaiheut
tavat kohteet mustilla neliöillä rasterin sisään ja
tiedot kohteesta esitetään ympäristöä vaaranta
vien alueiden tietokortilla (liite 4).

Pohjavesialueeseen liittyvä erityiskohde
osoittaa mm. imeytysaltaat, imeytyskentät jne.
Kohteesta vedetään viiksi alueen ulkopuolelle
ja kirjoitetaan kohteen nimi.

Maa-ainestenottopaikka osoittaa pääasiassa
käytössä olevan alueen. Vanhat alueet ovat
usein jo näkyvissä karttapohjassa. Rasteroita
van alueen alta puhdistetaan karttapohja tarvit
taessa.
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2 Pohjavesialuekortti

1.

2.1 POHJAVESIALUEKORTIN seuraavaa kunnan TOL-koodin ja kaksi
tai kolme viimeistä ilmaisee pohjavesi

TÄYTTÄMINEN alueen numeron.

Jokaisesta pohjavesialueesta täytetään pohja- 03 Alueen nimenä voi olla esim. siihen kuu

vesialuekortti (liite 2), johon kerätään kaikki luvan harjun, kylän, järven jne. nimi.

esiintymää koskevat olennaiset tutkimus-, tark
kailu-, käyttö- ym. tiedot. 06 Peruskarttojen numerointi mielellään ko

Seuraavassa on selvitetty niitä kohtia, joi- konaisena esimerkiksi 214103.

den täyttämisessä voi tulla epäselvyyksiä.
Numerot viittaavat pohjavesialuekortin vastaa- 07 Pohjavesialueen alueluokka.

viin kohtiin.
Kortin täyttämisessä suositellaan kirjoitus- 0$ Merkitään kokonaispinta-ala = pohjave

koneessa pientä kirjasinta. sialueen pinta-ala.

09 Merkitään osa-alueet isoin kirjaimin al
lekkain.

1 ALUETIEDOT

10 Merkitään osa-alueiden muodostumisalu
pvm Puhtaaksikirjoituspäivä. Mikäli kortin eiden pinta-alat ja alimmaksi lasketaan

tietoja myöhemmin uusitaan, muutetaan pinta-alat yhteen.
päiväystä samalla.

11 Merkitään muodostumisalueen imeyty
01 Vesi- ja ympäristöpiirin lyhenne, esim. miskerroin.

Hevy ja numero (1-13).
12 Merkitään pinta-alan ja imeytymiskertoi

02 Pohjavesialueen tunnusnumero merki- men avulla lasketut kokonaisantoisuudet
tään: esim. 03 503 01, jossa kaksi ensim- osa-alueittain ja alimmaksi lasketaan ko
mäistä numeroa ilmaisee läänin, kolme konaisantoisuudet yhteen.
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13 Lähteen numero, virtaama, arvio- tai mit
taushavainnon kuukausi ja vuosi. Perään
merkitään 0 kun lähteen antoisuus on
arvioitu ja mitattujen lähteiden perään 1,
esimerkiksi 4/140/8/87 1.

14 Tutkittu pohjavedenottamon paikka ja
koepumppauksen suoritusaika ja antoi
suus. Alimmaksi lasketaan tutkitut antoi
suudet yhteen.

15 Tehdyt pohjavesitutkimukset. Merkitään
työn tekijä, työn nimi, työn nro/pvm.

II HYDROGEOLOGIA

16 Merkitään rastilla pohjavesialueen pää
asiallinen akviferi- tyyppi. Muu, mikä? kirjoi
tetaan esim. rantakerrostuma tai moreenimuo
dostuma. Mikäli tarve vaatii, voidaan rasteroi
da useampi ruutu.

Karttamerkintöjä täydentäen hydrogeologises
sa kuvausosassa on merkityksellistä mm:

1. Muodostuman rakenne
a. sora-, hiekka- ja moreenialueet
O karkean ydinosan leveys, syvyys pohjave

den alapuolella (mm. pohjavesilammikko
jen syvyyden perusteella)

O aineksen pyöristyneisyys, lajittuneisuus,
karkeus yleisesti (läpäisevyys), kivisyys

O materiaalin puhtaus, ruosteisuus
O reunaosien maaperä yleisesti
b. kallioalueet
O topografia
O kivilaji

2. Reunaosien materiaali

3. Kokonaiskuva muodostuman rakenteesta
veden saannin kannalta: heikko, tyydyttävä,
hyvä, erinomainen

4. Mahdolliset vedenottoalueet

5. Pohjavesi - pohjavedenpinta
muodostuman pohjavedenpinnan suhde ym
päristön pohjavedenpinnan ja maanpinnan
tasoon

III MAANKÄYTTÖ

17 Voimassa oleva kaava: asemakaava, ra
kennuskaava, yleiskaava jne., tai esim.
teollisuus, asutus, maa- ja metsätalous

18 Pohjavettä vaarantavista kohteista ilmoi
tetaan ko. toimintotyypin kappalemäärä
(18;0l-21). Mahdollisuuksien mukaan
täytetään ympäristöä vaarantavien aluei
den tietokortit (liite 4) yhteistyössä vesi-
ja ympäristöpiirien eri asiantuntijoiden ja
kunnan kanssa.

18;22 ja 18;23 01. Rasti ruutuun, jos etäisyys
tiestä vedenottamolle on alle 100 metriä.
O2ja 03, riskialttiin tieosuuden pituus 100
metrin tarkkuudella muodosturnisalueel
la, esim. 2.8 km.

18;24 Pohjavesilammikoiden prosentuaalinen
osuus pohjaveden muodostumisalueesta
ilmoitetaan 5 % tarkkuudella. Merkitään
jos pohjavesilammikoita ei esiinny alu
eella.

18;25 Maa-aineksenottoalueiden prosentuaa
linen osuus pohjaveden muodostumisalu
eesta ilmoitetaan 5 % tarkkuudella. Mer
kitään jos soranotto on lopetettu tai jos
alue on koskematon.

18;27 Rasti kyllä ruutuun, jos maa-aineksenot
toalue on maisemoitu ja jälkihoito on
suoritettu (02).
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IV VEDENOTTAMOT, VEDENOTTOLU

VAI, SUOJA-ALUEET, KÄYTTÖTARK
KAILU

19 ja 32 Merkitään varsinaisen vedenottamon
nimi (01) (tähän ei siis merkitä samalla
ottamolla olevia eri kaivoja). Vesilaitos
ilmoituksista saadaan vedenottamon tun
nusnumero (02): kuntakoodi, laitosnu
mero ja vedenottamon numero. Esim.
6060101.

20 ja 33 Kaivon korkeus = kaivon kannen
korkeus, esim. kk+ = 43.54. Luonnolli
nen vedenpinnan korkeus = vedenpinta
kaivossa tai lähiympäristössä ennen ve
denottamon käyttöönottoa, esim. w+ =

4 1.22.

22 ja 35 Merkitään tiedot kaivon omistajasta.

