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Alkusanat 

Tässä selvityksessä on pyritty poimimaan EY:n vesipolitiikan puitedirektiivin 
(2000/60/EY) pohjavesiin liittyvät keskeisimmät kohdat ja samalla tulkitsemaan niitä 
kansallisten ohjeiden pohjalta. Selvityksen tarkoituksena on ollut myös tarkastella 
olemassa olevia tietovarantoja ja niiden mahdollista hyödyntämistä. Suomessa on poh-
javesivaroja kartoitettu jo 1970-luvulta asti ja viimeisin kartoitus on 1990-luvulta, 
jonka yhteydessä on kerätty perustiedot pohjavesialueista sekä ne on luokiteltu veden-
hankinnan näkökulmasta kolmeen luokkaan. Pohjavesialueilla sijaitsevia riskikohteita 
on kartoitettu mm. SAMASE- ja PIMA —selvitysten yhteydessä. Valtaosa pohjavesiin 
liittyvistä tiedoista on tallennettu ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään 
(POVET). Osa tiedoista on kuitenkin saatavissa ainoastaan alueellisilta ympäristökes-
kuksilta, kunnilta j a vesilaitoksilta. 

Pohjavesiin liittyviä aineistoja tarkasteltiin käyttäen esimerkkeinä Lahden ja Nurmi-
järven alueita. Selvityksen yhteydessä selvitettiin Lahden tutkimuslaboratorion kanssa 
yhteistyössä myös torjunta-aineiden esiintymistä Lahden ja sen ympäristökuntien 
pohjavesissä. 

Tekijät esittävät lämpimät kiitokset selvitykseen osallistuneille tahoille. 

Helsingissä 26.9.2002 
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1. JOHDANTO 

Pinta- ja pohjavesien suojelua tehostava vesipolitiikan puitedirektiivi tuli voimaan 
22.12.2000. Vesipuitedirektiivin avulla luodaan yhteisön vesiensuojelulle ja vesien 
kestävälle käytölle tavoitteet ja toimenpideohjelmat. Direktiivin toimeenpanoa on 
valmisteltu jo pitkään. Toimeenpanomuodot ovat sen sijaan melko pitkälti kunkin jä-
senmaan omassa harkintavallassa. Suomessa pohjavesiasioiden toimeenpanoa valmis-
telee "Pohjavesien luokittelun ja seurannan kehittämisen asiantuntijaryhmä", joka ase-
tettiin ympäristöministeriön toimesta vuoden 2000 alussa. Työryhmä toimi vuoden 
2001 loppuun saakka, mutta sen toiminta jatkuu edelleen epävirallisessa muodossa. 
Tämän työryhmän tehtävänä on koota ja valmistella tutkimushankkeita, jotka palvele-
vat direktiivin toimeenpanoa, tehdä ehdotus pohjavesien tilan luokitteluksi direktiivin 
mukaisesti, pohjavesialueiden ominaispiirteiden tarkasteluksi ja pohjavesialueiden 
tarkkailun järjestämiseksi direktiivin edellyttämälle tasolle. Työryhmässä on edustajia 
maa- ja metsätalousministeriöstä, Suomen Kuntaliitosta, Geologian tutkimuskeskuk-
sesta, Suomen ympäristökeskuksesta, Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta, Vesi-
ja viemärilaitosyhdistyksestä ja Uudenmaan ympäristö- keskuksesta. Työryhmän pu-
heenjohtajana toimii Tapani Suomela ympäristö-ministeriöstäja sihteerinä Reetta Wa-
ris Suomen ympäristökeskuksesta. Työryhmä valmistelee ohjetta vesipolitiikan puite-
direktiivin soveltamisesta Suomen pohja-vesiasioissa sekä ehdotusta valtioneuvoston 
asetuksella toimeenpantavista pohjavettä koskevista asioista. Ohjeluonnoksen ja ase-
tusrungon saa pyydettäessä Suomen ympäristökeskuksesta. 

Pohjavesiä koskevan tytärdirektiivin (art.17.) valmistelu aloitettiin vuoden 2001 mar-
raskuussa. Valmistelua varten perustettiin asiantuntijaforum: "Expert Advisory Forum 
on Groundwater". Suomen edustajana on toiminut Tapani Suomela ympäristöministe-
riöstä. Komission tulee antaa EU-parlamentille ehdotus tytär- direktiivin sisällöstä 
vuoden 2002 loppuun mennessä. 

Suomen ympäristökeskukseen perustettiin vuonna 2001 VPD-projekti, jonka tehtävä-
nä on johtaa ja koordinoida SYKEssä toteutettavia vesipolitiikan puitedirektiivin toi-
meenpanoon liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Projekti on hallinnollisesti si-
joitettu SYKEn esikuntayksikköön ja projektipäällikkönä toimii Pertti Heinonen sijai-
senaan Ansa Pilke. Projektissa on yhteensä yhdeksän osaprojektia ja näiden alla yh-
teensä yli 30 hanketta. Projektin johtoryhmä koostuu lähinnä niiden SYKEn yksiköi-
den edustajista, joissa osallistutaan vesipuitedirektiiviin valmisteluun tai tehdään di-
rektiiviin liittyviä hankkeita. Johtoryhmän tehtävänä on ohjata ja valvoa projektin 
toimintaa sekä varmistaa projektin tarvitsemien resurssien saatavuus ja käyttö. Proj ek-
tipäällikkö on asettanut projektille myös projektiryhmän käytännön asioiden hoitamis-
ta varten. Ryhmä koostuu eri hankkeissa toimivista vastuu-henkilöistä. Pohja-
vesihankkeita on vuonna 2001 ollut kaksi; "Pohjaveden suojelu ja VPD" sekä "VPD:n 
mukainen pohjaveden hyvä kemiallinen tila". Pohjavesihankkeita ryhmässä edustaa 
Esa Rönkä. 

Tämän Lahden ja Nurmijärven alueelle sijoittuvan pilot- selvityksen tarkoituksena on 
ollut tarkastella olemassa olevien pohjavesiin liittyvien kartoitus- ja selvitysaineistojen 
sisältämien tietojen vastaavuutta vesipuitedirektiivin vaatimuksiin. Tuloksena voidaan 
arvioida tämänhetkisten aineistojen ajantasaisuus sekä riittävyys vesipuitedirektiivin 
tarkasteluihin sekä lisäselvitystarve. 
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2. VESIPUITEDIREKTIIVIN KESKEISIMMÄT POHJAVESIIN 
LIITTYVÄT KOHDAT 

2.1 Tarkoitus (art. 1) 
Direktiivin tarkoituksena on luoda pohjavesien suojelulle puitteet, joilla turvataan hy-
välaatuisen pohjaveden riittävä saanti kestävää, tasapainoista ja oikeudenmukaista ve-
den käyttöä varten sekä vähennetään merkittävästi pohjavesien pilaantumista ja pyri-
tään ennallistamaan pohjavesiä. Direktiivin hengen mukaan pohjaveden kemiallisen 
tilan parantaminen tapahtuu päästöjä hallitsemalla sekä asiaan liittyvien kansainvälis-
ten sopimusten tavoitteiden saavuttaminen. Tässä yhteydessä pyritään estämään myös 
pohjavesistä riippuvien vesi- ja maaekosysteemienja kosteikkojen tilan edelleen huo-
noneminenja luoda paremmat edellytykset niiden suojelulle ja tilan parantamiselle. 

2.2 Määritelmät (art. 2) 

Pohjavedellä direktiivissä tarkoitetaan maan pinnan alla kyllästyneessä vyöhykkeessä 
olevia maa- ja kallioperään yhteydessä olevia vesiä. Ympäristönsuojelulain 3§:ssä 
pohjavesi määritellään vedeksi, joka on maa- ja kallioperässä. Täten se sisältää myös 
orsiveden ja määritelmä voidaan laajasti käsittää siten, että se sisältää myös kyllästy-
mättömässä vyöhykkeessä olevan veden. Suomen kansallinen lainsäädäntö on siis täs-
sä suhteessa kattavampi. 

Direktiivissä akviferilla tarkoitetaan kallio- tai maaperämuodostumaa tai kerrosta, 
jonka aines on riittävän huokoista ja läpäisevää ja näin ollen mahdollistaa joko merkit-
tävän pohjavedenoton tai -virtauksen. Pohjavesialueiden voidaan lähes poikkeuksetta 
katsoa täyttävän akviferin määritelmän, lukuun ottamatta luokkaan III (muu pohja-
vesialue) kuuluvia alueita. Näiden alueiden osalta ei ole aina saatavissa taloudellisesti 
hyödynnettäviä määriä hyvälaatuista pohjavettä. Lapin alueella luokkaan III kuuluvia 
alueita on runsaasti, koska alueella ei ole veden tarvetta harvan asutuksen vuoksi. 

Direktiivissä pohjavesimuodostumalla (groundwater body) tarkoitetaan yhtenäistä ve-
simassaa, joka on varastoituneena akviferiin tai akvifereihin. Muodostuma tulee rajata 
alueen hydrogeologian, lähinnä virtausolosuhteiden perusteella siten, ettei merkityk-
sellistä pohjaveden virtausta tapahdu muodostumasta toiseen. Pohja-vesimuodostuma 
voi muodostua yhdestä tai useammasta akviferista, jotka muodostavat yhtenäisen geo-
logisen kokonaisuuden, jossa vallitsee hydrogeologisesti samantyyppiset olosuhteet. 
Suomen oloissa tällä tarkoitetaan pohjavesialueen kyllästyneen vyöhykkeen pohjavet-
tä. 

Suomessa pohjavesialueet ovat keskimäärin pieniä ja tämän vuoksi voi olla tarpeellis-
ta ryhmitellä niitä ominaispiirteiden lisätarkastelua, ihmistoiminnan vaiku-tusten tar-
kastelua sekä seurantaa varten. Toisin sanoen suojelussuunnitelmaa tehtäessä tulee 
pohjavesialueita tarkastella laajempina geologisina kokonaisuuksina ja rajata suunni-
telma-alue geologisin perustein. Ominaispiirteiden alkutarkastelua varten alueiden 
ryhmittely suuremmiksi kokonaisuuksiksi on turhaa, koska pääosa ominaispiirteiden 
alkutarkastelun tiedoista on jo tehty pohjavesialueiden kartoituksen ja luokituksen yh-
teydessä pohjavesialueittain. 

Pohjaveden tilalla tarkoitetaan direktiivissä sekä määrällistä että kemiallista tilaa. 
Pohjaveden tila määräytyy huonomman mukaan ja se on joko hyvä tai huono. 
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Pohjaveden hyvä kemiallinen tila. Pohjaveden kemiallisen tilan kuvaamisen käytettä-
viä muuttujia ovat sähkönjohtavuus sekä pohjaveden laatua pilaavien aineiden pitoi-
suudet. Tämän hetkisen käsityksen mukaan pohjaveden hyvä kemiallinen tila vastaa 
paikallisten luonnontilaisten alueiden pohjaveden tilaa. Tarkempi määritelmä pohja-
veden hyvästä kemiallisesta tilasta tullaan antamaan tytärdirektiivissä. 

A) Pohjaveden hyvä tila on sellainen, etteivät pilaavien aineiden pitoisuudet il-
maise suolaisen veden tai muiden haittatekijöiden pääsyä pohjaveteen eivätkä 
niiden pitoisuudet ylitä yhteisön pohjavedelle antamia laatunormeja. Tällä het-
kellä yhteisötasoiset raja-arvot on annettu ainoastaan pohjaveden nitraatti- ja pes-
tisidipitoisuuksille. Pilaavien aineiden pitoisuudet pohjavedessä eivät saa aiheut-
taa pohjavesiin yhteydessä olevien pintavesien siten, että niille asetettuja ympä-
ristötavoitteita ei saavuteta, eivätkä pilaavien aineiden pitoisuudet saa aiheuttaa 
pintavesien ekologisen tai kemiallisen laadun huonontumista. Myöskään pilaavi-
en aineiden pitoisuudet eivät saa aiheuttaa pohj avesimuodostumasta suoraan 
riippuvaisille maaeko-systeemeille oleellista haittaa. 

B) Pohjaveden sähkönjohtavuusmuutokset eivät saa osoittaa 1) suolaisen veden 
tai 2) muun haittatekijän pääsyä pohjavesimuodostumaan. 

Pohjaveden hyvä määrällinen tila. Pohjaveden määrällinen tila on hyvä silloin kun 
pitkän ajan keskimääräinen vuotuinen vedenotto ei ylitä käytettävissä olevia pohja-
vesivaroja. Pohjaveden määrällisen tilan luokittelumuuttuja on pohjavedenkorkeus. 
Pohjaveden määrään ei saa kohdistua sellaisia ihmistoiminnan aiheuttamia muutok-
sia, jotka aiheuttaisivat ympäristötavoitteiden saavuttamatta jäämisen, pohjavesien ti-
lan oleellisen huononemisen tai oleellista haittaa pohjavesimuodostumasta suoraan 
riippuvaisille maaekosysteemeille. Pohjavedenkorkeuden muutokset voivat aiheuttaa 
virtauksen muutoksia tilapäisesti tai rajatulla alueella jatkuvasti, mutta näistä ei saa ai-
heutua suolaisen veden tai muun haittatekijän pääsyä pohjavesimuodostumaan. Pohja-
veden korkeuden muutokset eivät myöskään saa osoittaa pysyvää tai selvästi havaitta-
vaa ihmistoiminnan aiheuttamaa virtaussuunnan muutosta. 

Käytettävissä olevilla pohjavesivaroilla tarkoitetaan käyttöön saatavissa olevaa poh-
javeden määrää, joka on turvallista ottaa vaarantamatta muodostuman tilaa. Pohjave-
denotto ei saa ylittää muodostuvan pohjaveden määrää. Pohjavesialueiden kartoituk-
sen yhteydessä on arvioitu alueilla muodostuvan pohjaveden määrä. 

Ihmisen käyttöön tarkoitetulla vedellä tarkoitetaan vettä, joka on määritelty direktii-
vissä 98/83/EY. 

2.3 Hallinnollisten järjestelyjen yhteensovittaminen vesienhoi-
toalueilla (art. 3) 

Direktiivi edellyttää vesistöalueiden pohjalta muodostettavaksi vesienhoitoalueita. 
Kuitenkaan direktiivi ei tule Suomessa aiheuttamaan hallinnollisia muutoksia, koska 
tehtävistä tulevat huolehtimaan nykyiset viranomaiset omilla toimialoillaan. Ympäris-
töministeriö on lokakuussa 2001 tehnyt esityksen, jonka mukaan Suomeen tulisi kah-
deksan vesienhoitoaluetta. 
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Kuva 1. Vesienhoitoalueetja pohjavesivarat. 1 Vuoksen, 2 Uudenmaan-Päijänteen, 3 Länsi-
Suomen, 4 Pohjois-Pohjanmaan-Kainuun, 5 Kemijoen, 6 Tornionjoen, 7 Pohjois-Lapin ja 8 
Ahvenanmaan vesienhoitoalueet. 
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Perusteet pohjavesialueiden sijoittumisesta vesipiireihin 

Pohjavesialueet, jotka eivät täysin noudata vesienhoitoalueiden rajoja tulee yksilöidä 
ja sijoittaa lähimpään tai soveltuvimpaan vesienhoitoalueeseen. Alueiden sijoitta-
misessa tulee ottaa huomioon mm. alueen liittymät laajempiin geologisiin muodostu-
miin, ympäristökeskus- ja kuntarajat, alueen yhteydet pintavesiin, seurantaohjelmat 
sekä mahdolliset ryhmittelyt eri lisätarkasteluja sekä seurantaa varten. Esitettyjen ve-
sienhoitoalueiden rajoille tai 50 metrin päähän rajasta sijoittuu 148 pohjavesialuetta. 
Suurin osa näistä alueista sijaitsee Salpausselkävyöhykkeellä (kuva 1). 

2.4 Ympäristätavoitteet (art. 4) 
Pohjavesimuodostumia tulee suojella, parantaa ja ennallistaa sekä varmistaa tasapaino 
vedenoton ja pohjaveden muodostumisen välillä. Jäsenvaltioiden tulee pohjaveden 
suojelemiseksi panna täytäntöön tarvittavat toimenpiteet, joilla ehkäistään tai rajoite-
taan pohjavettä pilaavien aineiden pääsy pohjaveteen. Toimenpiteillä ehkäistään poh-
javesimuodostumien tilan edelleen huononeminen sekä vielä luonnontilaisten alueiden 
pohjaveden muuttuminen. Ipmistoiminnasta johtuvat pohjavedessä havaitut pilaavien 
aineiden pitoisuuksien merkitykselliset ja pysyvät nousevat muutossuunnat tulee kään-
tää laskeviksi. Tavoitteena on saavuttaa pohjaveden hyvä tila (sekä määrällinen että 
kemiallinen) 15 vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta eli vuonna 2015. Määrä-
aikaan on mahdollista hakea 2 x 6 vuotta lisäaikaa. 

2.5 Vesienhoitoalueiden ominaispiirteet, ihmistoiminnan ympä-
ristövaikutusten tarkastelu sekä vedenkäytön taloudellinen 
analyysi (art. 5 ja liite II) 

Jokaiselle vesienhoitoalueelle tulee tehdä ominaispiirteiden analysointi, tarkastelu ih-
mistoiminnan vaikutuksista pohjaveden tilaan sekä vedenkäytön taloudellinen analyy-
si. Pohjavesimuodostumien alku- ja lisätarkasteluista löytyy tarkemmat kuvaukset se-
kä tekniset määrittelyt direktiivin liitteestä II. Tarkastelut tulee olla valmiina viimeis-
tään vuonna 2004. Nämä analyysit ja tarkastelut on tarkistettava ja ajantasaistettava 
viimeistään 13 vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta eli vuonna 2013. Tämän 
jälkeen ne on päivitettävä joka kuudes vuosi. Pohjavesiin liittyviä tarkasteluita on kä-
sitelty tarkemmin luvussa 3. 

2.6 Suojelualueiden rekisterit (art. 6 ja liite IV) 
Direktiivi velvoittaa laatimaan sekä ylläpitämään rekisteriä suojelualueista. Tällaisia 
alueita ovat mm. artikla 7 kohdassa 1 mainitut yksilöidyt vesimuodostumat eli pohja-
vesialueet, joista otetaan vettä ihmisten käyttöön enemmän kuin keskimäärin 10 m3  
päivässä tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin ja kaikki ne vesimuodostumat, 
jotka on tarkoitus ottaa tällaiseen käyttöön. Tämä tarkoittaa käytännössä kaikkia tär-
keitä pohjavesialueita (luokka I) ja vedenhankintaan soveltuvia eli luokkaan II kuulu-
via alueita, mikäli alueet on tarkoitus ottaa vedenhankintakäyttöön. Suojelualueiden 
rekisteriin tulee sisällyttää tiedot myös yhteisön pintavesiä ja pohjavettä tai vedestä 
suoraan riippuvaisia elinympäristöjä ja lajeja suojelemaan tarkoitetun lainsäädännön 
perusteella erityissuojeltaviksi osoitetuista alueista. Kattava luettelo suoja-alueiksi lu-
ettaviksi kohteiksi on direktiivin liitteenä IV. 
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Pohj avesitietoj ärj estelmä (POVET) kattaa ympäristöhallinnon luokittelemilta pohja-
vesialueilta (n. 7000 kpl), ympäristöhallinnon pohjavesiasemilta (53 kpl) sekä suunni-
telmien mukaan tulevaisuudessa myös GTK:n pohjavesiseurannasta saatavat tiedot. 
Lisäksi järjestelmään tallennetaan ympäristöhallinnon tarpeiden mukaan tietoja näiden 
alueiden ulkopuolella sijaitsevista havaintoputkista, yksittäisistä kaivoista ja lähteistä. 

Tulokset pohjaveden määrällisen ja laadullisen tilan seurannasta tallennetaan ympäris-
töhallinnon pohjavesitietojärjestelmään (POVET). Vedenottolupaa koskevat tiedot tal-
lennetaan vesilaitostietojärjestelmään (VELVET), jota POVET:in käyttäjä voi tulevai-
suudessa myös hyödyntää. Nämä vastaavat direktiivin 6 artiklan edellyttämää pohja-
vesitietojen rekisteröintiä ja rekisterin sisältöineen on oltava valmis 23.12.2004 
mennessä. 

Pohjaveden kemiallista ja määrällistä tilaa kuvaavia parametreja voidaan tallentaa ha-
vaintoputkista, lähteistä, kaivoista, pohjavesilammikoista ja vedenottamoiden raaka-
vedestä. Vedenottamoiden raakavettä lukuun ottamatta muut vedenottamoita koskevat 
tiedot tallennetaan kehitteillä olevaan Vesilaitostietojärjestelmään (VELVET), jota 
POVET hyödyntää ympäristöhallinnon ympäristötiedon hallintajärjestelmässä 
HERTTAssa. 

Ympäristöhallinnon luokittelemien pohjavesialueiden, luokat I-III, osalta on 
POVET:issa mahdollisuus tallentaa koko aluetta koskevana tietona pohjaveden kemi-
allinen ja määrällinen tila. Tällä hetkellä vaihtoehdot kuvata näitä tiloja ovat molem-
pien määritelmien osalta hyvä ja huono. Toiminto on kuitenkin toteutettu valikolla, 
johon on mahdollista lisätä useita myös näiden määritelmien välimuotoja esim. tyy-
dyttävä tai välttävä tila. Järjestelmään ei ole rakennettu toimintoa, joka tutkittujen pa-
rametrien pohjalta ilmoittaisi akviferin tilan, vaan tieto tilasta tulee alueellisessa ym-
päristökeskuksessa tallentaa arvioinnin pohjalta erillisenä tietona. 

POVET hyödyntää HERTTAssa ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoja, joihin 
myös pohjavesialueiden rajaustiedot (pohjavesialueen rajaus, muodostumisalueen ra-
jaus, pohjavesialueiden väliset rajat) kuuluvat. Karttaliittymän kautta saadaan kustakin 
tarkasteltavasta pohjavesialueesta karttanäkymä. Pohjavesihavaintopaikan POVETiin 
perustamisen edellytyksenä on, että paikan sijainti tiedetään. Havaintopaikkaa, jolle ei 
ole koordinaatein määriteltävissä olevaa sijaintia ei voida järjestelmään perustaa. 
Myös kaikki hyväksyttävästi perustetut havaintopaikat näkyvät POVETin/HERTTAn 
karttanäkymässä. 

Pohjavesitietojärjestelmästä löytyvät alueellisten ympäristökeskusten tallentamat tie-
dot pohjavesialueista ja havaintopaikoista. Direktiivin toimeenpanoon liittyviä toimin-
nallisia tietoja ovat erityisesti tiedot pohjavesialueille tehdyistä suojelu-suunnitelmista 
(tekijä, tilaaja, valmistumisvuosi) ja pohjavesialueita kuormittavista tekijöistä. 
POVET hyödyntää mm. alunperin VAHTIin, maa-ainesten-ottotietojärjestelmään 
(MOTTO) ja tiesuolariskirekisteriin (TSRR) tallennettuja tietoja. Näiden lisäksi järjes-
telmään on mahdollista tallentaa tietoja edellä mainittuihin tietojärjestelmiin sisälty-
mättömistä riskikohteista (golf-kenttä, lentokenttä, auto/motocrossrata, kuorma-
autojen levähdysalue, suuri parkkipaikka, hautausmaa, asfalttiasema, murskausase-
ma). 

POVETin tekninen ylläpito kuuluu SYKE11e. Tietosisällön tuottamisesta (tallentami-
sesta) ja päivittämisestä vastaavat alueelliset ympäristökeskukset. Järjestelmään tal- 
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lennettavan tiedon oikeellisuudesta vastaa tiedon tuottaja. Tietojärjestelmän sisällön 
eheydestä vastaa SYKE. Viive tiedon syntymisen ja sen tietojärjestelmään tallentami-
sen välillä ei saisi muodostua puolta vuotta suuremmaksi. 

Käytännössä siis kaikista juomavedenottoon käytettävistä vesimuodostumista tulee yl-
läpitää rekisteriä (kts. seuraava kappale). 

2.7 Juomavedenottoon käytettävät vedet (art. 7) 

Direktiivissä todetaan, ettäjäsenvaltioiden tulee yksilöidä kaikissa vesienhoitoalueissa 
vesimuodostumat, joista otetaan vettä ihmisten käyttöön enemmän kuin keskimäärin 
lo m3/d tai yli 50 ihmisen tarpeisiin sekä ne muodostumat, jotka on tarkoitus ottaa em. 
käyttöön. Artiklassa 4 asetetut ympäristötavoitteet koskevat näitä yksilöityjä alueita. 

Pohjavesialueiden luokituksessa luokkaan I on sijoitettu alueet, joista otetaan tai tul-
laan 20-30 vuoden kuluessa ottamaan vettä vähintään 10 talouden tarpeisiin. Luok-
kaan II on sijoitettu alueet, joista on mahdollista ja/tai on suunniteltu tulevaisuudessa 
otettavan pohjavettä yhdyskuntien tarpeisiin. 

Artiklassa asetetaan myös velvoite seurata muodostumia, joista otetaan vettä keski-
määrin 100 m3/d liitteen V mukaisesti. 

2.8 Pohjaveden tilan seuranta (art. 8 ja liite V) 

2.8.1 Määrällisen tilan seuranta 
Pohjaveden määrällisen tilan luokittelumuuttuja on pohjaveden pinnankorkeus. Seu-
rantaverkko tulee suunnitella siten, että pohjavesimuodostumien tai -muodos-
tumaryhmien pohjaveden määrästä ja käytettävissä olevista pohjavesivaroista saadaan 
luotettavaa tietoa. Seurantaverkossa tulee olla riittävästi seurantapisteitä, jotta niiden 
perusteella voidaan arvioida jokaisen pohjavesimuodostuman tai -muodostuma-
ryhmän pohjaveden muodostumisen lyhyen ja pitkän ajan vaihtelut. Alueilla, joiden 
osalta on mahdollista, että ympäristötavoitteet jäävät saavuttamatta, tulee varmistaa 
riittävä määrä seurantapaikkoja vedenoton ja purkaumien vaikutusten selvittämiseksi. 
Alueilla, jotka ulottuvat toisen valtion alueelle tulee järjestää riittävä seuranta pohja-
veden virtauksen suunnan ja määrän arvioimiseksi. 

2.8.2 Kemiallisen tilan seuranta 
Pohjaveden seurantaverkko tulee muodostaa siten, että sen avulla pystytään saamaan 
yhtenäinen ja monipuolinen kokonaiskuva kunkin vesienhoitoalueen pohjavesien ke-
miallisesta tilasta. Seurannan perusteella tulee myös saada tietoa ihmistoiminnan aihe-
uttamista pilaavien aineiden pitkäaikaisista nousevista muutossuunnista. 

Perusseuranta 

Pohjaveden perusseurantaa tulee tehdä vaikutusarviointien täydentämiseksi ja sen oi-
keaksi todentamiseksi sekä antamaan tietoa sekä luontaisen että ihmistoiminnan aihe-
uttamien pitkäaikaisten muutossuuntien määrittämistä varten. Perusseurantaan vali-
taan havaintopisteitä alueilta, joiden osalta on mahdollista, etteivät asetetut ympäristö-
tavoitteet toteudu sekä alueita, jotka ulottuvat jäsenvaltioiden rajojen yli. Valituista 
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muodostumista tulee seurata pohjaveden happipitoisuutta, pH-lukua, sähkönjohtavuut-
ta, nitraatti- sekä ammoniumpitoisuutta. Näiden muuttujien lisäksi tulee seurata ky-
seessä olevien ympäristöpaineiden vaikutuksia osoittavia lisämuuttujia niiden alueiden 
osalta, joissa on merkittävä riski, että pohjaveden hyvä tila jää saavuttamatta. Ohjeen 
mukaan perusseurantaa tulisi tehdä joka toinen vuosi. 

Toiminnallinen seuranta 

Toiminnallista seurantaa tulee tehdä perusseurantajaksojen väliaikoina riittävän useas-
ti, jotta kyseisen ympäristöpaineen vaikutukset voidaan havaita. Seurantaa tulee direk-
tiivin mukaan tehdä kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Seurannan tavoitteena on 
saada selville pohjaveden kemiallinen tila sekä havaita ihmistoiminnan seurauksena 
pohjavedessä esiintyvien pilaavien aineiden pitoisuuksien pitkän ajan nousevat muu-
tossuunnat niissä muodostumissa tai muodostumaryhmissä, joiden osalta on mahdol-
lista ettei ympäristötavoitteita tulla saavuttamaan. Toiminnallista seurantaa on tehtävä 
kaikissa niissä pohjavesimuodostumissa tai —muodostumaryhmissä, joilla on pohjave-
dessä todettu perusseurannan perusteella olevan ihmistoiminnasta aiheutuneita pilaa-
vien aineiden pitoisuuksia. Tällaisia pohjavettä pilaavia aineita ovat mm. direktiivin 
liitteessä VIII luetellut aineet. Artiklassa asetetaan myös velvoite seurata muodostu-
mia, joista otetaan vettä juomavedeksi keskimäärin 100 m3/d. Seurantaa on tarkasteltu 
lähemmin kappaleessa 6. 

2.9 Strategiat pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi ja ra-
joittamiseksi (art. 17) 

Direktiivissä on todettu, että Euroopan parlamentti ja Euroopan neuvosto antavat eri-
tyisiä toimenpiteitä pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi. Nämä toimenpiteet 
koskevat lähinnä pohjaveden hyvää kemiallista tilaa. Ns. tytärdirektiivin valmistelut 
on aloitettu vuoden 2001 lopussa. Komission tulee antaa EU-parlamentille ehdotus 
tytärdirektiivin sisällöstä vuoden 2002 loppuun mennessä. Direktiivissä tullaan mitä 
todennäköisimmin määrittämään tietyin perustein pohjaveden laadulle toimenpide- ja 
tavoitearvoja. Pohjaveden hyvän kemiallisen tilan lähtökohdaksi direktiivin valmiste-
luissa on otettu kunkin jäsenvaltion paikallinen, luonnontilaisen pohjaveden kemialli-
nen tila. 
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3. POHJAVESIMUODOSTUMIEN TARKASTELUT 

3.1 Pohjavesimuodostumien orrina.isplirteiden aIkutarkastelu 

Jäsenvaltioiden on aluksi tarkasteltava kaikkien pohjavesimuodostumien ominaispiir-
teitä. Tässä yhteydessä tulee käyttää olemassa olevaa tietoa alueiden hydrologisista, 
geologisista ja pedologisista ominaisuuksista sekä maankäyttöön, vesimääriin ja ve-
denottoon liittyviä tietoja mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi. Alkutarkastelun yh-
teydessä tulee määritellä mm. pohjavesimuodostumien sijainti, niihin mahdollisesti 
kohdistuvat paineet (haja- ja pistekuormitus, vedenotto sekä tekopohjavedenmuodos-
tus), pohjaveden muodostumisalueen maa- ja kallioperän yleispiirteet sekä ne pohja-
vesimuodostumat, joista pintavesi- ja maaekosysteemit ovat suoraan riippuvaisia. 