23ja 36 Merkitään kaivon koepumppaustulos.

24ja 37 Vedenottovuosi (0l)ja keskimääräi
nen otto m3/d (02).

25 ja 38 Vedenottamon kaivotyyppien kappa
lemäärät merkitään omiin lokeroihin.

26ja 39 Merkitään rastilla ko. vedenkäsittely
tapa.

27 ja 40 Veden laadtin luokka määritetään
Kaupunkiliiton julkaisun B 192 mukai

sesti (liite 3). Raakavesianalyysien keski-
arvon perusteella rasti ruutuun. Miksi
osaan kirjoitetaan alkuaine, joka huonon
taa veden laatua.

28 ja 41 Merkitään vesioikeuden nimi, luvan
antopäivä ja lupamäärä, esim. LSVEO
23.5.1976, 900 m3/d kuukausikeskiarvo

na.

29 ja 42 Merkitään kuten vedenottoluvat.
Merkitään myös vesioikeuskäsittelyssä

olevat hakemukset.

30 ja 43 Merkitään vesi- ja ympäristöpiirin
lyhenne ja päivä, jolloin tarkkailuohjel
ma on piirissä hyväksytty, esim. Tuvy
7.7.1987.

31 ja 44 Jos ottamolla on useita kaivoja, mer
kitään kaivojen ylin ja alin maanpinta.
Liittyneiden asuinhuoneistojen luktimää

rä voidaan merkitä.

V MUITA TIETOJA POHJAVESIALUEES

TA

45 Tähän kohtaan merkitään mm.
O ympäristöä vaarantavien alueiden tieto

korttien ja lähdekorttien numerot
O havaintoputkia
O kairaustuloksia
O ym.
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Kuntakohtainen yleiskartta

3.1 YLEISTÄ

Kuntakohtaiset yleiskartat tulee laatia A4-ko-
koon, mikäli mahdollista. Käytettävä mittakaa
va on 1:100 000 ja karttapohjana on mieluum
min GT-kartan korkeuskäyrästökartta,jolle piir
retään päätietja suurehkot järvet. Suurten kun
tien kohdalla voidaan käyttää pienempää mitta
kaavaa esim. 1:200 000 ja karttapohjana GT
karttaa. Toisaalta kartan luettavuus ja ulkonäkö
on otettava huomioon karttapohjaa valittaessa.

Kartat laaditaan pääsääntöisesti pohjois-ete
läsuuntaisiksi.

Karttapohjan terävyyteen tulee kiinnittää
erityistä huomiota. Pohjan tummuus tulee vali
ta siten, että kopiossa pohjan luettavuus säilyy,
mutta pohjavesialueiden merkinnät erottuvat
selvästi pohjasta.

3.2 KARTTAMERKINNÄT

Kunnan raja teippinauhalla.

Pohjavesialueiden rajat 0,5 mm:n umpivii
valla (= aluekartoissa katkoviivalla merkityt
rajat).

Alueen luokka merkitään mahdollisuuksien
mukaan pohjavesialueen keskelle.

Pohjavesialueet rasteroidaan alueiden havain
nollistam i seksi ja erottamiseksi karttapohjasta
(liite 6).

Alueen numero ja nimi merkitään pohjavesi
alueen viereen. Mikäli alueita on paljon, voi
daan nimi jättää pois. Numerot ja nimet aloite
taan samalta kohdalta. Tekstien alta raapute
taan karttapohjasta pois luettavuutta häiritsevät

Pohjavedenottamot

Tutkittujen pohjavedenottamoiden paikat
(tavallisesti koepumpatut paikat).

Pohjavesialueiden väliset rajat sellaisten poh
javesialueiden erottamiseksi,joiden rajat jatku
vat yhtenäisinä viereiselle alueelle.

Kuntakansioihin liitettävien karttojen oikeaan
alakulmaan tulee nimilappu (ks. tärkeät pohja
vesialueet). Nimilapun koko on sama kuin alue-
kartan nimilapun koko.

kohdat.
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LIITE 1/1

MAASTOSELVITYKSET

Geologisin maastotutkimuksin tarkistetaan
ilmakuvatulkinnan ja karttatarkastelun perus
teella alustavasti määritettyjen alueiden rajat
sekä muut maastokohteet. Maastossa tehdään
mahdollisuuksien mukaan seuraavat havain
not:

1. Maaperä
a. Muodostuman määrittely
O reunamuodostuma
O pitkittäisharju
O reunamuodostuma-pitkittäisharjukompleksi

O delta
O delta-pitkittäisharjukompleksi
O peitteiset hiekka- ja sora-alueet
O muu, esim. rantakerrostuma
b. Muodostuman koostumus ja rakenne
O karkearakeiset muodostuman osat (varjoste

taan vihreällä työkartalle)
O hienorakeiset muodostuman osat
O lajittuneisuus (hyvä, tyydyttävä, huono)
O ruosteisuus, puhtaus
O kuoppien pohjat: onko kuopan pohjalla poh

janmuodostumia esim. kalliopaljastumia tai
pohjamoreenia, pohjien likim. taso (arvio)

O pohjavesilammikoiden syvyys ja laajuus
O vesistöjen ranta-alueiden maalaj it/läpäisevyys

O muodostuman sijainti ympäristöönsä nähden
c. Muodostumaa ympäröivien alueiden maape

rä

2. Muodostuman alueen kallioperä
O kalliopinnan korkeus, sen suhde ympäristöön
O kallioperän heikkousvyöhykkeet (suunta, voi

makkuus)
O kalliopaljastumat (varjostetaan punaisella

työkartalle)
O kivilajin mahdollinen vaikutus veden laatuun

ja antoisuuteen (esim. rapakivi ja hiekkakivi

3. Muodostumaan rajoittuva vesistö
O rantaviivan vedenläpäisevyys
O vedenlaatu

4. Pohjavesi
O antikliininen/synkliininen muodostuma (kts.

kuva 3)
O varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen

tarkennus (pinta-ala, imeytymiskerroin, vir
taama)

O pohjavedenpinnan korkeussuhteet, varsinkin
vedenjakajat

O pohjaveden purkautuminen, lähteiden mita
tut ja arvioidut virtaamat

O eri purkautumisalueiden “valuma-alueet” eli
pohjaveden kerääntymisalueet

O pohjaveden virtauskuva
reuna-alueen tarkennus: liittyminen pääalu
eeseen

O pohjaveden laatu (mm. lähde- ja kaivoha
vainnot)

5. Pohjavettä vaarantavat kohteet
O turkistarhat, suureläinsuojat ja kalankasva

tuslaitokset
O taimi- ja kauppapuutarhat
O tekstiili- ja nahkateollisuus
O puutuoteteolli suus kuten sahat ja kyllästämöt
O kemiallinen metsäteollisuus
O kemian- ja muoviteollisuus
O metalliteollisuus
O graafinen teollisuus
O elintarviketeollisuus
O asfaltti- ja öljysora-asemat
O huoltoasemat
O korjaus- ja konepajat, romuttamot ja maalaa

mot
O energialaitokset ja polttonesteiden varastot

(>100 m3)
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LIITE 1/2

O kaatopaikat ja muut jätteenkäsittelylaitokset
O viemäriverkosto, jäteveden maahanimeytys

ja jätevedenpuhdistamot
O kemikaalivarastot
O öljy- ja kemikaalivahinkoalueet
O hautausmaat
O ym.