Ominaispiirteiden alkutarkastelussa tarvittavat tiedot kuten pohjavesimuodostumien 
sijainti ja rajat sekä pohjavesialueiden maaperän yleispiirteet sisältyvät suurelta osin 
pohjavesialueiden kartoituksen ja luokituksen yhteydessä kerättyihin tietoihin. Alku-
tarkasteluissa tulee käyttää hyväksi myös vedenhankintatutkimuksissa kertynyttä tie-
toa alueen geologiasta ja pohjavesioloista. 

Pohjavesimuodostumiin kohdistuvia paineita on kartoitettu alustavasti jo pohjavesi-
alueiden kartoituksen yhteydessä. Tarkempia tietoja riskien sijainnista löytyy suojelu-
suunnitelmista ja PIMA -kartoituksen tuloksista sekä VAHTI -rekisteristä. Tiedot poh-
javedenotosta ja tekopohjavedenmuodostamisesta löytyvät pohjavesitietojärjestel-
mästä (POVET) ja vesilaitostietojärjestelmästä (VELVET). 

3.1.1 Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus 
Suomen pohjavesialueita on järjestelmällisesti kartoitettu jo lähes 30 vuoden ajan. 
Viimeisin kartoitus on toteutettu Suomessa vuosina 1988-1995. Selvityksen yhteydes-
sä käytiin läpi kaikki keskitettyyn vedenhankintakäyttöön mahdollisesti kelvolliset 
hiekka- ja soramuodostumat sekä yhdyskuntien vedenhankintaan käytössä olevat kal-
liokaivot. Pohjavesialueiden kartoituksen ja luokituksen tarkoituksena on ollut tiedon 
lisääminen pohjavesialueiden sijainnista ja hydrogeologisista olosuhteista, käyttökel-
poisuudesta ja pohjaveden laadusta. Tämän lisäksi alueilta on myös inventoitu pohja-
vettä uhkaavat vaaratekijät. Kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää vedenhankinnan ja 
maankäytön suunnittelussa sekä pohjaveden suojelutehtävissä (Britschgi & Gustafs-
son 1996). 

Pohjavesialueille määritettiin pohjaveden muodostumisalueen ja varsinaisen pohja-
vesialueen raj at. Alustavan karttatarkastelun pohjalta rajatut alueet tarkistettiin maas-
tokäynnein. Rajatut alueet luokiteltiin vedenhankintanäkökulmasta kolmeen luokkaan: 
luokka I; vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet, luokka II; vedenhankintaan 
soveltuvat pohjavesialueet ja luokka III; muut pohjavesialueet. 

Pohjavesialueille on määritelty myös pohjaveden muodostumiseen liittyen ns. imey-
tymiskerroin, joka harjualueilla vaihtelee mm. aineksen ja topografian mukaan välillä 
30-60%. Alueen pinta-alaa ja paikallista keskimääräistä vuotuista sademäärää sekä 
imeytymiskerrointa käyttäen on arvioitu pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden 
määrää. 
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Maastokäyntien perusteella kustakin alueesta on kirjoitettu hydrogeologinen kuvaus ja 
alueet on luokiteltu virtausolosuhteiden mukaan joko antikliinisiksi tai synkliinisiksi 
alueiksi. Alueilla mahdollisesti tapahtuva rantaimeytyminen tai pohjaveden purkau-
tuminen pintavesistöön (vettä läpäisevä rantaviiva) sekä tekopohjaveden muodostami-
nen on myös selvitetty alueiden tarkastelun yhteydessä. Kunkin pohjavesialueen 
maankäyttö sekä alueella sijaitseva pohjaveden laadulle mahdollisesti riskiä aiheuttava 
toiminta pyrittiin selvittämään tarkastelujen ja maastokäyntien yhteydessä. Myös mer-
kittävät pohjaveden purkautumispaikat on merkitty kartoille. 

Kullekin pohjavesialueelle on ollut mahdollisuus määrittää muodostumatyyppi ja alu-
een yleinen pohjaveden virtauskuva. Pohjavesirekisterissä on alueille määritetty 12 eri 
vaihtoehtoista muodostumatyyppiä: delta (sandur), harju, harju-delta-kompleksi, har-
ju-reunamuodostuma, kallio, lentohiekkamuodostuma, harju-delta-reunamuodostuma, 
moreenimuodostuma, peitteinen muodostuma, purkaussedimentti, rantamuodostuma 
ja rinneharju. Noin 3200 pohjavesialueelle eli 45 %:lle on määritetty sekä muodostu-
matyyppi että pohjaveden virtauskuva (anti- tai synkliininen). 

Edellä luetellut pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitusprojektin yhteydessä kerätyt 
tiedot on tallennettu pohjavesitietojärjestelmään (POVET). Osa tiedoista on edelleen 
ainoastaan merkittynä karttoihin, kuten esimerkiksi pohjaveden virtaussuunnat ja lä-
päisevä rantaviiva. 

Tiedot pohjavesialueen vedenotosta on kerätty vedenottamoittain. Lisäksi on kerätty 
vedenottamon teknisiä tietoja sekä vedenottolupiin ja muodostettuihin suoja-alueisiin 
liittyvät päätöstiedot. 

3.1.2 Pistekuormitus 
Suorat päästöt pohjavesiin ovat Suomen oloissa harvinaisia. Pohjavesien osalta piste-
kuormitusta aiheuttavat pohjavesialueella sijaitsevat pilaantuneet maa-alueet. Pääosa 
pistemäisistä kuormituslähteistä on saha- ja kyllästämöalueiden pilaantuneesta maape-
rästä peräisin olevia puunsuoja-aineita. Myös öljytuotteiden varastoinnin ja jakelun 
seurauksena on maaperään saattanut päästä öljy-yhdisteitä sekä bensiinin lisäaineita. 
Pohjavesialueille sijoittuneet kaatopaikat, joita saastuneiden maa-alueiden kartoituk-
sen yhteydessä todettiin sijaitsevan jopa satoja luokitelluilla pohjavesialueilla, aiheut-
tavat riskin pohjaveden laadulle. Pohjavesialueelle sijoittuneet navetat, sikalat, turkis-
tarhat, ampuma- ja ajoharjoittelurajat sekä tuorerehusäiliöt saattavat aiheuttaa pohja-
veden laadun heikkenemistä. Riskiä aiheuttavat myös vaarallisia kemikaaleja käyttä-
vät tehtaat ja laitokset varastoineen sekä asfaltti- ja öljysora-asemat. Pohjavesialueille 
sijoittuneet golfkentät ja hautausmaat aiheuttavat pohjaveden laadulle mahdollisesti 
riskin. Riskin aiheuttaa edellä mainituilla kohteilla lähinnä alueilla käytetyt lannoitteet 
ja kasvinsuoj eluaineet. 

3.1.3 Hajakuormitus 

Hajakuormitusta aiheuttavaa toimintaa ovat mm. maa- ja metsätalous, liikenne (teiden 
suolaus ja vaarallisten aineiden kuljetukset) sekä soranotto ja haja-asutuksen jätevesi-
en maahan imeytys. Myös pohjavesialueella sijaitseva heikkokuntoinen viemäriver-
kosto saattaa aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle. Soranotolla ja turvetuotannolla 
saattaa olla vaikutuksia sekä pohjaveden kemialliseen tilaan että myös pohjaveden 
määrälliseen tilaan. 
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Pohjaveden likaantumisvaaran aiheuttamien tekijöiden ja toimintojen seurauksena 
pohjaveteen voi päästä mm. seuraavia pohjavettä pilaavia tai sen laatua muuttavia ai-
neita: 

• bakteerit ja virukset 
• erilaiset kemikaalit, kuten liuottimet, puunkyllästysaineet sekä raskasmetallit ja 

niiden yhdisteet 
• öljytuotteet kuten poltto- ja voiteluaineet ja hydrauliikkaöljyt sekä bensiinin lisä-

aineet (MTBE, TAME) 
• veteen helppoliukoiset suolat kuten typpilannoitteet ja maantiesuolat 
• erilaiset orgaaniset yhdisteet kuten pinta- ja suovesien humusaineet 
• muut haitalliset aineet kuten jätevesi, torjunta-aineet ja radioaktiiviset aineet 

Direktiivi ei edellytä riskialueiksi epäiltyjen osalta varmaa tietoa pohjaveden tilasta 
muodostumassa. Tieto pohjaveden tilasta saadaan vasta, kun pohjavesimuodostumaa 
tutkitaan tarkemmin ominaispiirteiden lisätarkastelun ja ihmistoiminnan vaikutuksia 
koskevan tarkastelun avulla. Viime kädessä tietoa pohjaveden tilasta saadaan perus-
seurannan tulosten perusteella. 

Riskialueiden tunnistaminen edellyttää aina tapauskohtaista harkintaa. Periaatteena on 
kuitenkin se, että riskialueet tunnistetaan olemassa olevia tietoja käyttäen. Niitä ovat 
mm. pohjavesialueiden kartoituksessa ja luokituksessa kertyneet pohjavesialueilla si-
jaitsevien riskitoimintojen tiedot, valvontatoiminnassa kertyneet tiedot, SAMASE- ja 
PIMA -selvitysten tiedot, VAHTI -rekisteri, ympäristölupa- ja vanhat ennakko-
ilmoitustiedot, suoja-alueita muodostettaessa kertyneet tiedot, pohjaveden laatutiedot 
sekä muut mahdolliset tiedot pohjavesimuodostumista. 

Parhaat edellytykset alueilla sijaitsevien toimintojen aiheuttamien riskien tunnistami-
seen on pohjavesialueilla, joille on laadittu suojelusuunnitelma. Suojelusuunnitelmaa 
tehtäessä alueella sijaitsevat toiminnot sekä niiden pohjaveden laadulle aiheuttamat 
riskit on kartoitettu. Ratkaisevaksi tekijäksi muodostunee alueellisen ympäristökes-
kuksen kokemukseen perustuva asiantuntija-arvio. 

Direktiivin tarkoittamana riskialueena voidaan pitää pohjavesimuodostumaa, jolla on 
niin paljon riskialtista ihmistoimintaa tai muuta pohjavettä kuormittavaa toimintaa, et-
tä arvioidaan olevan tarvetta suojelusuunnitelman tekemiseen. Myös pohja-
vesimuodostumat, joilla on valvonnallisia ongelmia tai joiden tilasta muuten ollaan 
huolissaan, voivat kuulua tähän ryhmään. 

3.1.4 Riskialueiden tunnistus 

Pohjavettä vaarantavat toiminnot 

Pohjavesialueille on sijoittunut usein monenlaista pohjaveden likaantumisvaaraa aihe-
uttavaa toimintaa. Hiekka- ja soraharjujen hyvän kantavuuden ja rakennettavuuden 
sekä helppokulkuisuuden vuoksi tiet, asutus ja teollisuus keskittyvät usein näille alu-
eille. Pohjaveden laadulle riskiä aiheuttaa myös maa-ainestenotto. Suurimman riskin 
muodostaa pohjavesialueen muodostumisalueelle sijoittunut toiminta. Maaperä alueel-
la on hyvin vettä läpäisevääja lika-aineet pääsevät helposti kulkeutumaan pohjaveteen 
sade- ja sulamisvesien mukana. 
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Merkittävimpiä pohjaveden pilaantumisvaaraa aiheuttavia pysyviä tekijöitä ovat 
• vaarallisia kemikaaleja käyttävät tehtaat ja laitokset sekä niiden varastot 
• korjaamot, huoltoasemat, öljysäiliöt sekä asfaltti- ja öljysora-asemat 
• kaatopaikat ja viemärit 
• turkistarhat, sikalat, navetat ja tuorerehusäiliöt 
• puunkyllästämöt 
• liikennejärjestelmät 

Pohjavedelle likaantumisriskiä tai laadun huononemista aiheuttavia toimintoja ovat 
mm. 
• hiekan ja soranotto 
• pohjavedenpinnan alentaminen tai maankaivu, josta voi aiheutua muutoksia 

virtausolosuhteissa kuten suovesien kulkeutuminen pohjavesialueelle 
• öljyjenja myrkyllisten aineiden kuljetuksetja ko. aineiden tilapäinen varastointi 
• jätevesien maahan imeytys 
• sopimaton lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö 
• teiden suolaus 

Tarkempia ohjeita pohjavesiin liittyvien paineiden ja vaikutusten arviointia varten 
valmistellaan EU:ssa vesipuitedirektiivin toimeenpanon valmisteluun liittyvässä työ-
ryhmässä 2.1. "Analysis pressure and impacts". 

Sadeveden mukana tuleva kuormitus 

Geologian tutkimuskeskuksen tutkimusraportissa on tarkasteltu sateen kautta tulevaa 
kuormitusta Suomen ympäristökeskuksen havaintoasemien tietojen pohjalta. Tarkaste-
luun valittiin 15 aseman tiedot. Näiltä asemilta määritetään sadevedestä ilman kautta 
tulevaa laskeumaa. Havaintoasemat on sijoitettu siten, että ne kuvastavat ns. tausta-
arvoja. Tietoja on asemilta vuodesta 1971 lähtien. Seuraavassa esitetyt arvot ovat vuo-
sien 1990-1994 väliseltä ajalta kuukausiarvojen mediaaneja, jotka on kerrottu kahdel-
latoista. 

Sadeveden happamuus vaihteli valituilla asemilla pH-asteikolla välillä 4,5-5,2. Sateen 
pH-arvot kohosivat mentäessä sisämaahan ja pohjoiseen päin. Laskeumasta määritet-
tyjen vahvojen happojen (H+) määrä vaihteli 6-23 mmol/m2. Eteläisimmässä Suomes-
sa happojen määrä oli noin kaksinkertainen verrattuna Keski-Suomen arvoihin ja jopa 
nelinkertainen verrattuna Pohjois-Lapin arvoihin. Sähkönjohtavuus vaihteli välillä 
1,4-3,3 mS/m. Sähkönjohtavuus oli korkein Etelä-Suomessa. Sulfaattipitoisuus vaihte-
li laskeumassa 390-2700 mg/m2. Suurimmillaan siis laskeuman kautta tulee lähes 3 
tonnia sulfaattia neliökilometriä kohti. Suurin vuosilaskeuma saadaan kaakkoisimmas-
sa Suomessa, Virolandella. Syynä tähän on Pietarin alueelle keskittynyt teollisuus. Pa-
lavankiven teollisuus Koillis-Virossa puolestaan tuottaa runsaasti kalsiumia, joka osal-
taan neutralisoi sulfaatin happamoittavaa vaikutusta (Lumme et.al. 1994). Myös 
emäskationien (Ca, Mg ja K) suurimmat laskeumat ovat Virolandella. Laskeuman 
vaihteluväli oli kalsiumilla 38-520 mg/m2, magnesiumilla 14-70 mg/m2  ja kaliumilla 
39-180 mg/m2. Merellisten natriumin (Na) ja kloridin (Cl) laskeumat olivat suurimmat 
eteläisimmässä Suomessa ja rannikon läheisyydessä. 
Laskeuman pitoisuudet laskivat sisämaahan mentäessä ja nousivat jälleen aivan poh-
joisessa jäämeren vaikutuksesta. Laskeumien vaihteluvälit olivat natriumin osalta 80-
450 mg/m2  ja kloridin osalta 130-720 mg/m2. Nitraatin laskeuma vaihteli välillä 170- 
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1500 mg/m2. Suurimmat nitraattilaskeumat saadaan maan eteläosissa. Typen oksidien 
vuosipäästöt Suomessa eivät ole juurikaan muuttuneet vuosien 1980-1995 välisenä ai-
kana. Liikenteen osuus typenoksidien määrästä on sen sijaan noussut (Backman et.al. 
1999). 