6. Arvio muodostumasta
O rakenne ja laatu vedensaannin kannalta
O käyttöönsaatava vesimäärä ja mahdolliset ve

denottoalueet.
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LIITE 2/1

VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS POHJAVESIALUEKORTH
PVM

1 ALUETIEDOT

(II eVP ((7 U0P NRO 0) NIMI
04 LÄANI KUNTA POHJAVESIALUEEN NRO

1)7 KU\TA/KU\NAT)K000IT 06 PLRUSKARJIALLHOKT

07 Al UE- 00 KOKONAIS. 103 OSA (0 MU000STUMIS- II IMEYTYMIS- (2 KOKONAIS. 5 LAjITEET NO/VIRTAAMA)KK/VUOSI

LUOKKA PINTA-AI.A ALUEET ALUEEN PINTA-ALA KERROIN ANTOISUUS (1 = ARVIO 1 = MITAT7U

[II (II II II (II (II DI 10

(2 1)2 )2 02 02 02 02 06

03 05 (3 03 03 (3 03 07

(63 YIITEENSA 04 YHTEENSÅ ((5 YHTEENSA 04 100

.4TUTKITUTVUOENOTtAMO. SIKKA TUTKIMUSAIKA 01 ANTOISUUS

03 YHTEENSÄ

(5 TEHDYT POHJAVESITUTKIMUKSEUTEKIJA[TYON NIMUTYON NRO/PVM

II HYDROGEOLOGIA

(6 ,SKVII 1011 TYPPI I.i1—...
—- 1—. 0

1 hARJU 1 OELTA IlIUNA- PEIflLIN(N
SIU000SY liMA MU000SI (01.5 MUU. MIKA

(16 07 06 II’)

STIIKI II\(NVN .SYSktIININI 0 RAhA 1I.KOIOIUAVESI K.S[IIOPOI(JAVESI

.OIIJAVESIALUEEN KUVAUS

VYH 58.0$
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LIITE 2/2

VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS POHJAVESIALUEKORTFI

III MAANKÄYHÖ

17 FAÅASIALI ISI F KASVI ÖML000I

10 FOHJAVEflA VAARANFAVAT KOHTEET SEKÄ NIIDEN TDIMINTOTYYPPEKPL

rIII TUEKISTARIIAT. SULIEELAINSLIOJAT ii JÄTLVEDENPUIIDISTAMOT. JÄTEVEDEN10 KALANKASVATUSLAITOKSET 08 GRAAFINEN TEOLLISUUS
MAAIIANIMETTTS VIEMÄRIVERKOSTO TMV

02 TAIMI IA KAUPFAPUUTARIIAT 09 ELINTARVIKETEOLLISUUS io KEMIKAALIVARASTO

()0TEKSTIILIJA NAIIKA1FGLLI1LUS — III AlI-ALUE JA OLJYSORA-ASESIAT — 17 OUlU JA KIMIKAALIVAIIINKO —

IMPLLAUOA[I[OLHSIISKLI[S
— II HLOLTOASEMAT — I%IIAUTAJ!SMAAT —

lIS KEMIALLINEN MI TS.A1EOLLISUUS — 12
— 19 KIJIIL MIKA —

06 KEMIAN JA MUOVITEOLLISUUS — 13
— 21) MUU. MIKA —

07 MLTALLITLOLLISUUS
— 14 KAA1OI’AIKAT JA MUUT

— 21 MUU. MIKA —

22 RISKIALUIIT VALTATIET 01 ETAISYYS VEOLS0ErAMOON 01101 M 112 KM ME000STUMISALUEELLA

21 KISKIALTIIITIIULTTIET III ETAIKYYS VEUENOUAKIGON <1)01 VI 111 Kl1 KIUGUOSTU.MISALEEELLA

III Kl1 LA III KYLLÄ
24 0AMMIKOITUMINLN E% ‘5 MAA-AINUKSEN lUO 20 SOEANOUO KAS NNISS 5 27JÄ0KIIIGI1G SLORI II rru

IV VEDENOEFAMOTIEDOT, VEDENOEFOLUVAT, SUOJA-ALUEET, KÄYHÖTARKKAILU
10 ELUENOYrAMON III NIMI U2TUNNUS NRO 21) KAIVIIN LIFONNOLLINI N 0101 NI’INN SN KUlKI UI 21 KÄY1TOONOTYOVUGS,

kk÷=
22 OMISTAJA

23 KAIVON ANTGISUUS

J2A

VEDENOUG 01 VUOSI 112 KESKIMAÄRIN

5 KIIEGNISYI II

III PUTKIKAIVG/KI’L 02 KUILUKAIVO/KFL 03 PORAKAIVGIKPL

20 VEDEN KASIUKLV III 02 113 04 05
KALKKIKIVI KEMIALLINEN

ALKALOINTI AIKALOINA 1 KNSJTEKLT OIOSUODATU0 EI KASITUELYA

27 VEDEN LAITE MIKSI

20 VEOENOTEOLLVAT

19 SUOJA-ALI. KLT

III KÄT1UOTARKKAII E

31 LISATIL 1 OJA

V MUITA TIETOJA POHJAVESIALUEESTA

VYH 5808
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LIITE 2/3

VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN GRUNDVATTENOMRÅDESKORT
IDATUM

1 OMRÅDESDATA

NUMMER(1 VATIEN OCH MILJODISIRIET NAMN ((4 LAN

(5 KOMMUN/KOMMUNER/KODER 00 GRUNDKARTANS BIAD

(07 OMRÅDE- 09 TOTAL 99 DEtOM- (0 BILDNINGS II INFIITRATIONS-
12 TOTALVATIEN

13 KÄLLOR NUMMERNATTENFÖRINO,MÄNAD/ÄRAVGIVNINGS- -

KLASS AREAL RÄDEN OMRÅDEISAREA KOI0FFICIENT 0=UPPSKATTNING 1 =UPPMATt
KAPACITET

II (II 91 91 9) (II 105

(2 92 ((2 92 ((2 02 (72 104

13 03 07 03 03 03 ((3 107

04 TOTALT (19 TOTALT 05 TOTACT 04 00

4 UNDERSÖKTA VAflENTÄK ,OPLATS UNDERSÖKNINGSTID 01 VATTENAVGIVNINGSKAPACITEF

02

03 TOTALT

5 flIflRflÅ r.pI(unvArrrNI(Nnrpsngurunop PflRNWÅPP(APflflNNÅMU rrw NIIMMEP99Afl (U

11 HYDROGEOLOGI

)67Y1’AV AKVIFÄR L.., Ia.—, I!8_
1 Äs 1 lUITA 1 RANDRILDNING TACKr

FORM (ElIN ANNAT. VAI

06 ((7 06 (19

ANYIKUNISK SYNKI (NIMI jAN BERUSORUNOVATTEN

,ESKRIVNING AVUPIIKflVA99TNflSIUAfl(r

VYH 5808 R
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LIITE 2/4

VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN GRUNDVATTENOMRÅDESKORT
III MARKAN VÄNDNING

17 IIU0UDIAKI IGA MARKANVANDNINGSFORMLR

18 OBJEKT (05.1 LIGOR RISKER FOR 601 SDVATTNET SAMT TYPEN AV AKTIVITET/ST

ITDI DJLRSFARMLR. STORA DJURSTALLAR
15 AVLOPPSRENINGSVERK. INF-ILTRATION AVOCH FISKODLINGSANSTALTER 08 ORAFISK INDUSTRI

SPILLVArrEN OCH AVLOPPSLEONINGAR

((2 PLANTSKOLOR Olli HANOELSTRÅDGÅROAR 09 UVSMEDELSINDUSTRI (6 KEMIKALIELAGER

17 lUE OCH KEMIKALIESKADFOMRÅDEN03 TEXTIL- OCH LÄDERINDUSIRI 10 ASFSCT- OCH OUEGRUSSTSTION

(I4TRAVARUINDUSRI SÄSOM SÅGAR OCH
II SERVICESTATION 18 KYRKOOÅRDARIMFREONERINGSANLACGNINGAR

12 REPARATIONS-, MASKIN- OCH MÄLAR- — —05 KEMISK SKOGSINDUSTRI VERKSTÄDER SAMT SKROTNINGSAN- (9 ANNAT. VAO
LÄGONINGAR

II ENLROIVLRK OCH LAGER FOR11610(1156- OCH PLASTINDLSTRI 21) ANNAT. VADFLYTANDE BRÄNS[[N 1>51) Ml)

(3 AVFALLSREIIANDLINOS(17 MLTALUNDUSTRI 21 9N\AT. SAIANLAGON(NOAR OCh -SERK

22 RISKFSLLDA IIUVUDVAGAR 0! AVSTÅND TILL VATrENTÄKT <((8) M 02 KM INOM BILDNINGSOMRÅDE FOR GRUNDVAITLN

23 ANORA RISKFYLI Dl VAOSR 01 AVSTÄND TILL V-STrENTAKT >1(8)61 02 KM 1NO5.1 RILDNINOSOMRÄDE FOR GRUNOVATFEN

III) JA 1 lOI II
24 DAMMIIII DNINGS % 25 MSRKTAKT 26GRUSTÄKTFAGAR 27 EP7ERSÄRDGIORO

IV VATTENTÄKTSDATA. VATTENTAGNINGSTILLSTÄND, SKYDDSOMRÄDEN, BRUKSKONTROLL
(9 VATIEN FÅKIFNS (II NAMN ((2 SIONUM 120 BRUNNENS NATURLIOAVAnENSTÅND 121

kk÷= w+=
22 IlARI

loi RORBRUNN)ST lo’ ORÄVD BRUNN/ST ((5 BORRBRUNN/ST
73(5.0

25 RRUNNENS UTTAG 24 VATIENTAO. (Ii ÅR 02 MEDELTAL

26 VAENREI(ANDLING

h ALKALISERING

BRUSTYP

KEMISKKALKSTLN
ALKALISERINO BEHANDLINO BIOFILTRRRING INGRN BEHANDLING

27 VAT[ENKVALITET VAREOR

28 VASTENT.SONIS3OSTILLSTÅND

29.5.61 DDSOMRÄDE7.

(0 RRUKSKOSIROLC

II I1C 1 DGGSUPFG1PLFR

v ÖVRJGA DATA OM GRUNDVATTENOMRÅDET
35

VYH 58.08 R
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LUOKKIEN KUVAUS

1 Erinomainen Pohjavesi täyttää kaikki erittäin hyvälle raakavedelle asetetut vaatimukset.
Veden laadussa ei ole odotettavissa muutoksia. Vedenottamo on luonnon
tilaisella tai lähes luonnontilaisella pohjavesialueella, jolla ei ole pohjaveden
likaantumisvaaraa aiheuttavia toimintoja tai tekijöitä.

II Hyvä Vesi on laadultaan lähes luokan 1 kaltaista. Vedessä on kuitenkin jonkinver
ran rautaa, joka on helposti poistettavassa muodossa. Vedenottamo on lähes
luonnontilaisella pohjavesialueella, missä hydrogeologiset olosuhteet ovat
pohjaveden suojelun kannalta hyvät. Pohjaveden likaanttimisvaara on vähäi
nen ja alue on hyvin suojattavissa erilaisilla käyttörajoituksilla.

III Tyydyttävä Vedessä voi raudan ohella olla myös muita käsittelyä vaativia aineita kuten
mangaania ja ammoniakkia. Vedenottamo on pohjavesialueella, missä
hydrogeologiset olosuhteet ovat pohjaveden suojelun kannalta tyydyttävät.
Alueella on toimintoja, kuten soranotto ja muita tekijöitä, jotka aiheuttavat
pohjaveden likaantumisvaaran. Pohjavesi ei ole likaantunut.

IV Huono Vedessä on useita käsittelyä edellyttäviä veden laatumuutwjia. Veden
rauta-, mangaani- ja ammoniumpitoisuudet ovat korkeita ja vesi sisältää
runsaasti orgaanista ainesta. Pohjavesialueella on lukuisia pohjaveden Ii
kaantumisvaaraa aiheuttavia tekijöitä. Maa-ainesta on otettu monin paikoin
pohjavesipinnan alapuolelle ja hydrogeologiset olosuhteet ovat suojelun
kannalta huonot. Pohjaveden laadussa on todettavissa merkkejä likaantumi
sesta, mikä voi tulla esille mm. nitraattipitoisuuden nousuna ja ajoittaisena
veden mikrobiologisen laadun huononemisena.

V Sopimaton Pohjavesi on luonnosta tai ihmisen toiminnosta johtuvien haitallisten ainei
den, myrkkyjen, jätevesien tms. pilaarnaa.

RAAKAVEDEN KÄSITTELYTARVE

1 Erinomainen Alkalointi (pH:n säätö vapaan hiilidioksidin sitomiseksi).

II Hyvä Alkalointi. Raudan poisto; ilmastusja suodatus, biologinen käsittely (pika
suodatus, hidassuodatus, jälleenimeytys, VYR- menetelmä).

III Tyydyttävä Alkalointi. Raudan, mangaanin, ammoniumin poisto; kemiallinen käsittely
(ilmastus, selkeytys, suodatus); biologinen käsittely. Kokonaiskovuuden
alentaminen.