3.2 Lahden pohjavesialueet 
Lahdessa sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeitä, I-luokan pohjavesialueita yh-
teensä viisi kappaletta. Näillä alueilla sijaitsevat kaupungin tärkeimmät ja suurimmat 
pohjavedenottamot: Jalkaranta, Urheilukeskus, Laune ja Riihelä. Näistä ottamoista 
otetaan noin 80 % Lahden tarvitsemasta vedestä. Tärkeiden pohjavesialueiden lisäksi 
Lahdessa on kaksi luokan III (muu pohjavesialue) pohjavesialuetta. Lisäksi kaupungin 
alueelle ulottuu kaksi pohjavesialuetta, jotka sijaitsevat pääosin naapurikunnissa. 

Lahden pohjavesialueiden tiedot ovat 1990-luvun alusta. Pohjavesialueiden rajoja ja 
luokitusta on tarkistettu vuonna 2001 Hämeen ympäristökeskuksessa. Luokkaan II 
kuulunut pohjavesialue Kolava A (0439805 A) ja luokkaan III kuulunut pohjavesialue 
Kolava B (0439805 B) on tarkistuksessa yhdistetty yhdeksi Kolava -nimiseksi pohja-
vesialueeksi (0439805) ja pohjavesialueen luokka on nykyisin I eli alue on vedenhan-
kinnan kannalta tärkeä. Tämän lisäksi on mm. Lahden (0439801) pohjavesialueen ra-
joja tarkistettu ja Kunnaksen pohjavesialuetta (0439851) on laajennettu etelään. Lut-

teessä olevat pohjavesialueiden pinta-alat ja antoisuudet perustuvat vielä vanhoihin 
pohjavesialueiden kuntakansioihin, ainoastaan Kolavan alueen osalta on A- ja B-osa-
alueet tässä yhteydessä yhdistetty ja siirretty nykyiseen luokkaan. 

Lahden kaupungin alueella sijaitsevien tärkeiden (luokka I) pohjavesialueiden arvioitu 
antoisuus on yhteensä noin 34 000 m3/d ja luokkaan III kuuluvien alueiden antoisuu-
deksi on arvioitu yhteensä 330 m3/d. Lahden kaupungin alueelle ulottuu myös kaksi 
pääosin naapuri kuntien alueille sijoittuvaa pohjavesialuetta. Nämä alueet ovat Salpa-
kankaan ja Villähteen pohjavesialueet. Salpakankaan tärkeän pohjavesialueen antoi-
suudeksi on arvioitu 6500 m3/d. Alue sijaitsee pääosin Hollolan kunnan alueella. Vil-
lähteen pohjavesialue, joka pääosin sijaitsee Nastolassa, sijoittuu ensimmäiseen Sal-
pausselkämuodostumaan. Alue on luokiteltu tärkeäksi pohjavesialueeksi ja sen antoi-
suudeksi on arvioitu 900 m3/d. 

Lahden merkittävimmät akviferit sijoittuvat ensimmäisen Salpausselän reunamuodos-
tumaan. Näitä ovat Salpakankaan, Lahden, Kolavan ja Villähteen pohjavesialueet. 
Lahden pohjavesialueen kohdalla muodostuman paksut hiekka- ja sorakerrokset peit-
tävät kallioperän ruhjeita, joista merkittävin on ns. Vesijärvi-Laune -ruhje. Kolavan ja 
Villilähteen pohjavesialueet sijoittuvat myös ensimmäiseen Salpausselkämuodostu-
maan. Reunamuodostumaan liittyvä pitkittäisharju, joka on kerrostunut em. Vesijärvi-
Laune -ruhjeeseen, on silttikerrosten peittämä. 

Lisäksi Lahden kaupungin alueella on Renkomäen tärkeä pohjavesialue, jonka arvioi-
tu antoisuus on 2500 m3/d. Alueella on vedenottamo. Muodostaman katsotaan olevan 
pitkittäisharju ja siihen liittyvä deltamuodostuma, jonka pohjois-rinteellä tavataan 
myös moreenia. Kerrospaksuudet alueella ovat paikoin jopa yli 70 metriä. Renkomäen 
ja Lahden pohjavesialueiden välillä lienee hydraulinen yhteys. Edellisistä muodostu-
mista erillisinä ovat Kunnaksen ja Takkulan pohjavesialueet, joista Kunnaksen alueen 
aines viittaa reunamuodostumatyyppiseen muodostumaan. Takkulan alue taas on poi-
kittainen, pohjaveden virtauskuvaltaan synkliininen, hiekka- ja soramuodostuma. 
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Koiskalan pohjavesialue on synkliininen kalliopainanteeseen muodostunut haxju-
deltamuodostuma. 

Kuva 2. Lahden pohjavesialueetja vedenottamot. 

3.3 Nurmijärven pohjavesiaiueet 
Nurmijärven kunnan alueella sijaitsee yhteensä 23 luokiteltua pohjavesialuetta. Alu-
eista kymmenen on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeiksi pohjavesialueiksi 
(luokka I). Vedenhankintaan soveltuvia alueita (luokka II) on yhteensä neljä ja muita 
pohjavesialueita (luokka III) yhteensä yhdeksän aluetta. Nurmijärven alueelle ulottuu 
neljä pohjavesialuetta, jotka pääosin sijaitsevat naapurikuntien alueilla. Hyvinkään 
pohjavesialueista Noppo (0110653), Tuusulan alueista Jäniksenlinna (0185851) ja 
Vihdin pohjavesialueista Selki (0192706) ja Haimoo (0192753) sijaitsevat osittain 
Nurmijärven alueella. Nurmijärven merkittävimmät pohjavesivarat ovat keskittyneet 
ensimmäisen Salpausselän reunamuodostumaan, jonka alueelle sijoittuu kuusi pohja-
vesialuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 45 km2  ja niiden arvioitu antoisuus on noin 
17500 m3/d. Alueista kolme on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeiksi pohjavesi-
alueiksi ja muut kolme aluetta kuuluvat luokkiin II ja III. 

Salpausselältä erkanevat luode-kaakkosuuntaiset pitkittäisharj uj aksot. Pohjoiselle pit-
kittäishaxjujaksolle sijoittuu kolme tärkeää pohjavesialuetta, joiden pinta-ala on yh-
teensä noin 11 km2  ja alueiden arvioitu antoisuus noin 4 800 m3/d. Vantaanjoki kat-
kaisee haxjujakson Nukarin pohjavesialueen kohdalta. Pohjavettä purkautuu muodos-
tumasta Vantaanjokeen. 
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Nurmijärven eteläosassa sijaitsee toinen pitkittäisharjujakso, joka käsittää kolme ve-
denhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta ja yhden pohjavesialueen, joka on sijoi-
tettu luokkaan III. Harjujakso on kerrostunut kallioperän murroslaaksoon ja on paksu-
jen savikerrosten peittämä. Pohjavesialueiden kokonaispinta-ala on noin 17 km2  ja 
vettä hyvin läpäisevän muodostumisalueen pinta-ala on harjujaksolla ainoastaan 3,4 
kmz. Vettä johtavat kerrokset sijaitsevat kapealla vyöhykkeellä saven alla. Muodos-
tuma kerää vettä myös ympäristöstään. Harjujaksolla on arvioitu muodostuvan pohja-
vettä yhteensä 3400 m3/d. Edellä mainittujen alueiden lisäksi Nurmijärven kunnan 
alueella on useita yksittäisiä pinta-alaltaan pienehköjä pohjavesialueita (kuva 3). 
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Kuva 3. Nurmijärven pohjavesialueetja vedenottamot. Jäniksenlinnan ja Kaikulan vedenotta-
mot kuuluvat Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymälle (TSV ky). 
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3.4. Ominaispiirteiden Iisätarkastelut ja tarkastelu ihmistoimin-
nan vaikutuksista 

Ominaispiirteiden lisätarkastelu 

Edellä kerättyjen tietojen perusteella Lahden kaupungin alueella lähes kaikille pohja-
vesialueille on sijoittunut ihmistoimintoja. Nurmijärven kunnan alueella on joitakin 
pohjavesialueita, joilla ei ole merkittävästi sijoittunut ihmistoimintaa. Kunnan alueelta 
ei kuitenkaan löydy varsinaisesti täysin luonnontilaisiakaan alueita. 

Lahden ja Nurmijärven pohjavesialueilla on tehty runsaasti erityyppisiä tutkimuksia, 
joissa on tarkennettu jo pohjavesialueiden kartoituksen yhteydessä kerättyjä perustie-
toja muodostumien geologiasta ja pohjavesiolosuhteista. Jokaisesta pohjavesialueesta 
on kirjoitettu myös hydrogeologinen kuvaus pohjavesialueiden kartoituksen yhteydes-
sä. Kuvauksessa on pyritty kuvaamaan muodostuman rakennetta ja aineksen ominai-
suuksia, selvittämään muodostuman reunaosien materiaali sekä antamaan kokonais-
kuva muodostuman rakenteesta vedensaannin kannalta. Pohjavesialuekarttoihin on ke-
rätty tietoa alueen pohjaveden pinnankorkeuksista ja määritetty myös pohjavesimuo-
dostumaan yhteydessä olevia pintavesistöjä. Mikäli on ollut riittävästi tutkimusaineis-
toa, on pohjavesialuekarttoihin merkitty myös pinta- ja pohjavesien välisen vaihdon 
suunta ja vaihdon määrää on pyritty arvioimaan, erityisesti suojelusuunnitelmissa. 

Direktiivin tarkoittamat ominaispiirteiden lisätarkastelu ja tarkastelu ihmistoiminnan 
vaikutuksista on mielekästä suorittaa suojelusuunnitelmamenettelyä hyödyntämällä. 
Jo nykyisellään suojelusuunnitelmat kattavat jokseenkin direktiivin asettamat minimi-
vaatimukset ko. tarkasteluista. 

Pohjavesimuodostuman ominaispiirteiden alkutarkastelun tietojen pohjalta tulee arvi-
oida, missä määrin on mahdollista, että pohjavesimuodostumille (art. 4) asetettuja ta-
voitteita ei saavuteta. Alueella tulee viimeistään 15 vuoden kuluttua direktiivin voi-
maan tulosta vallita pohjaveden hyvä määrällinen ja kemiallinen tila. Mikäli alueella 
olevat ihmistoiminnot antavat aihetta epäillä, että toiminta saattaa aiheuttaa pohjave-
den laadulle ja määrälle sellaisia paineita, ettei asetettuja ympäristötavoitteita saavute-
ta, tulee muodostumille tehdä ominaispiirteiden lisätarkastelu ja tarkastelu ihmistoi-
minnan vaikutuksista. 

Ominaispiirteiden lisätarkasteluun tulee sisällyttää olennaiset tiedot alueella sijaitsevi- 
en ihmistoimintojen vaikutuksesta ja tarvittaessa myös seuraavia tietoja: 

• pohjavesimuodostuman (ja sen ja/tai sitä peittävän maaperän) geologiset ja hydro-
geologiset ominaispiirteet 

• pohjaveden kerrostuneisuuspiirteet 
• pohjavesimuodostumaan dynaamisesti yhteydessä olevat maaekosysteemit ja pin-

tavedet sekä näiden välisten vesien vaihdon suunta ja määrä 
• riittävät tiedot pohjaveden keskimääräisen vuotuisen muodostumismäärän laske-

miseksi 
• pohjaveden kemiallinen koostumus 

Geologinen ja hydrogeologinen ominaispiirteiden tarkastelu käsittää mm. tiedot muo-
dostuman laajuudesta ja tyypistä, hydraulisesta johtavuudesta, maaperän huokoisuu-
desta ja paineellisuudesta. Maaperän ominaisuudet on direktiivissä mainittu erikseen 
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ja niistä tarkasteluun tulee sisällyttää kerrostuminen ja maaperän paksuus sekä imey-
tymisominaisuudet. Tämä johtunee Euroopan geologisista yleispiirteistä. Suomessa 
kuitenkin maaperä tai maaperämuodostuma on hyödynnettävissä olevan pohjaveden 
lähde, joten siihen liittyvät ominaisuudet tulee käsitellä itse pohjavesimuodostuman 
ominaisuuksien yhteydessä. Kallioakviferien osalta tulee pohjaveden muodostumis-
alueella tarkastella myös kalliota mahdollisesti peittävän maaperän ominaisuuksia. 

Pohjaveden kerrostuneisuuspiirteillä voidaan Suomen oloissa käsittää sekä maa- ja 
kallioperäoloista johtuvaa kerrostuneisuutta että pohjaveden laadun kerrostuneisuus-
piirteitä. 

Suomessa on alueita, joiden antoisuutta lisää pintaveden imeytyminen pohjavesimuo-
dostumaan. Toisaalta monet pohjavesimuodostumat purkavat pohjavettä järviin ja jo-
kiin. Näiden alueiden osalta ei ole vielä tehty kattavaa selvitystä. Ainoastaan 
vedenhankintakäytössä olevilla alueilla, joilla ns. rantaimeytyminen huomattavasti 
lisää pohjavesimuodostumasta hyödynnettävissä olevan pohjaveden määrää, on asiaa 
selvitetty alueiden kartoituksen ja suojelusuunnitelmien teon yhteydessä. 

Pohjavesimuodostumissa muodostuvan pohjaveden määrää on arvioitu pohjavesialu-
eiden kartoituksen ja luokituksen yhteydessä. Tämän lisäksi on tehty vedenhankintaan 
tähtääviä koepumppauksia, joilla pystytään määrittämään tietystä pisteestä saatavan 
pohjaveden määrä vaarantamatta muodostuman määrällistä tilaa. Koko muodostuman 
antoisuutta ei ole mahdollista tällä menetelmällä varmasti arvioida. 

Pohjaveden kemiallinen koostumus perustuu pitkälti vedenhankintaan tähtäävien sel-
vitysten yhteydessä otettuihin näytteisiin, kaivovedestä sekä lähteistä analysoitujen 
näytteiden laatutietoihin sekä olemassa olevien vesilaitosten tarkkailuun. Pohjavesitie-
tojärjestelmään (POVET) on tallennettu myös pohjaveden laatutietoja. Pohjavesiase-
mat on sijoitettu eri puolille Suomea pääosin luonnontilaisille alueille. Näiltä saatavat 
pohjaveden laatutiedot antavat siis tärkeää tietoa lähes luonnontilaisen pohjaveden 
koostumuksesta eri tyyppisissä muodostumissa. 