IV Huono Alkalointi. Raudan, mangaanin, ammoniumin, orgaanisen aineen poisto;
kemiallinen tai biologinen käsittely. Desinfiointi. Aktiivihuilisuodatus.
Nitraatin vähentäminen. fluoridin vähentäminen.

V Sopimaton Ei sovellu raakavedeksi kuin poikkeustapauksissa.
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VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS
VYP:

NÄYTTEENOTTO pyri:

NÄYT ENUMERO

LÄBORATORIONUMERO:

LÄMPÖTILA
ULKONÄKÖ
HAJU JA MAKU
HÄPPI
t1Ptk’L

p11
-)

SANEUS
KI INTOAINE

t 7 ii D T T 7 TTtT 7

COD

TTI
t(t7TTTT

t P1:

(02)

KOKONAISTYPPI (N)
lu iIr6L L 1. 1 i•I 1 trJ.

NITRAATTITYPPI
MMflM TT myppj

F0FAAPPI
TCT.flR T fl T

P MIT A

MANGAANI

FLUORIDI
SULFAATTI
WAt.TI TM

MTTI TM

NÄTRIUM
ALUM1 INI

NO, -N)
NO -N)

‘ NHa -N
‘ PO
‘cl

Fe)
Mn)

F)
: S04)
a)
M)

( Na)
tAi)

KOLIFORMISET BAKTEERIT

NÄYTTEENOTTAJA: ÄNÄLYSOIJÄ:

TUTKIMUSLAITOS: T TARKASTAJA:

VEDENLAATUKORTTI

TUTKIMUS: Pohjaveden raakavesi f) Talousvesi (•)

POHJAVESIALUEEN NO:______________ KUNTA/KOODI:___________________

HAVAINTOPAIKKA:(Vo:n, kaivon, lähteen nimi tai numero)

KARTTALEHTI:_________________ KOORDINAATIT: X=
Y=

VIRTAAMA:__________ 1/min m3/d Mitattu ()
Arvioitu (•)

to c

mg/ 1
ky11.

mS/m

FTU
me /1
mmol /1
mmci /1
ma / 1
mq/1

mq/ 1

- -

maii
me! 1
maI 1
ma /1
mn / 7

mq/ 1
me! 1

mg/ 1
mq/l
mq/l
mq/l
ma/l
ma/1

kpl/lOOml
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VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS
KUNTATOIMISTO
PL 250
0010! HELSINKI

LIITE 4/1

YMPÄRISTÖÄ VAARANTAVIEN ALUEIDEN TIETOKORTTI
1 ALUEEN NIMI

2 ALUEEN OMISTAJA (OSOITE JA PUH.)

TUNNISTE-
9 KUNTA (NIMI JA KELA-TUNNUSI 4 LAANI 5 VESI- JA YMPÄRISTOPIIRI

TIEDOT
5 KAUPUNGINOSA TAI KYLÄ )KATUOSOITEI 7. KIINTEISTOTUNNUS

5 PERUSKARCUALEHTI Y• ALUEEN KOOROINAATIT

x= Y=
II LIKAANTUMISRISKEIA AIHEUTTANEEN TOIMINNAN HARJOIflAJA (OSOITEJA PUH.)

LIKAAVA II. LIKAAVAN TOIMINNAN TYYPPI I2.TOL.KOODJ (TEOLLISUUS)

TOIMINTA
(1 TOIMINTA-AIKA II. TOIMINTOJEN LAAJUUS

(5 HAITTA-AINEITA TUOTTAVAT PROSESSIT SEKÄ NIIDEN AJOITTUMINEN

16. HAITTA-AINEET, JOITA KÄSITELTY TAI VARASTOITU JÄTELUOKKA MÄÄRA

HAITFA-AINE
TIEDOT

HAITAN LSIIN’IVNIISMAHDOLLISUUDEr KOODI ARKENNUS

17. POHJAVEDESSÄ

ESIINTYMINEN
18. PINTA VEDESSÄ
19. MAAPERASSA

20. ILMAN KAUTTA

2) NNK9 INEN MAANKAN TUO 2. SUUNNITELTU MAANKAYUO 3. EI. ASUTUKSEEN

m

23 ET POV ALUEESEEN 25. POV,ALUEEN NIMI 26. POV.ALUEEN NRO

YMPÄRISTÖ
RISKIEN

27 POVALUEEN LUOKKA 26 ET. POV.UflAMOON 29. POV.OT[AMO (NIMI JA TUNNUS)

KOHDISTUMINEN m
3)) ET VESISTOON 31. VESJSTOALUEEN NIMI 32 VESISTOALUEEN NRO

m

33 ET. MUUhUN UHANALAISEEN TOIMINTAAN 34 ALUEEN PAAMAALAJI

35. TOIMINTOJA KOSKEVAT LUVAT SEKÄ NIIDEN MYNTÄMISVUODET

1. VESIL. 2. JÄTEHL. 3. TERVHL. 4. RAKL. 5. MUU
(6. AIKAISEMMAT SELVITYKSET

TAUSTATIEDOT

17 AIKAISEMMATTOIMETRISKIEN VAIIENTAM)SEKSI JA NIIDEN SUORITUAJAT

AIKOIOIMENPI7 ELI

38. LIKAANTUMISEN AIHEU7TAJA
39. KIINTEISTÖN OMISTAJA TAI HALTIJA

JATKOTOIMET 40. KUNTA

SUORITTAJAT 41. VALTIO
32 )ATKOTO)MENPITEIDEN KUSTANNUSARVIO 43. IATKOTOIMENPITEIDEN AJANKOHTA

TAYUÄJAT

KASITTELIJAT
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VESI- JA YMPARISTÖHALLITUS
KUNTATOIMISTO YMPÄRISTÖÄ VAARANTAVIEN ALUEIDEN TIETOKORTI’
PLRUS TMV. KARTALLE MERKI1Y MPARISTÖÄ VAARANTAVA ALUE
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YMPÄRISTÖÄ VAARANTAVIEN ALUEIDEN TIETOKORTIN TÄYTTÖOHJE

Vesi- ja ympäristöpiiri täyttää

01 Sijainnin, omistajan tms. perusteella va
kiintunut teollisuuslaitoksen tmv. koh
teen nimi.

02 Kiinteistön omistaja.

03-05 Kohteen sijaintikunta, lääninhallitus sekä
vesi- ja ympäristöpiiri.

08-09 Peruskarttalehti, jolla ympäristöriskejä
aiheuttava kohde sijaitsee sekä alueen
keskipiste kartastokoordinaattijärjestel
mässä (peruskartan mustat viivat) mah
dollisuuksien mukaan 10 m tarkkuudella.