Ihmistoiminnan pohjavesivaikutuksia koskeva tarkastelu 

Tarkastelu ihmistoiminnan vaikutuksista pohjaveteen tulee tehdä pohjavesialueille, 
joilla on todennäköistä, etteivät ne ominaispiirteiden alkutarkastelun perusteella tule 
saavuttamaan artiklassa 4 asetettuja ympäristötavoitteita ja lisäksi muodostumille, jot-
ka ulottuvat jäsenvaltioiden välisen rajan yli. Tarkasteluun tulee soveltuvin osin sisäl-
lyttää seuraavia tietoja: 
• pohjavedenottamoiden sijainti lukuun ottamatta ottamoita, joista otetaan vettä vä-

hemmän kuin 10 m3/d tai vähemmän kuin 50 henkilön käyttöön. 
• keskimääräinen vedenotto vuodessa 
• muodostumasta otettavan pohjaveden kemiallinen koostumus 
• paikat, joista päästetään pohjavesimuodostumaan suoraan vesiä 
• päästetyn veden määrä ja kemiallinen koostumus ko. paikoissa 
• maankäyttö pohjaveden muodostumisalueella 
• saastuminen 
• pohjaveden muodostumiselle ihmistoiminnasta aiheutuvat muutokset kuten: 

• sade- ja valumavesien johtaminen muualle vettä läpäisemättömin rakentein 
• imeyttäminen maaperään 

patoaminen tai kuivatus 
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Pohjavedenottamot ja muodostumasta vedenottolupien mukaisesti otettavan pohjave-
den määrä tullaan tallentamaan vesilaitostietojärjestelmään (VELVET). Pohjavedenot-
toon liittyvät lupapäätösasiakirjat tallennetaan asiakirjojen hallintajärjestelmään 
(AHJO). Pohjavedenottamoiden tunnistetiedot ovat jo tällä hetkellä saatavilla pohja-
vesitietojärjestelmässä (POVET). Pohjavesimuodostuman vedenlaatutiedot (tilan seu-
rannasta kertyvät tiedot) tullaan tallentamaan myös POVETiin, kun taas muodostu-
masta hyödynnettävän talousveden laatutiedot ja rekisterit ovat sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön vastuualueella. 

Maankäyttöä pohjavesialueella on analysoitu jonkin verran POVETissa. Tiedot maan-
käyttömuodoista on tuotettu SLICES-aineistosta, joka on valmistunut syksyllä 2000. 
Alueiden maankäyttö on annettu hehtaareina ja prosentteina. Tarkemmat tiedot maa-
perän ja pohjaveden saastumisesta sekä ihmistoiminnasta aiheutuvista muutoksista 
yleensä sisältyvä alueella tehtyihin suojelu- ja kunnostussuunnitelmiin. 

3.4.1 Suojelusuunnitelmat 
Suojelusuunnitelmamenettelyn kautta tullaan toteuttamaan sekä ominaispiirteiden lisä-
tarkastelu että tarkastelu ihmistoiminnan vaikutuksista. Uusiin suojelu-suunnitelmiin 
tulee siis jatkossa sisältyä soveltuvin osin direktiivin liitteessä II kuvatut muodostu-
miin liittyvät tiedot. 

Suojelusuunnitelma on pohjaveden suojelutoimenpiteenä melko uusi menettelytapa. 
Ensimmäiset suojelusuunnitelmat on laadittu Suomessa 1990-luvun alussa. Menette-
lyn on todettu olevan joustava, nopea, tehokas ja käytännöllinen. Tämän vuoksi se on 
yleistynyt. Vuonna 1991 vesi- ja ympäristöhallitus (nyk. Suomen ympäristökeskus) 
antoi valvontaohjeen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadintaa varten. Ohje 
oli voimassa vuoteen 1996 asti. Valvontaohjeen uusimista varten ympäristöministeriö 
ja Suomen ympäristökeskus ovat kehittäneet suojelusuunnitelmamenettelyä yhteistyö-
hankkeessa, jonka yhteydessä on kerätty tietoa mm. olemassa olevista ja vasta valmis-
teilla olevista pohjavesialueiden suojelusuun helmista sekä kartoitettu suojelusuunni-
telmista saatuja kokemuksia. 

Tällä hetkellä Suomessa on noin 200 valmista suojelusuunnitelmaa, jotka kattavat yh-
teensä noin 400 pohjavesialuetta. Suojelusuunnitelman avulla pyritään suojelemaan 
koko pohjavesialue, mutta ei rajoiteta tarpeettomasti maankäyttöä alueella. Suojelu-
suunnitelma tehdään tavallisimmin koko pohjavesialueelle, kaikille kunnan pohjavesi-
alueille tai kokonaiselle harjumuodostumalle samalla kertaa. 

Suojelusuunnitelmaa tehtäessä tulee selvittää mm. alueen hydrogeologiset ominaisuu-
det ja kartoittaa alueella sijaitsevat pohjavedelle riskiä aiheuttavat toiminnot. Työn tu- 
loksena syntyy alueella sijaitseville riskikohteille to imenpidesuositukset. 

Suojelusuunnitelman laadintaa varten nimitetään yleensä seuranta- ja ohjausryhmä, 
joissa on edustajat kunnasta, alueellisesta ympäristökeskuksesta sekä tarvittaessa suu-
rimpien intressitahojen edustajia, kuten esimerkiksi maakunnanliitot, tiehallinto, met-
sälautakunnat, maatalousviranomaiset ja alueen yritykset. Seurantaryhmä jatkaa 
yleensä toimintaansa suunnitelman valmistumisen jälkeenkin. Ryhmän tehtävänä on 
seurata ja valvoa suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista alueella. 
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Suojelusuunnitelmien tulisi sisältää geologisia ja hydrogeologisia yleistietoja pohja-
vesimuodostumasta sekä tiedot pohjaveden virtauksesta ja sen laadusta. Erityisesti 
suojelusuunnitelma-alueelta tulee kerätä tai tuottaa yksityiskohtaisempia tietoja alueen 
geologiasta ja hydrogeologiasta sekä alueen maankäytöstä ja kaavoituksesta sekä alu-
eella sijaitsevasta pohjavedelle riskiä aiheuttavasta toiminnasta (sijainti- ja päästöris-
kit). Suojelusuunnitelmassa tulee olla myös tiedot pohjaveden laadunvalvonnasta ja 
alueella olevista seurannoista. Näiden tietojen pohjalta tehdään toimenpideohjelma, 
jossa on esitetty tekniset ja juridishallinnolliset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen pohja-
veden laadun ja määrän turvaamiseksi. Ohjelmassa tulee esittää myös toimenpiteille 
vastuuviranomaiset sekä toteuttamisaikataulu. Usein on myös riskikohteiden kartoi-
tuksen yhteydessä sovittu pohjaveden seurannan järjestämisestä. Suojelusuunnitelman 
sisällön painotus vaihtelee merkittävästi pohjavesialueen, suojelussuunnitelman laati-
jan ja laadituttajan mukaan. 

Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan suojelusuunnitelmien yhteydessä laadittu 
toimenpideohjelma tulee virallisesti vahvistaa kunnissa ja alueellisille ympäristökes-
kuksille tulisi antaa valitusoikeus niihin. Vahvistetut toimenpideohjelmat liitetään jat-
kossa osaksi vesienhoitoaluekohtaista toimenpideohjelmaa. 

3.4.2 Vesioikeuksien vahvistamat vedenottamoiden suoja-alueet 
Suomessa on laadittu pohjavedenottoalueille noin 250 suoja-aluetta. Suoja-alueista 
säädetään vesilain 9 luvun 19 ja 20 §:ssä. Suoja-alue määritellään aina vedenotto-
aluekohtaisesti eikä se yleensä kata koko pohjavesialuetta. Suoja-alueeksi määrä.ämi-
nen edellyttää, että ympäristölupavirasto katsoo sen tärkeäksi joko terveydellisistä 
syistä tai pohjaveden puhtauden säilyttämiseksi. Suoja-aluetta voi hakea ainoastaan se, 
jolla on oikeus vedenottoon tai joka hakee lupaa vedenottoon. Suoja-aluetta ei voida 
perustaa ennakolta, vaan alueelle tulee samalla hakea vedenottolupaa. Aluetta ei saa 
määrätä suuremmaksi kuin mitä ottamon suojelutarve edellyttää. Läheskään kaikissa 
tilanteissa, joissa on perustettu suoja-alue, ei ole edellytetty, että alueella on pohjave-
den laatua vaarantavaa toimintaa. Suoja-aluepäätöksissä annetaan alueen käyttöä kos-
kevia rajoituksia. Tästä toiselle osapuolelle aiheutuva vahinko, haitta tai muu edun-
menetys on korvattava. 

Ominaispiirteiden alkutarkasteluissa on hyvä käyttää jo mahdollisesti olemassa olevi-
en suojelusuunnitelmien ja suoja-aluepäätösten sisältämiä tietoja tunnistettaessa ns. 
riskialueita, joille on tehtävä ominaispiirteiden lisätarkastelu ja tarkastelu ihmistoi-
minnan vaikutuksista. Usein suoja-aluepäätösten tiedot vaativat päivittämistä. Niiden 
tietoja voidaan käyttää soveltuvin osin taustatietona riskialueille laadittaville suojelu-
suunnitelmille. 

3.4.3 SAMASE- ja PIMA-kohteet sekä VAHTI 

Saastuneiden maa-alueiden selvityksen (SAMASE) yhteydessä vesi- ja ympäristöpiirit 
kokosivat saastuneiksi epäiltyjä maa-alueita koskevia tietoja yhteistyössä muiden ym-
päristöhallinnon viranomaisten kanssa vuosien 1989-1993 aikana. Tiedot yhteensä 
noin 10 400 kohteesta koottiin rekisteriin. Pohjavesialueilla sijaitsi yli 2000 kohdetta. 
Tätä selvitystä on tarkennettu, täydennetty ja päivitetty mahdollisesti pilaantuneiden 
maa-alueiden kartoituksessa (PIMA). Päivitystyön yhteydessä on myös tehty muutok-
sia pilaantuneiden maa-alueiden tietokantaan. 
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Pilaantuneiksi epäiltyjen alueiden kartoitusta on tehty ympäristökeskuksissa koko 
1990-luvun ajan, kuitenkin pääosa tietojen tarkistus- ja päivitystyöstä tehtiin vuosina 
1998 ja 1999. Tiedot sisältävät mm. alueen maankäytön, toimialakoodin, toiminnan 
aloitus- ja lopetusvuoden, etäisyyden asutukseen, vesistöön, pohjavesialueeseen ja 
pohjavedenottamoon sekä tiedot tehdyistä kunnostuksista ja tutkimuksista. Tällä het-
kellä selvitys sisältää tiedot noin 18 000 kohteesta. Tästä luvusta puuttuivat vielä Uu-
denmaan alueet. Uudenmaan alueella on arvion mukaan noin 600 aluetta, joissa maa-
perän on arvioitu olevanjoko todennäköisesti tai mahdollisesti pilaantuneen. 

SAMASE- ja PIMA-selvitysten tiedot antavat hyvät pohjatiedot ns. riskialueiden tun-
nistamiseen sekä näille alueille tehtävien suojelusuunnitelmien laatimiseen ja ajan-
tasaistamiseen. 

Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä (VAHTI) on tietojärjestelmä, johon tallenne-
taan ja jossa ylläpidetään tietoja mm. ympäristölupavelvollisten luvista ja päästöistä 
vesiin sekä ilmaan ja jätteistä. Rekisteritietojen lisäksi on tietojärjestelmään toteutettu 
asioiden hallinta j a dokumentinhallinta. Ensisij aisena tarkoituksena tietoj ärj estelmällä 
on toimia alueellisten ympäristökeskusten lupakäsittelyn ja -valvonnan työvälineenä. 
Samalla tietojärjestelmä tuottaa perustiedot koko maan ympäristökuormituksesta il-
maan ja vesiin sekä tiedot jätteistä. Nykyiseen järjestelmään on tullut tarve tehdä mer-
kittäviä muutoksia vesipuitedirektiivin ja uuden ympäristönsuojelulain voimaantulon 
kautta. VAHTI —tietojärjestelmän sisältämiä tietoja voidaan hyödyntää myös pohja-
vesitietojärjestelmän (POVET) tietoja täydentämään. Linkki tietojärjestelmien välillä 
toimii paikkatiedon pohjalta. 

3.5 Pohjavedenkorkeuden muutosten vaikutuksia koskeva tar-
kastelu ja pohjaveden laadussa tapahtuneen pilaantumisen 
vaikutusten arviointi (liite II) 

Pohjavedenkorkeuden muutosten vaikutusten arvioinnissa jäsenvaltioiden on tunnis-
tettava myös ne pohjavesimuodostumat, joille on määritettävä lievemmät ympäristö-
tavoitteet (art. 4). Näihin kuuluvat myös alueet, joilla on vaikutusta pintavesiin ja nii-
hin yhteydessä oleviin maaekosysteemeihin sekä säännöstelyyn, tulvansuojeluun tai 
maakuivatukseen ja ihmisten elinolojen kehitykseen vaikuttavat alueet. Em. alueille 
voidaan asettaa vähemmän vaativat ympäristötavoitteet veden tilaan kohdistuvien vai-
kutusten arvioinnin jälkeen. Pohjaveden määrällistä tilaa käsitellään tarkemmin tämän 
raportin luvussa 5. 

Vähemmän vaativat ympäristötavoitteet voidaan asettaa myös jäsenvaltioiden yksi-
löimille alueille, joilla pohjaveden laatu on ihmistoiminnan vaikutuksesta siinä määrin 
pilaantunut, että pohjaveden hyvän kemiallisen tilan saavuttaminen on mahdotonta tai 
suhteettoman kallista. (art. 4. ja 5.) 

3.6 Lahden pohjavesialueilla sijaitsevat pohjavettä vaarantavat 
kohteet 

PIMA -kartoituksen mukaan Lahden kaupungin pohjavesialueilla sijaitsee yhteensä 
noin 120 likaantunutta tai likaantuneeksi epäiltyä kohdetta. Näistä 74 kohteessa toi-
minta yhä jatkuu. Likaava toiminta on PIMA -selvityksessä luokiteltu toimialoittain. 
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Lukumäärällisesti eniten on huoltoasemia, joita on tarkistettujen tietojen mukaan poh-
javesialueilla yhteensä 24 kappaletta. Näistä 14 huoltamoa on edelleen toiminnassa. 
Muita Lahden pohjavesialueille sijoittuneita pohjavedelle riskiä aiheuttavia toimintoja 
ovat kartoituksen mukaan mm. korjaamot, romuttamot ja maalaanvot, puutuoteteolli-
suuteen kuuluva toiminta, puutarha, saha, kaatopaikka, jätevedenpuhdistamo, hauta-
usmaat, teollisuusalueet ja varuskunta. Kunnostettuja kohteita on useita, jopa kymme-
niä. Näitä ovat mm. vanhan kemiallisen pesulan kiinteistön, sahan ja valimon alueet. 

PIMA -kohteiden osalta todettiin, että kartoitus on jo osittain vanhentunut. Tämän 
työn yhteydessä on pyritty selvästi vanhentuneet kohteet poistamaan. 

Kuva 4. Lahden pohjavesialueetja PIMA -selvityksen kohteet (SYKE). 