10 Likaantumisriskejä aiheuttavan toimin
nan harjoittaja, myös aikaisemmat.

11-12 Likaantumisriskejä aiheuttavan toimin
nan tyyppi (koodinumero vastaa pohja
vesialuekortin kohdan 1$ numerointia)
sekä mahdollinen toimialaluokka (Tilas
tokeskuksen TOL-koodi) vuoden 198$
toimialaluokituksen mukaan kuten
01 turkistarha, suureläinsuoj a, kalanvil

jelylaitos tmv.,
02 taimi- tai kauppapuutarha
03 meijeri, teurastamo tmv. elintarvike

teollisuuslaitos,
04 tekstiilien värjäämö, valkaisu- tai lio

tuslaitos, tekokuitutehdas, nahkateh
das tmv.,

05 saha tai muu puun kyllästys- tai suo
jausaineita käyttävä laitos,

06 selluloosa-, paperi-, pahvi-, karton
ki-, vaneri-, lastulevy- tai kuitulevy
tehdas

07 filmi-, kirja-, offset-, silkki- tmv. pai
no

0$ kemikaaleja valmistava tehdas taikka
tekokumia, muoviraaka-aineita, tor -

junta-, puunsuojausaineita tai kasvi
hormooneja valmistava tehdas, lää

ke-, pesuaine-, liima-, maali-, paino
väri-, ruuti-, räjähdysaine-, lannoite
tmv. tehdas,

09 öljynjalostamo tai -puhdistamo taikka
palavien nesteiden varasto tai poltto
nesteiden jakeluasema, jossa säilyte
tään yli 100 m3 tällaista ainetta,

10 öljyä, kivihuiltä, puuta, turvetta tai
muuta poltettavaa ainetta käyttävä voi
;iialaitos, kattilalaitos tmv.,

11 asfaltti- tai öljysora-asema,
12 rauta-, teräs- tai alumiinitehdas, peit

taus-, galvanoimis-, nikkelöimis- tmv.
metalliteollisuuslaitos,

13 romuliike, jossa sulatetaan, poltetaan
tai muulla tavalla käsitellään romua
taikka korjaamo, konepaja, maalaamo
tmv.,

14 kaatopaikka, jätteenpolttolaitos, kom
postointilaitos tmv. jätteenkäsittely
laitos,

15 viemäriverkosto, jätevedenpuhdista
mo, jäteveden maahanirneytys ymv.,

16 kemikaalivarasto,
17 öljy- ja kemikaalivahinkoalueet,
1$ maa-ainesten otto,
19 hautausmaat,
20 Muu, mikä? Kohteet, joissa on varas

toitu tai käytetty merkittävässä mää
rin haitallisia kemikaaleja taikka jois
sa kemikaalien huolimattoman käy
tön vuoksi on syytä epäillä, että hai
tallisia kemikaaleja on päässyt tai le
vinnyt ympäristöön

13 Toiminnan aloitus- ja mahdollinen lope
tusvuosi.

14 Toiminnan laajuus, esim. keskimääräise
nä työntekijämääränä, tuotantomääränä
tai alueen pinta-alana (kaatopaikat, saha-
alueet).

15 Teollisuusprosessit tmv., jotka ovat voi
neet aiheuttaa myrkyllisten tai muuten
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haitallisten aineiden joutumista maape
raan.

16 Maaperään joutuneet tai kohteessa käsi
tellyt tärkeimmät haitalliset aineet ja nii
den koodit mielellään Tilastokeskuksen
vuonna 1988 laatiman Jäteluokituksen
mukaan (vaihtoehtoisesti aineen koostu
mus tai kauppanimike) sekä mahdollinen
arvio kohteessa käsitellyistä tai varastoi
duistamääristä (ja kemikaalien kokonais
lukumäärästä).

17-20 Haitta-aineiden esiintymisen mahdolli
suudetja toteaminen ympäristössä ilmoi
tetaan koodein:
01 leviäminen ympäristöön ei ole mah

dollista
02 leviäminen ympäristöön on mahdol

lista
03 leviämistä ympäristöön epäillään
04 esiintyminen on todettu mittauksin

Koodia tarkennetaan lyhyillä perus
teluilla ja tuloksilla, mikäli niitä on
käytettävissä.

21 Alueen nykyinen käyttö esim. teollisuus-
tai asutusalue.

22 Suunniteltu maankäyttötarkoitus esim.
rakennus- tai asemakaavan kaavamerkin
tä sekä mahdollisen käyttötarkoituksen
muutoksen ajankohta.

23 Etäisyys lähimpään asuttuun rakennuk
seen linnuntietä.

24-27 Etäisyys kohteen reunasta lähimpään
riskialttiiseen pohjavesialueen reunaan
sekä ko. pohjavesialueen nimi, numero ja
luokka.

28-29 Mikäli kohde sijaitsee tärkeällä pohjave
sialueella, sen etäisyys kohteen reunasta
veden virtaussuunnassa lähimpään poh
javedenottamoon (liittynyt 10 asuinhuo
neistoa) sekä ko. ottamon nimi.

30-32 Etäisyys lähimpään vesistöön pintavesi
en päävirtaussuunnassa sekä vesistöalu
een nimi ja numero.

33 Etäisyys muuhun uhanalaiseen toimin
taan kuten käytössä olevaan talousvesi
kaivoon (liittynyt alle 10 asuinhuoneis
toa), peltoon, karjan juottopaikkaan tai
luonnonsuojelualueeseen.

34 Kohteen pääasialliset pintamaalaji(t) geo
teknisen luokituksen mukaan (Sr, Hk, Si,
Sa, SrMr, HkMr, SiMr, Tv, Lj, Ka, Tä
jne.) sekä kerroksellisuus esim. Sa/Hk.

35 Kohdetta tai sen laitosta koskevat säädös
ten nojalla annetut, ympäristönsuojelun
kannalta tärkeät luvat ja ilmoitukset sekä
niiden myöntämisvuodet (Kohta 5. ‘Mui
ta’ lupia esim. KemikaaliL., MyrkkyL.
tai IlmansuojL.).

36 Kohdetta koskevat aikaisemmat maape
rä-, päästö- tmv. selvitykset sekä niiden
suorittajat ja suoritusvuosi.

37 Haitta-aineisiinja niiden leviämiseen liit
tyneet hallinnolliset toimet, laitoksen tek
niset suojatoimet, kunnostus-, suojaus
tmv. wrvatoimet ympäristössä sekä nii
den tekijät ja ajankohdat.

38-41 Tarvittavat jatkotoimet sekä likaantu
mi sriskin aiheuttajan, nykyisen kiinteis
tön haltijan tai omistajan, kunnan ja val
tion mahdollisuus osallistua lisätutkimuk
sun, kunnostuksen suunnitteluun ja to
teuttamiseen sekä seurantaan.