Seuraavana on pääosin suojelusuunnitelmista poimittu Lahden ja Nurmijärven pohja-
vesialueille sijoittuneita riskitoimintoja. Lahden pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 
on laadittu vuosien 1993-1995 aikana. Tiedot riskikohteista ovat siis 1990-luvun alus-
ta. Lahdessa on käynnistetty suojelusuunnitelman toimenpideohjelman päivitys vuon-
na 2002. Nurmijärven suojelusuunnitelmat ovat laadittu pääosin 1990-luvun lopussa, 
vuosina 1997-1998 ja Kiljavan suojelusuunnitelma vuonna 2000. Niiden pohjavesi-
alueiden, joille ei ole vielä laadittu suojelusuunnitelmaa, riskikohteet on poimittu poh-
javesialueiden kartoitustiedoista ja pohjavesialuekarttojen perusteella. 

Lahden vedenhankintaa varten tärkeillä pohjavesialueilla (luokka I) sijaitsevat pohjave-
den laadulle riskiä aiheuttavat toiminnot suojelusuunnitelman mukaan: 

Lahden (0439801) pohjavesialueella sijaitsee runsaasti pohjaveden puhtaudelle vaaraa 
aiheuttavia toimintoja. Pohjavesialueen muodostumisaluetta halkoo Lahti-Tampere — 
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valtatie (Vt 12). Tie kuuluu talvihoitoluokkaan Is eli tie tulee olla jäätön ja lumeton 
koko ajan ja tämän vuoksi liukkaudentorjunta-aineiden käyttö on välttämätöntä. Val-
takunnallisessa tiesuolauksen riskinarvioinnissa alue on saanut 92 riskipistettä 
(max.120). Pohjavesialueelle on rakennettu luiskasuojauksia. Riskiä aiheuttavat myös 
maantiekuljetuksena kulkevat vaaralliset aineet. Näiden lisäksi kaupunkialueella on 
tiheä tie- ja katuverkko. Alueen halki kulkee myös rautatie. 

Teollisuusalueiden aiheuttama riski pohjavedelle johtuu lähinnä teollisuudessa käytet-
tävistä vaarallisista aineista sekä niiden mahdollisesta pääsystä viemäri-verkostoon ja 
niistä vuotojen kautta mahdollisesti pohjaveteen. Teollisuusalueilla on myös öljysäili-
öitä. 

Lisäksi pohjavesialueella on useita huoltamoita, sairaaloita ja kolme hautausmaa-
aluetta. Hautausmaan riskit pohjavedelle aiheutuvat lähinnä hajotustoimintaan osallis-
tuvista mikrobeista sekä hautausmaan puutarhanhoidosta, lannoitteiden ja torjunta-
aineiden käytöstä. Lisäksi alueella sijaitsee myös toimintansa lopettaneen pesulan 
tontti, jonka likaantunutta maaperää on kunnostettu. Pohjavesialueella on sijainnut 
myös maankaatopaikka. 

Alue on lähes kauttaaltaan tiheästi asuttu, josta aiheutuu riskiä pohjavedelle lähinnä 
kiinteistöjen öljysäiliöiden osalta. Pohjavesialueella sijaitsevat huonokuntoiset viemä-
rit on pääosin saneerattu. Viemäriverkkoon on liittyneenä myös teollisuutta. Alueella 
sijaitsee kaksi jätevedenpumppaamoa. 

Renkomäen (00439802)  alueella riskiä pohjaveden puhtaudelle aiheuttaa Lahden ohi-
kulkutien talvihoito sekä tiellä liikkuvat vaarallisten aineiden kuljetukset. Pohjavesi-
alueella on ollut mittavaa soranottoa, joka jatkuu edelleen. Se kattaa noin 40% pohja-
vesialueen muodostumisalueesta. Alueelle on sijoittunut myös muita läheisesti so-
ranottoon liittyviä toimintoja, kuten betonitehdas ja murskausasema. Tämän lisäksi 
alueella riskiä aiheuttavat öljysäiliöt. 

Kolavan (0439805) pohjavesialueella sijaitsee hautausmaa ja taimitarha. Alueen poh-
joisosassa on ajoharjoittelurata. Alueella on ollut myös maa-aineksenottoa. Alueen 
poikki kulkee muodostumaan nähden pitkittäin suolattava tie. Tielle ei ole rakennettu 
suojauksia. Lisäksi pohjaveden laadulle riskiä aiheuttavat alueella sijaitsevat vanha 
kaatopaikka ja teollisuusalue. 

Kunnaksen (0439851) pohjavesialueella kulkee Lahti-Heinola maantie (Vt 5), jonka 
talvikunnossapito aiheuttaa paineita pohjaveden laadulle. Tämän lisäksi riskiä aiheut-
tavat tiellä kulkevat vaarallisten aineiden kuljetukset. Asutuksen viemäröinti ja öl-
jysäiliöt sekä alueella sijaitseva maankaatopaikka aiheuttavat riskin pohjaveden puh-
taudelle. Lisäksi alueelta on otettu aikaisemmin myös maa-aineksia. 

Takkulan (0439852) pohjavesialueella pohjaveden laadulle riskiä aiheuttaa alueella 
kulkevan tien lisäksi huoltamo, joka sijaitsee Hollolan puolella. Alueella on tapahtu-
nut öljyvahinko 1970-luvun lopussa. 

Lahden muilla pohjavesialueilla (luokka III) pohjaveden laadulle riskiä aiheuttavat toi-
minnot: 

Linnaistenmäen (0439803)  ja  Koiskalan (0439804) pohjavesialueilla ei ole merkittä-
viä pohjaveden laadulle riskiä aiheuttavia toimintoja. 
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Lahden pohjavesialueiden suojelusuunnitelman toimenpide-ehdotukset 

Suojelusuunnitelma sisältää Lahden kaupungin tärkeimmät pohjavesialueet. Sen tär-
keimpänä tavoitteena on kartoittaa alueella sijaitsevat pohjaveden laadulle riskiä aihe-
uttavat toiminnot sekä esittää toimenpide-ehdotukset riskien hallitsemiseksi ja niiden 
vähentämiseksi. Suunnitelma on tehty vuosien 1993-1996 aikana. Alueilla on runsaas-
ti ihmistoimintaa ja pohjaveden laatu on edelleen hyvä, vaikka laadussa on nähtävissä 
selkeitä ihmistoiminnasta aiheutunutta muutosta ja jopa likaantumistakin. Pohjaveden 
laatua seurataan useista havaintoputkista pohjavesialueilla. Seurannasta vastaa Lahti 
Vesi Oy. 

Pohjavettä vaarantavina tekijöinä todettiin ensisijaisesti rakentaminen ja maankäyttö. 
Toimenpidesuosituksissa todettiin, että pohjavesialueelle rakentamista tulisi jatkossa 
välttää. Vastuu kuuluu lähinnä kaupungille ja tähän voidaan vaikuttaa kaavoituksen 
keinoin. 

Pohjaveden laadulle aiheuttavat selvän riskin alueella sijaitsevat polttonesteet, öljyt ja 
muuntajat sekä teollisuus ja yritystoiminta. Öljytuotteiden ja polttonesteiden osalta to-
dettiin toimenpide-ehdotuksissa, että maanalaiset öljysäilöt tulee vaihtaa maanpäälli-
siin. Säiliöt tulee tarkistaa säännöllisesti. Vastuu on kiinteistön omistajilla, toiminnan-
harjoittaj illa ja pelastuslaitoksella. 

Heikkokuntoiset ja vanhat viemärit aiheuttavat pohjaveden laadulle riskin. Lahti Vesi 
Oy on suojelusuunnitelman toimenpide-ehdotuksen mukaisesti kartoittanut viemärien 
kuntoa. Lahti Vesi Oy on myös kunnostanut tähän mennessä 100- 150 kilometriä van-
hoja viemäreitäja kunnostustyö jatkuu edelleen noin 10 kilometrin vuosivauhdilla. 

Pohjavesialueilla kulkee runsaasti teitä. Pohjavedelle riskiä aiheutuu sekä teiden talvi-
hoidosta että teillä kuljetettavien vaarallisten aineiden onnettomuusriskin kautta. Suo-
jelusuunnitelman toimenpide-ehdotusten mukaan pohjavesialueelle tulisi rakentaa on-
nettomuussuojaus ja mahdollisesti tutkimusten osoittamiin kohtiin myös kloridisuoja-
us. Suolankäyttöä tulee mahdollisuuksien mukaan vähentää. Vastuu suojauksien ra-
kentamisesta ja suolauksen vähentämisestä on tiepiirillä. 

3.7 Nurmijärven pohjavesialueilla sijaitsevat pohjavettä vaaran-
tavat kohteet 

PIMA -kartoituksen mukaan Nurmijärven kunnan pohjavesialueilla sijaitsee yhteensä 
noin 20 likaantunutta tai likaantuneeksi epäiltyä kohdetta. Likaava toiminta on luoki-
teltu selvityksessä toimialoittain. Nurmijärven kartoitetut PIMA -kohteet kattavat 
kymmenen eri toimialaa. Lukumäärällisesti eniten PIMA —kohteita on kolmessa toi-
mialaluokassa: 1) polttonesteen jakelu, korjaamot, 2) romuttamot ja maalaamot sekä 
3) kaatopaikka tai muu jätteenkäsittelypaikka. Näissä kussakin luokassa on neljä koh-
detta eli yhteensä 16 kohdetta. Alle 100 metrin etäisyydellä pohjavesialueesta on yksi 
romuttamo ja yksi teollisuusalue. Näiden lisäksi on yhteensä 15 kohdetta, joiden osal-
ta etäisyystieto pohjavesialueeseen puuttui. Tiedot PIMA —kohteista ja niiden sijain-
nista perustuvat SYKEn aineistoon. Alueellinen ympäristökeskus on jo mahdollisesti 
päivittänyt kartoituksen tietoja. 
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Kuva 5. Nurmijärven pohjavesialueetja PIMA -selvityksen kohteet (SYKE). 

Nurmijärven vedenhankintaa varten tärkeillä pohjavesialueilla pohjaveden laadulle ris-
klä aiheuttavat toiminnot suojelusuunnitelmien ja karttatarkastelun perusteella: 

Valkojan (0154301) pohjavesialueella pohjaveden laadulle riskiä aiheuttavat mm. tei-
den talvihoito ja vaarallisten aineiden kuljetukset. Alueella on yhteensä 4,3 km kun-
nossapitoluokkaan Is ja 7,2 km kunnossapitoluokkaan Ib kuuluvaa tietä. Näiden lisäk-
si yhteensä 2,1 kilometriä hoitoluokkaan III kuuluvaa tietä. Kunnossapitoluokan Ib 
tiellä käytetään jonkin verran suolaa, varsinkin keväisin ja syksyisin, jolloin teiden 
pinta tulee olla lumeton ja jäätön. Keskitalvella Ib hoitoluokan teillä on yhtenäinen 
lumi- tai jääpeite. Hoitoluokan III teillä ei käytetä suolaa. Ainoastaan kaikkein vai-
keimmissa kohdin käytetään liukkauden torjuntaa. 
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Pohjavesialueella sijaitsee 1960-luvulla käytöstä poistetut yhdyskuntajätteen ja betoni-
jätteen kaatopaikat sekä maankaatopaikka. Tämän lisäksi alueella on yhteensä 29 teol-
lisuuslaitosta, joiden jätevedet pääosin johdetaan kunnalliseen viemäri-verkkoon. Alu-
eella sijaitsee myös puutavaraliike ja pienimuotoinen saha. 

Asutukseen liittyen alueella on öljysäiliötä yhteensä 64 kappaletta. Näistä suojaamat-
tornia yhteensä 45 kappaletta, joista maanalaisia säiliöitä on 25 kappaletta. Myös asu-
tuksen jätevesien käsittely saattaa aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle. 

Alueella tapahtuneeseen maa-ainestenottoon liittynyt ylijäämämaiden läjitys aiheuttaa 
riskin pohjaveden laadulle, koska läjitetty maa-aines on ilmeisesti ollut osittain likaan-
tunutta. 

Pohjavesialueen muodostumisalueen ulkopuolella sijaitsevilla pelloilla käytetään lan-
noitteita noin 500 kg/ha, joka tarkoittaa puhtaana typpenä 100 kg/ha ja fosforia 15 
kg/ha. Noin 70 hehtaarin osalla alueesta käytetään myös suurempia lannoitemääriä 
(700 kg/ha). Pohjavesialueella käytetään myös rikkakasvien torjunta-aineita. Lisäksi 
alueella sijaitsee toimintansa lopettanut huoltamo ja autokorjaamo sekä vanha hauta-
usmaa. 

Lepsämän (0154302)  pohjavesialueella ei maatalouden ja asutuksen lisäksi ole muita 
pohjaveden laatuun merkittävästi vaikuttavia ihmistoimintoja. 

Valkjärven (0154303)  pohjavesialueen pohjaveden laadulle vähäistä riskiä aiheuttavat 
maa-ainestenotto ja tiet. Muodostumisalueen ulkopuolella sijaitsee asutustaja peltoja. 

Teilinummen (0154305)  pohjavesialueella kulkee suolattavia teitä yhteensä 1,7 kilo-
metriä. Hämeentie (Kt 45) kulkee pohjavesialueella yhteensä noin kilometrin matkan. 
Talvihoitoluokkaan Is kuuluvalla tiellä käytetään suolaa noin 6,9 t/km/a. Alueella kul-
kee myös Raalantie (yt 1355) noin 0,7 km pituisen matkan. Tiellä (talvihoitoluokka 
Ib) käytetään suolaa noin 1,6 t/krn/a. Teillä kuljetettavat vaaralliset aineet aiheuttavat 
myös riskin pohjavedelle. 

Asutuksen jätevesihuolto sekä suojaamattomat öljysäiliöt aiheuttavat riskin pohjave-
den laadulle. Alueella on yksi maanpäällinen suojaamaton öljysäiliö ja maanalaisia 
suojaamattomia säiliöitä on yhteensä 4 kappaletta. 

Maa-ainestenotto on ollut alueella laaja-alaista. Nykyisin otto on lähes kokonaan lop-
punut. Hiekkakuopassa on ollut varastoituna muutamia ajoneuvoja sekä metalliromua 
ja siellä on esiintynyt ajoittain pienimuotoista luvatonta jätteiden läjittämistä. Alueella 
sijaitsee yksi toimiva huoltoasema sekä kaksi pylväsmuuntajaa. 

Nukarin (0154306)  pohjavesialueella teiden talvikunnossapito aiheuttaa riskin pohja-
veden laadulle. Pohjavesialueella kulkee yhteensä 1,1 km talvihoitoluokkaan Is kuu-
luvaa tietä, 1,2 km luokkaan Ib kuuluvaa tietä ja 0,6 km talvihoitoluokkaan III kuulu-
vaa tietä. Riskiä aiheuttaa myös kantatie 45:llä kuljetettavat vaaralliset aineet. 

Jätevesien käsittely alueella aiheuttaa pohjavedelle riskiä. Yhteensä 31 kiinteistöllä 
kaikki jätevedet johdetaan saostuskaivojen kautta maastoonja 5 kiinteistöllä kaikki jä-
tevedet imeytetään maahan. Tämän lisäksi alueella sijaitsee koulun pienpuhdistamo, 
josta vedet johdetaan Vantaanjokeen. Alueella on maapäällisiä suojaamattomia öl- 
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jysäiliöitä yhteensä 5 kpl sekä maanalaisia suojaamattomia säiliöitä 4 kpl. Alueella si-
jaitsee luvaton kaatopaikka sekä romujen varastointia. Lisäksi alueella on kaksi 
kappaletta kasvitarhoja, joiden käyttämät lannoitteet ja kasvinsuojeluaineet aiheuttavat 
riskin pohjaveden laadulle. Alueella on myös karjataloutta (60-70 eläintä), muuntajia 
sekä maa-ainestenottoa. Vantaanjoki kulkee alueella. Joesta voi imeytyä pintavettä 
muodostumaan. 

Nummenpään (0154307) pohjavesialueella on toiminut ampumarata vuosina 1968-
1995. Toiminta on loppunut alueella. Muita pohjaveden laatuun mahdollisesti vaikut-
tavia ihmistoimintoja alueella ovat mm. asutus, kauppapuutarha, maa-ainestenotto ja 
maatalous. 

Heikkilän (0154310) pohjavesialueella pohjavedelle riskiä aiheuttavat mm. hautaus-
maa, huoltamot (2 kpl) sekä kemiallinen pesula. Alueella on toiminut myös sähkölai-
toksen pylväskyllästämö, jonka toiminta on loppunut 1950-luvulla. Näiden lisäksi alu-
een halki kulkee talvihoitoluokkaan I ja III kuuluvia teitä. Alueella on myös asutusta 
ja maatalousaluetta. 

Rajamäen (0154351) pohjavesialueella veden laadulle riskiä aiheuttavaa käyrmissä 
olevaa toimintaa ovat mm. elintarviketeollisuus, ampumarata ja huoltamo. Toimintan-
sa jo lopettanutta riskitoimintaa alueella ovat olleet mm. pylväskyllästämö, puunsuoja-
aineita valmistava laitos, huoltoasema ja korjaamo sekä kolme kaatopaikkaa. Alueen 
lounaisosassa on todettu pohjaveden likaantumista aiheuttanut öljyvahinko. 

Kiljavan (0154352) pohjavesialueella asutuksen jätevesien käsittely aiheuttaa alueella 
riskin pohjaveden laadulle. Alueella on vanhaa pientalo- ja vapaa-ajanasutusta sekä 
kurssi- ja leirikeskuksia. Alueella on yhteensä 24 öljysäiliötä, joista 16 on maanalaisia 
ja näistä 10 on suojaamattomia. Alueella on kiinteistörekisterin mukaan huomattavasti 
enemmän säiliöitä. Säiliöt ovat kooltaan 1,5-6,3 m3. Osalla Röykän aluetta sekä Mat-
kun ja Kiljavan vedenottamoiden ympäristössä olevat kiinteistöt ovat liittyneet viemä-
riverkostoon. Muu asutus on viemäröimätöntä. Vedenottamoiden vaikutus-alueella 
kulkee myös suolattava (talvihoitoluokka Ib) tie. 

Röykän alueella oli vuonna 2000 voimassa kaksi maa-ainestenottolupaa. Pohjavesi-
alueella on toimintansa lopettanut huoltoasema. Alueella sijaitsee 24 jakelumuuntajaa, 
jotka sisältävät mineraaliöljyä. Rikkoutuessaan muuntajat aiheuttavat melko suuren 
riskin pohjaveden laadulle. Muuntaja sisältää öljyä keskimäärin 100 — 480 kg. Alueel-
la on sijainnut myös toimintansa jo lopettaneita korjaamoja sekä romuttamoja ja ak-
kupurkamo. Pohjavesialueen eteläreunalla sijaitsee taimitarha. Röykän alueella on 
toimintansa vuonna 1979 lopettanut saha. Näiden lisäksi alueella on kaksi sairaalaa 
sekä romuttamo ja teollisuusalue. 

Salmelan (0154356) pohjavesialueella kulkee kaksi suolattavaa tietä. Tiet kuuluvat 
kunnossapitoluokkiin Is ja Ib. Alueella on runsaasti peltoja. Maa-ainestenotto käsittää 
noin 50 % pohjavesialueen muodostumisalueesta. Muita pohjaveden laadulle riskiä 
aiheuttavia toimintoja alueella ovat mm. betonijätteen kaatopaikka ja asutus. Alueen 
riskiherkkyyttä lisää synkliinisyys. 

Nurmijärven vedenhankintaan soveltuvilla (luokka II) pohjavesialueilla sijaitsevat riskiä 
aiheuttavat toiminnot: 

32 	......................................................................................................... 



Perttulan (0154304)  pohjavesialueen pohjaveden laadulle saattaa aiheutua riskiä alu-
een läpi kulkevan tien talvihoitotoimista sekä alueella sijaitsevasta asutuksesta ja maa-
taloudesta. 

Nummimäen (0154313)  pohjavesialueella on maa-ainestenottoalueena noin 40%:a 
muodostumisalueen pinta-alasta. Maa-ainestenotto on ulottunut myös pohjaveden-
pinnan alapuolelle. Muita laatuun vaikuttavia tekijöitä alueella ovat asutus, tiet ja 
työmaavarasto. 

Paloioen (0154315)  pohjavesialueella pohjaveden laatuun vaikuttavia ihmistoimintoja 
on mm. tie, maa-ainestenotto ja maa- ja metsätalous. 

Pinninnummen (0154355)  pohjavesialueella on runsaasti omakotiasutusta. Alueen 
pohjoisreunalla sijaitsee kaatopaikka. Pohjavesialueen muodostumisalueen ulko-
puolella on jonkin verran peltoviljelyä. 

Nurmijärven muilla pohjavesialueilla (luokka III) sijaitsevat riskiä aiheuttavat toiminnot: 

Ali-Labbartin (0154308)  pohjavesialue on pääosin hienoaineksen peittämä alue. Alu-
een pohjaveden laadulle riskiä saattaa aiheuttaa peltoviljely, asutus ja alueella kulke-
vien teiden talvikunnossapito. 

Peräkorven (01 54309)  pohjavesialueella ei ole maa-aineksenoton lisäksi muuta pohja-
veden laatuun mahdollisesti vaikuttavaa toimintaa. Pohjaveden muodostumisalueen 
ulkopuolella sijaitsee peltoja. 

Mäntylän (0154311)  pohjavesialueella ei ole maa-aineksenoton ja asutuksen lisäksi 
muita ihmistoimintoja. 

Kassakummun (0154312)  pohjavesialueella on sijainnut tynnyripesula, maalaamo ja 
ampumarata. Toiminnat ovat loppuneet 1980-luvun puolessa välissä. 

Riihiliitteen (0154314)  pohjavesialueella vedenlaatuun vaikuttavia ihmistoimintoja 
ovat mm. soranotto, asutus ja talvihoitoluokkaan Ib kuuluva tie. 

Leppälammen (0154316)  pohjavesialueella on sijainnut romuvarasto. Toiminta on 
loppunut 1990-luvun alussa. Pohjavesialueella kulkee valtatie 25, jonka talvihoito-
luokka on Is. Tie kulkee varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella. 
Alueella on myös asutusta. 

Järventauksen (0154317)  pohjavesialueella on useita pieniä maa-ainestenottoalueita 
sekä asutusta. 

Nurmijärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien toimenpide-ehdotuksia 

Tähän mennessä Nurmijärven kunnassa on tehty pohjavesialueiden suojelu-
suunnitelma Kiljavan, Rajamäen, Teilinummen, Nukarin ja Valkojan pohja-
vesialueille. Kussakin suojelusuunnitelmassa on kartoitettu alueella sijaitsevat riski-
toiminnot ja annettu toimenpide-ehdotuksia riskien vähentämiseksi. Myös vedenotta-
mot on yksilöity ja niistä pumpatut vesimäärät on ilmoitettu suojelusuunnitelmassa. 
Alueen geologia sekä pohjaveden virtaukseen liittyviä tietoja on yleisesti sisällytetty 
suunnitelmiin. Rajamäen ja Nopon pohjavesialueita lukuun ottamatta muilla alueilla 
on tehty täydentäviä pohjavesiselvityksiä mm. virtaus-olosuhteiden selvittämiseksi. 
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Nurmijärven Teilinummen ja Nukarin sekä Valkojan suojelusuunnitelmien teon yh-
teydessä on alueilla tehty maastossa kairauksia ja näiden avulla selvitetty alueen geo-
logiaa sekä pohjavesioloja. Teilinummen ja Nukarin pohjavesialueilta otettiin pohja-
vesinäytteitä maastotöiden yhteydessä asennetuista havaintoputkista. Näytteistä määri-
tettiin lähinnä ihmistoimintaa indikoivia ja alueella sijaitseviin riskeihin liittyviä ainei-
ta. Myös Valkojan alueelle asennettiin pohjavesiputkia, jotka lisättiin alueella käyn-
nissä olevaan pohjaveden seurantaan. Alueilta on myös pyritty keräämään olemassa 
olevia tietoja pohjaveden laadusta. Valkojan vedenottamolla on Länsi-Suomen vesioi-
keuden vahvistama suoja-alue. 

Kiljavan pohjavesialueen suojelusuunnitelmassa on todettu pohjaveden yhteys pinta-
vesiin ja myös arvioitu vaihdon suunta ja määrä. Suoj elusuunnitelman teon yhteydessä 
suoritettiin myös painovoimamittauksia. Alueella sijaitsevilla Kiljavan ja Röykän ve-
denottamoilla on Länsi-Suomen vesioikeuden vahvistamat suoja-alueet. Vedenotta-
mon kaukosuoja-alueella tulee jättää ainakin kahden metrin suojakerros pohjaveden 
ylimmän tason yläpuolelle. Nurmijärven kunta on vaatinut maa-ainestenottoluvissa 
neljän metrin suojakerrospaksuutta. Vedenottamon lähisuoja-vyöhykkeelle on asetettu 
tiukempia ehtoja maa-aineksen otolle kuin kaukosuoja-vyöhykkeellä. 

Rajamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelmassa pohjaveden oton ja muodostumisen 
sekä tekopohjaveden muodostamisen vaikutusta alueen pohjaveden pinnankorkeuteen 
on tarkasteltu. Kaunissyrjän ja Solttilan ottamoilla on Länsi-Suomen vesioikeuden 
vahvistamat suoja-alueet. 

Uusien pohjavettä vaarantavien toimintojen sijoittamista pohjavesialueille tulisi vält-
tää. Tämän osalta kunta kaavoittajana on avainasemassa. Myös maa-
ainestenottaminen ja siihen liittyvät luvat ja lupiin liittyvä pohjaveden tarkkailu, jälki-
hoito ja suojakerrospaksuudet ovat kunnan ja toiminnanharjoittajan vastuulla. 

Pohjavesialueella kulkeville teille tulisi rakentaa onnettomuussuojaus ja mahdollisesti 
tutkimusten osoittamiin kohtiin myös kloridisuojaus. Suolankäyttöä tulee mandolli-
suuksien mukaan vähentää. Vastuu suojauksien rakentamisesta ja suolauksen vähen-
tämisestä on tiepiirillä. 

Alueella sijaitsevien öljysäiliöiden osalta tulisi suojaamattomat säiliöt poistaa ja kor-
vata suojarakenteisilla säiliöillä. Vastuu öljysäiliöiden uusimisesta on kiinteistön 
omistajalla. Huoltoasemien osalta tulisi maanalaiset säiliöt korvata kaksois-
vaippasäiliöillä saneerausten yhteydessä. Myös huoltamotoiminnan vaikutusta pohja-
veden laatuun tulisi tarkkailla. Vastuu toimenpiteistä on huoltamoyrittäjällä. 

Jätevesien käsittely aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle. Saostuskaivot tulisi korvata 
umpisäiliöillä ja jätevedet tulee kuljettaa pohjavesialueen ulkopuolelle. 

Kasvitarhojen osalta tulee pohjavedestä tarkkailla typpi- ja fosforiyhdisteitä sekä 
torjunta-aineita. Vastuu seurannasta on toiminnan harjoittajalla. 

Kaikki pohjavesialueelle luvattomasti varastoidut jätteet ja metalliromut tulee välittö-
mästi kuljettaa pois sekä likaisten maa-ainesten läjittäminen tulee lopettaa. Vastuu sii-
voamisesta on todennäköisesti kunnalla. Vesilaitoksen tulee huolehtia vedenottamo-
alueen aitaamisesta. 
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Pohjavesialueilla on edelleen runsaasti muuntajia, jotka sisältävät öljyjä. Muuntajien 
sijoittamista uudelleen tai turvallisemmin alueella tulee sähkölaitoksen harkita. Alu-
eella harjoitettavan maatalouden vaikutuksia pohjaveden laatuun tulee tarkkailla. 

Lista suojelusuunnitelmissa luetelluista pohjaveden suojelutoimenpiteistä pohjavesi-
alueittain on taulukossa 9. 
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4. YMPÄRISTÖLUVAT JA VESITALOUDELLISET LUVAT 

4.1 Yleistä 
Lupaviranomaisina toimivat ympäristöasioissa kuntien lisäksi ympäristölupavirastot ja 
alueelliset ympäristökeskukset. Kyseiset viranomaiset arkistoivat myöntämänsä luvat, 
ja heiltä voi myös saada tietoja myönnetyistä luvista. Vesitaloudelliset luvat tallenne-
taan ympäristölupavirastoissa vesikirjaan. Luvista saa tietoja myös Valvonta- ja 
kuormitustietojärjestelmästä (VAHTI). Vedenottolupia koskevat tiedot on jatkossa 
tarkoitus tallentaa asiakirjojen hallintajärjestelmään (AHJO) ja vesi- ja ympäristölupa-
rekisteriin (YLVA). 

Vesipuitedirektiivin ja pohjaveden käytön ja suojelun kannalta on lähinnä otettava 
huomioon alueellisten ympäristökeskusten ja kuntien vedenhankinnan kannalta tär-
keille (I luokan) ja vedenhankintaan soveltuville (II luokan) pohjavesialueille myön-
tämät ympäristöluvat sekä ympäristölupavirastojen ja entisten vesioikeuksien myön-
tämät jäteveden johtamista ja pohjavedenottoa koskevat luvat. Lupien sisältämiä tieto-
ja voidaan käyttää hyväksi tunnistettaessa sellaisia riskialueita, joille vesipuitedirektii-
vin liitteen II kohdan 2.2 ja 2.3 mukainen ominaispiirteiden lisätarkastelu ja tarkastelu 
ihmistoiminnan vaikutuksista tulisi suorittaa. Voimassa olevien lupien ja niiden sisäl-
tämien määräysten selvittäminen edesauttaa myös vesipuitedirektiivin edellyttämien 
toimenpiteiden määrittämisessä ja seuranta-ohjelmien laatimisessa. 

Lahdessa ja Nurmijärvellä on lukuisia saastuneita maa-alueita, joiden kunnostukseen 
on myönnetty ympäristölupa 1990-luvun lopulla tai 2000-luvun alussa. Saastuneiden 
maa-alueiden kunnostus on asiakokonaisuus, jota alueellisten ympäristökeskusten 
Lahden ja Nurmijärven alueelle myöntämät ympäristöluvat käsittelevät kaikkein 
useimmin. Landessaja Nurmijärvellä on myös useita tehtaita, laitoksia tai alueita, joil-
la käsitellään tai joille varastoidaan jätteitä tai pohjavesille haitallisia aineita ja jotka 
siten aiheuttavat pohjavesille riskin. Lahden kaupunginja Nurmijärven kunnan alueel-
la on alueellisten ympäristökeskusten toimesta tehty kaikkiaan 68 ympäristölupapää-
töstä vuosien 1997-2001 aikana. Niistä 40 tapauksessa hanke sijoittui I tai II luokan 
pohjavesialueelle. Lahdessa päätöksistä 28 koski I tai II luokan pohjavesialuetta ja 
Nurmijärvellä 12. 