42 Jatkotoimenpiteiden kustannusarvio eri
teltynä tutkimus- ja kunnostuskustannuk
sun.

43 Mahdollisten jatkotoimenpiteiden aika
taulu.
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VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN
KOMMUNBYRÅN
PB 250
00101 HELSINGFORS DATAKORT AV MILJÖFARLIGA OMRÅDEN

1. NAMN

. FASTIGIIKTSINNEHAVARF AORESS OCH TELEFON)

7 KOMMUN INAMNOCH KO6IMUNENS NUMRERINGI 4 LAS VATILN- OCH MIUODISTRIKT
IDENTIFIKATION

7, STADSDEL ELLER R’r IADRESS) 7. FASTIGHETSBETECKNING

,GRUNOKARTANSBLAD 9. OMRÅDETS KOROINATER

x=
II IOKARF. AV FORORENINGSHOTANDE VERKSAMHET

FÖRORENANDE 1 197’ AV FORORENANDE VERKSAMHETEN 12. Nl-KOD )INDUSTRII

VERKSAM HEI
9. VERKSAMHEVSTIO 4. VERKSAMHETENS OMFATT74INO

Ii PROSESSER. 5DM PRODUSERAR SKADLIGA ÄMNEN OCH DERAS ANVÅNDNINGSTID

16 IIANIERADE ELLER UPPLAGRADE SKADL)GA ÄMNEN AVFALLKLASS VOLYM

INFORMATION
OM SKADLIGA

ÄMNENA

EVENTLELL SPRIDS)NG AV SKADLIGA ÅMEN KOO RECISERINO

17. VIA GRUNDVATTEN
EVENTUELL

18. VIA YTVA17EN

ÄMNEN 19. VIA JORDMAN
20. LUFTBUREN
21. NUVARANDE MARKANVÄNDING 22 PLANERAD MARKANVÄNDINO 23. AVSTÄND TILL BOSÄUNING

m
13 AVSTÅSD TILL ORL’ND 5. ORUNDVAflENOMRADETS NAMN 16. GRUNDVArIENOMRÅPEIS

VATTENSOMRÅDE NUMMER

INRIKTANDE
. 7 ORUNDVATI’ENOMRÅDETS 28. AVSTAND TILL 29. GRUNDVATTENTÄKTENS NAMN OCH NUMMERAV KLASS GRUNDVATrENTAK

MILJÖRISKER
«1 AVSTÄND TILL YTVAFTEN- 3. YTVA’flENDRAGETS NAMN - 32. YTVAflENDRAOETS NUMMERDRAG

m
33. AVSTÄND TILL ANNAN HOTANDE VERKSAMHET 34. HUVUDSAKLIO JORDART

55 TIOPUNKI FOR BEVIUANOE AV TILLSTkNO
L VATrLNL 2 AVFALLSI)AN- 3. )IALSOVARDS- 4. BYGONAOS- 5. ANSA LAG

TERINSLAG LAG LAG

BAKGRUNDS- 96. TIDIGARE LITREDNINGAR

DATA
37 TIDIGARE ÄTGARDER FÖR MINSKANDE AV RISKERNA OCH DERAS GENOMFORARE

VIDARE ÅTGARDER

38. FÖRURENINGS ORSAKARE

VIDARE 39. FASTIGHETSÄGARE ELLER -INNEHAVARE
ÅTGÄRDER 40. KOMMUN
OCH DERAS 4I.STAT

GENOMFORARE
.2 KOSTNAOSBERAKNING FOR ÅTOARDENA 43. TIDPUNKT FÖR VIDARE ÅTGARDER

KORTEN F6LLOES AV

,)AND)1AVARE
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VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN
DATAKORT AV MILJÖFARLIGA OMRÅDENKOMMUNBYRÄN

K’K lA AVO4RADI.r
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LIITE 5

PORAKAIVOKORTTI Kaivo nro Liite

01 Omistaja ja osoite 02 Puhelin

03 Tilan nimi ja rekiaterinumero 04 Kylä

06 Kunta 05 Lääni 07 Porakaivon sijainti tilalla
H
E

08 Peruakartta 09 X—koord. 10 Y— koord,
.4

11 Maalajikartta Kivilajikartta

13 Topografinen sijainti 14 Liaätietoja alueen topografiasta

Kohouaa Q Tasanne Q Laakso Q
15 Porauaväli (ap) 16 Maalajit ja 17 Kallioperän 18 Kivijauhon väri, raekoko, 19 Vedentulo—

kiviiajit rikkonaisuus kosteus tms. ayvyydet

Om

51
5.
0
H
•1
.-1
.4
51

.4
-,

20 Maaporausta 21 Läpimitta 26 Poraukaen euoritusaika 27 Porakonetyyppi

a mm

22 Kallioporausta 23 Läpimitta 28 Porausliike

a mm

S 24 Kokonaissyvyys 25 Maanpinnan korkeus 29 Poraus tehty vanhaan 30 jonka syvyys

a m apy MaakaivoonQ Porakaivoon Q a
31 Maaputken materiaali 32 Läpimitta 33 Syvyyeväli 35 Pumpputyyppi 38 Säilibtyyppl

0 fl
Muovij mm — m

51 36 Pumpun maksimituotto 39 Tilavuus
TeraaJ mm — m

1/min

34 r4aaputki tiivistetty 37 Pohjaventtiilin syvyys 40 Paineluokka

EiD Ky)läfl Miten m

41 Koepumppausmeneteimä 42 Pumpputyyppi 43 Pumpun makaimituotto

pumppaueD PuhaiiuaQMuu EI 1/h
44 Porattu syvyys 45 Pumppausayvyya 46 Pumppauapvm ja 47 Antoiauus 48 Pohjavedenpinnan

maanpinnaltm mmanpinnalta pumppauksen kesto
l/h

syvyysvaihtelu (mp)

Pohjavedenpinta 50 Syvyys (mp) 51 Hmvmintopäivhnäärä
Ennen pumppauste Q Pumppauksen jälkeen m

52 Lähimmät vesistöt ja niiden vedenkorkeudet
> a.

53 Veden laatu (maku, haju, astioiden ja pyykin värjäytyminen yma.(
Hyvä Välttävä Huono Miksi

54 Veden käsittely
Ei Q KyliäQ Miten

55 Veaianalyyai tehty 56 Päivämäärä 57 Rauta (Fe) 58 tiangaani (rIn( 59 Väri

Ei Q KylläQ LiiteQ mg/l mg/l mgPt/l
o 60 KHnO4—kulutus 61 Hitraatti (ilo3) 62 25 63 Kloridi (Cl) 64 Sameus

mg/l mg/l mS/m mg/l Haoh FTU
65 Jätevesien käsittely 66 Pintavemien pääsy kaivoon

EiQ Kyllä Q
Asukkaita Ä Lypsyienmia 69 H10J5 70 Vaalkoita 71 Hevosia

kpl kpl kpl kpl
/b Vesikäymälä 72 Sikoja 73 Lampaita 74 Siipikarjaa 75 Turkiseiäimiä

Ei oieEIonQ kpl kpl kpl kpl
77 Muu vedentarve 78 Vedentarve yhteensä

l/vrk
79 Veden riittävyys (kuivumiset, vuodenaiksisvaihtelut yms.

Hyvä J Huonofl Loppuu ajoittain F Milloin

80 Lisätietoja (räjäytykaet, painehalkaisut, kaasun esiintyminen, auoiainen vesi yms.)

.4
5.
0

61 Tietojen antaja

j
82 Lomakkeen täyttäjä Päivämäärä

67

kpl
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LIITE 6/1

POHJAVESIALUEKARTAN MERKKIEN SELITYKSET

VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS

POHJAVESIALUEIDEN KARTTAMERKKIEN

SELITYKSET

YLE ISKARTAT

3:

It1

01 224 01

500 m/d

=
- = =

I®I

6Q

56

V.d,nhankjntaa varten tarkeat pohjav.sialu.et

V.d.nhanklntoan sov.Ituvat pohJav.slalu..t

Muu pohjav.slalu.

Pohjavesialueen numero

PohjavesialueOn raja

Pokjavesialue.n antoisuus

Kunnan raja

Pohjavedenottamo (aiO asuinhuonistoa liittynyt)

Tiiviin, hyvin suojaavan maapeitteen alueella

oleva vedenottamo

Kallio- tai porakaivo (1O asuinhuoneistoa liittynyt

Tutkittu pohjavedenottamon paikka

Alustavasti tutkittu pohjavedenottamon paikka



ALUE KARTAT

1

1
01 224 01

IIIIIIIIIIIIOIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIII

V.d.nhankjntaa varten tark.at pohjav.sialu..t

V.d.nhanklntaan sov.Ituvat pohJav.sI.Iu..t

Muu pohjav.sIaIu.

Pohjavesialueen numero

Pohjavesialueen raja

Pohjavesialueen varsinaisen muodotumisalue.n raja

LIITE 6/2

Pohjavesialueiden välinen raja

Pohjavesialueen osa-alueiden välinen raja
ja osa-alueen tunnus

Vesioikeuden määräämä pohjavedenottamon
suoja-alueen raja

Vesiviranomaisen hyväksymä pohjavedenottamon
suoja-alueen raja

Tiiviin maa-aineksen peittämiä, vettä hyvin
johtavia maakerroksia (havaittuja tai arvioituja)

Purkautuvan pohjaveden virtausuoma

Pohjavedenottamo ( 10 asuinhuoneistoa liittynyt

Tiiviin, hyvin suojaavan maapeitteen alueella
oleva vedenottamo

• .• 1• 1 • 1 •

A

B

L- S V EO

Hevy

• • • • • •.

-

= = =

Pohjaveden virtaukseen vaikuttava kallio

havaittu tai arvioitu

Kallioperän ruhjevyöhyke tai kalliolaakso

Vettä läpäisevä rantaviiva

Pohjaveden huomattava virtaussuunta

Pohjaveden paikallinen virtaussuunta
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LIITE 6/3

Kallio- tai porakaivo (1O asuinhuoneistoa liittynyt)

Tutkittu pohjavedenottamon paikka

6 0 Alustavasti tutkittu pohjaved.nottamon paikka

0 000 0 0
0 0 0 0 00 00000 Mahdollinen vedenottoalue
0 0 o0

12 Pohjavesiputki

3 e Pohjavesikaivo

6 ® Kalliopohjavesikaivo

9 0” Lähde

300m3!dIlO 117 IM Lähteen virtaama 1 havaintokuukausi 1 vuosi / O:arvio ja 1 mitattu

Pp+55.04 Pohjavesiputken pään korkeus

Kk+57.1O Kaivonkannen korkeus

w +35.47 Pohjavedenpinnan korkeus

O +32.17 Avovedessä oleva havaintopiste ja vedenpinnan korkeus

4 Pohjavesiputken, lähteen jne, tunnus

Qi Pieni pohjavesilammikko

Pohjavesilammikko

Virtaamahavaintopaikka

O Pohjaveden puhtaudelle vaaraa aiheuttava laitos, varasto, huoltamo tms.

Pohjaveden puhtaudelle vaaraa aiheuttava teollisuusalue

O Suojarakenteinen öljy- tai muu säiliö

O Suoja rakenteeton öljy- tai muu säiliö

A Pohjavesialueeseen liittyvä erityiskohde

Maa ainestenottopaikka
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Alkuperäisestä pohjavesikartasta mukailtu esimerkki luokkiin 1 ja III kuuluvista pohjavesialueen osa
alueista. Luokkaan III kuuluvan osa-alueen käyttökelpoisuuden arviointi vaatii lisämtkimuksia pohja-
veden mahdollisen likaantumisen selvittämiseksi (kaatopaikka, saha). Jos alue tai sen osa todetaan
lisätutkimusten perusteella vedenhanldntaan hyvin soveltuvaksi se siirretään luokkaan 1 tai II.



LIITE 8

TUTKIMUSLUETTELO

Mälkki, E., Sihvonen, K. & Suokko, T. 1987.
Ihmisen toiminnan vaikutus pohjaveteen. 1.
Kaatopaikat. Helsinki, Vesi- ja ympäristö
hallitus. 66s. Vesi-ja ympäristöhallituksen

monistesarja 49. ISBN 95 1-47-0260-3,
ISSN 0783-3288.

Mälkki, E., Sihvonen, K. & Suokko, T. 1987.
Ihmisen toiminnan vaikutus pohjaveteen.
II. Taimitarhat. Helsinki, Vesi- ja ympäris
töhallitus. 37 s. Vesi- ja ympäristöhallituk
sen monistesarja 50. ISBN 951- 47- 0261-
1, ISSN 0783-3288.

Mälkki, E., Hedlund, M., Heinonen-Tanski,
H., Korhonen, L, Martikainen, P. & Varti
ainen, T. 1978. Ihmisen toiminnan vaikutus
pohjaveteen. III. Hautausmaat. Helsinki,

Vesi- ja ympäristöhallitus. 34 s. Vesi- ja
ympäristöhallituksen monistesarja 51. ISBN
951-47-0262-X, ISSN 0783-3288.

Milkki, E., Hedlund, M., Korhonen, L., Mar
tikainen, P. & Mäkelä, 1. 1988. Ihmisen toi
minnan vaikutus pohjaveteen. IV. Turkis
tarhat. Helsinki, Vesi-ja ympäristöhallitus.

78 s. Vesi- ja ympäristöhallituksen monis
tesarja 82. ISBN 95 1-47-0297-2, ISSN
0783-3288.

Mälkki, E., Häkkinen, R., Nevalainen, P. &
Särkioja, H. 1988. Ihmisen toiminnan vai
kutus pohjaveteen. V. Puunkyllästämöt.

Helsinki, Vesi- ja ympäristöhallitus. 42 s.
Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja
97. ISBN 951-47-031 2-X, ISSN 0783-3288.

60



1 J

O

-

0:.:

-

41:

“:

-.

—4.

.1’



P
ohjavesialueiden

ro
itu

s-ja
Iu

o
k
itU

S
0
*
e
t

/