Pohj avedenottolupaan sisällytetään aina maininta vedenoton enimmäismäärästä. Lu-
pamääräykset sisältävät myös aina jonkinlaisia pohjaveden seurantavelvoitteita. Ve-
denottoluvan hakijan on laadittava tarkkailuohjelma, jonka alueellinen ympäristökes-
kus hyväksyy. Pohjaveden korkeuden lisäksi vedenottaja seuraa yhä useammin myös 
pohjaveden laatua. Jos vedenotto vaikeuttaa vedensaantia alueella olevista kaivoista, 
on vedenottoluvan saajan korvattava se asianosaisille rahakorvausten sijaan toimenpi-
develvoittein, jos vahingonkärsijä sitä vaatii. 

Vesioikeudet ja ympäristölupavirastot ovat myöntäneet Lahden kaupungin ja Nurmi-
järven kunnan alueille myös monia vesiasioita koskevia lupia. Kaikkiaan Nurmijärven 
kunnan alueelle on myönnetty vuosien 1990-2001 aikana 24 vesitaloudellista lupaa, 
joista neljä koski pohjavedenottoa ja kuusi jäteveden johtamista. Lahden alueelle on 
samana ajankohtana myönnetty 22 vesiasioita käsittelevää lupaa, joista yksikään ei 
koskenut j äteveden johtamista tai pohj avedenottoa. 
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Viime vuosina myönnetyistä luvista on tehty yhteenveto oheisiin taulukkoihin. Taulu-
kossa ,5 on esitetty Uudenmaan ympäristökeskuksen vuosina 1997-2001 Nurmijärven 
kunnan alueelle myöntämät ympäristöluvat. Taulukossa 6 ovat Länsi-Suomen vesioi-
keuden ja Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Nurmijärven kunnan alueelle vuosina 
1990-2001 myöntämät jäteveden johtamista ja pohjavedenottoa koskevat luvat. Tau-
lukossa 7 ovat puolestaan Hämeen ympäristökeskuksen vuosina 1997-2001 Lahden 
kaupungin alueelle myöntämät ympäristöluvat ja taulukossa 8 Itä-Suomen vesioikeu-
den ja Itä-Suomen ympäristölupaviraston vuosina 1985-2001 Lahden kaupungin alu-
eelle myöntämät jäteveden johtamista ja pohjavedenottoa koskevat luvat. 

Lupapäätökset ovat yleensä myönteisiä, sillä toiminnan sallittavuus pyritään takaa-
maan tarpeeksi tiukoin lupamääräyksin ja toiminta pyritään jo hankesuunnitelmavai-
heessa tekemään sellaiseksi, että edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa. 
Taulukossa 5 oleva Hämeen ympäristökeskuksen 14.12.1999 tekemä ympäristölupa-
päätös No 85/YSO/99, joka koski Lahden kaupungin Viuhan kaatopaikkaa, eroaa täs-
sä mielessä tavanomaisesta luparatkaisusta. Ympäristökeskus ei myöntänyt lupaa kaa-
topaikalle. Ratkaisua perusteltiin erityisesti sillä, että maankaatopaikka olisi sijoittunut 
vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen vettä hyvin läpäisevälle osalle. Maan-
kaatopaikka olisi saattanut aiheuttaa pohjaveden laadun olennaista huonontumista ja 
muuttumista terveydelle vaaralliseksi. Päätöksessä tuli siten esille myös eräs vesipui-
tedirektiivin periaatteista, eli pyrkimys pohjaveden tilaa uhkaavien riskien vähentämi-
seen. 

Riskejä vähennetään myös lupamääräyksillä, joissa otetaan huomioon hankkeen si-
jainti tärkeällä tai vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Ympäristön-
suojelulain (YSL) 43 §:n mukaan luvassa on annettava pilaantumisen ehkäisemiseksi 
tarpeelliset määräykset mm. seuraavista seikoista: 

• Päästöistä, niiden ehkäisemisestä ja muusta rajoittamisesta sekä päästöpaikan si-
jainnista 

• Jätteistä sekä niiden synnyn ja haitallisuuden vähentämisestä 
• Toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, toiminnan lopettamisen 

jälkeisistä toimista sekä muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään pilaan-
tumista tai siitä aiheutuvia haittoja 

Seuraavassa on lueteltu Lahden ja Nurmijärven alueella eri päätöstyypeissä esiintyviä 
lupamääräyksiä, joilla voi olla vaikutusta pohjavesien tilaan ja joissa edellytettyjä ana-
lyysituloksia, selvityksiä ja asiakirjoja voidaan hyödyntää vesipuitedirektiivin pohja-
vesinäkökohtiin liittyviä asioita pohdittaessa ja vesipuitedirektiiviä implementoitaessa. 
Lupamääräyksissä mainitut velvoitteet noudattavat hyvin myös vesipuitedirektiivin 9. 
artiklan pilaaja maksaa -periaatetta. Jatkossa mm. seurantaa tullaan vesipuitedirektii-
vin periaatteiden mukaisesti toteuttamaan entistä enemmän riskinaiheuttaj ien kustan-
nuksella. Tällöin on tärkeä tietää, mitkä ovat riskinaiheuttajien nykyiset velvoitteet. 
Tiettyjä pohjavesille riskiä aiheuttavia toimintoja ei Lahden ja Nurmijärven pohja-
vesialueilla tosin esiinny lainkaan. Näistä mainittakoon esim. ympäristölupaa vaativat 
eläinsuojat. 
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4.2 Saastuneiden maa-alueiden puhdistus 
Saastuneet maa-alueet puhdistetaan yleensä poistamalla saastuneet maamassat ja puh-
distamalla ne erillisessä käsittelylaitoksessa tai viemällä ne kaatopaikalle maaperän 
saastuneisuudesta riippuen. Myös likaantunut orsivesi voidaan edellyttää poistettavan. 
Puhdistuspäätöksissä mainitaan eri haitta-aineiden suurimmat sallitut pitoisuudet 
maaperässä. Käsiteltävien ja maaperään j äävien massojen pitoisuudet on varmistettava 
näytteenotolla ja -analysoinnilla. Pilaantuneen maan siirroista tulee laatia siirtoasiakir-
ja. Myös alueen maaperään puhdistuksen jälkeen jäävistä pitoisuuksista voidaan edel-
lyttää erillistä selvitystä. Kunnostus voi lisäksi edellyttää näytteiden ottoa joko havain-
toputkista tai kaivoista, jos kaivoja sijaitsee hankkeen mahdollisella vaikutusalueella. 
Tulosten perusteella voidaan päättää tarkkailun jatkamisen tarpeellisuudesta. Näitä 
kaikkia luvanmukaisia tarkkailutietoja, asiakirjoja ja selvityksiä voidaan käyttää hy-
väksi myös alueen vesipuitedirektiivin tarkoittamaa pohjaveden tilaa ja pohjavesi-
muodostuman riskejä arvioitaessa. 

4.3 Jätteiden ja kemikaalien käsittely, varastointi ja sijoitus 
Jätteiden ja kemikaalien käsittelyä, varastointia ja sijoitusta koskevissa ympäristölu-
papäätöksissä on yleensä määräys, jonka mukaan jätteet ja kemikaalit on toiminnan 
luonteesta riippuen käsiteltävä, varastoitava tai sijoitettava niin, ettei niistä aiheudu 
saastumisvaaraa pohjavesille. Myös sade- ja muut alueen pintavedet on johdettava 
niin, ettei niistä aiheudu pohjavesien saastumisvaaraa. Oljyisten jätevesien pääsy poh-
javeteen on estettävä öljynerotuksella. Viemäriin johdettavista poistovesistä voidaan 
edellyttää analysoitavan tiettyjen aineiden pitoisuuksia. Analyysitulosten perusteella 
arvioidaan jätevesiin johdettavien haitta-aineiden kokonaismä.ärät, jotka toimitetaan 
tiedoksi mm. vesilaitokselle. Poikkeuksellisen suuria päästöjä aiheuttavista häiriötilan-
teista, joissa kemikaaleja tai muita aineita pääsee pohjaveteen, maaperään, pintavesiin, 
viemäriin tai haihtumaan ilmaan, on ilmoitettava ympäristöviranomaisille tai asian-
osaisille vesilaitoksille häiriötilanteesta ja päätöksen sisällöstä riippuen. Häiriötilan-
neilmoitusten toistuvuutta ja tyyppiä voidaan hyödyntää silloin, kun pohjavesimuo-
dostuman 4 artiklan mukaista riskialttiutta ja ominaispiirteiden lisätarkastelun tarvetta 
arvioidaan sekä itse lisätarkastelua toteutetaan. 

4.4 Jätevesien johtaminen 
Jätevesien johtamista koskevissa lupamääräyksissä on pohjavesien suojelun ja pohja-
vesimuodostumassa olevien riskien arvioinnin näkökulmasta merkitystä mm. satun-
naispäästöjen varalta tehtävällä riskikartoituksella ja toimenpideohjelmalla, selvityk-
sellä vuoto- ja kuivatusvesien vähentämiseksi tarvittavista toimenpiteistä sekä määrä-
yksellä, jonka mukaan jätevedenpuhdistuksessa syntyvä liete on käsiteltäväja sijoitet-
tava niin, että siitä aiheudu vesien pilaantumisvaaraa. Jätevesien johtamislupa myön-
netään aina joko mereen tai sisävesistöihin, eikä pohjavesiin. Lupaan liittyvät seuran-
tavelvoitteet eivät siten myöskään koske pohjavesiä. Jätevesistä ei kuitenkaan saa ai-
heutua terveydellistä haittaa, mikä sisältää myös jätevesien pohjavesiin imeytymisestä 
aiheutuvat seuraukset. 
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5. POHJAVEDENOTTO — MÄÄRÄLLINEN TILA 

Vesipuitedirektiivin mukaisella pohjavesimuodostuman määrällisellä tilalla ilmaistaan 
muodostuman kokonaistilaa. Se, että muodostumassa olevan pohjaveden määrä vähe-
nee paikallisesti muodostuman tietyissä osissa, ei siis tee sen määrällistä tilaa huonok-
si. Määrällisen tilan säilyminen hyvänä on otettava huomioon jo vedenottolupaa 
myönnettäessä ja lupaan liittyviä määräyksiä annettaessa. 

Määrällisen tilan arvio tehdään alueellisissa ympäristökeskuksissa työskentelevien 
asiantuntijoiden toimesta. Jos pohjavesimuodostuman alueella on sen antoisuuteen 
nähden runsaasti vedenottoa ja on mahdollista, että määrällinen tila ei ole hyvä, alue 
katsotaan olevan ns. riski alue, jolle on laadittava pohjaveden suojelusuunnitelma, jos-
sa kiinnitetään huomiota mm. pohjaveden määrällisen seurannan tehostamiseen, jotta 
määrällisestä tilasta saataisiin luotettavampi kuva. Mikäli pohjavesimuodostuman 
määrällinen tila katsotaan tarkastelujen ja seurannan perusteella olevan huono, tulee 
alueella ryhtyä toimenpiteisiin muodostuman tilan parantamiseksi. 

5.1 Lahti 

Lahden (0439801) pohjavesialueella on kahdeksan ottamoa, joilla on vesilain mukai-
nen vedenottolupa. Vedenottoluvan saaneiden kaivojen kokonaisantoisuus on vuodelta 
1999 saatujen tietojen mukaan noin 62 000 m3/d ja määräaikaisten lupien mukainen 
kokonaisvedenottomäärä on noin 32 500 m3/d, kun varsinainen ottomäärä on vain 
noin 22 000 m3/d. Otetut vesimäärät ovat siis selvästi varsinaista antoisuutta pienem-
piä. Lahden ja sitä lähellä olevien Renkomäen, Kolavan, Kunnaksen ja Takkulan poh-
javesialueiden ja niillä sijaitsevien ottamoiden vedenottolupien mukaiset ottomäärät, 
otetut vesimäärät ja antoisuudet on esitetty taulukossa 3. 

Pohjaveden voimakas käyttö on vuosisadan kuluessa laskenut pohjavedenpintoja. 
1900-luvun alussa pohjaveden pinta oli Lahdessa selvästi korkeammalla kuin nyky-
ä . Vesipuitedirektiivissä tarkoitettua pohjaveden tilaa määritettäessä ei kuitenkaan 
edellytetä, etteikö pohjavedenpinta saisi olla lainkaan alentunut ihmistoiminnan vaiku-
tuksesta, vaan pääsääntönä on, että veden käytön tulee olla kestävällä pohjalla, eikä 
pohjaveden määrällinen tila enää heikkene. 

Pohjaveden pinnan aleneminen vuosisadan saatossa näkyy mm. lähteiden lukumäärän 
vähenemisenä. Ainoastaan Lahden alueella on kaikkiaan ainakin 21 lähdettä, jotka 
ovat kuivuneet ajoittaisesti tai kokonaan tai muuten turmeltuneet joko vedenoton tai 
muun rakentamisen vuoksi. Direktiivin mukaan pohjaveden hyvä määrällinen tila 
edellyttää, että pohjavedenkorkeuteen ei kohdistu sellaisia ihmistoiminnan aiheuttamia 
muutoksia, jotka aiheuttaisivat oleellista haittaa pohjavesimuodostumasta suoraan 
riippuvaisille ekosysteemeille, jollaisia ovat mm. lähteet. Tämä ei kuitenkaan koske jo 
kuivuneita lähteitä. On siis pidettävä huolta siitä, että jatkossa Lahden 37 muun läh-
teen tila ei olennaisesti huonone. 

Vielä 1960- ja 1970-luvulla vedentarpeen lisääntyessä voimakkaasti pohjaveden mää-
rällinen tila oli Lahden seudulla heikkenemään päin, sillä pohjaveden pinta laski huo-
lestuttavasti (kuva 6). Vuodesta 1965 lukien vettä alettiin ostaa Hollolasta ja uusia ve-
denottamoita avattiin Renkomäkeen, Riihelään j a Urheilukeskukseen. 1970-luvulla 
Lahden alueelle myönnettiin kaikkiaan kahdeksan pohjavedenottoa käsittelevää lupaa. 
Tämän ansiosta pohjavedenotto jakautuu nykyisin useamman pohjavesimuodostuman 
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alueelle, ja pohjaveden määrällinen tila on parantunut. Määrällisen tilan parantumista 
on edesauttanut myös vedenkulutuksen pieneneminen viimeisen 25 vuoden aikana 
noin 25%:lla. Lahden omien vedenottamoiden vesioikeuslupien mukaisesta tuotanto-
kapasiteetista on nykyisin käytössä noin 73%. Vedenoton kehitys Lahden Jalkarannan, 
Urheilukeskuksen, Renkomäen ja Launeen ottamoilla vuodesta 1988 vuoteen 1999 on 
esitetty kuvassa 7. 

Myös Vesijärvestä tapahtuva pintaveden imeytyminen pohjavesimuodostumaan takaa 
pohjaveden määrällisen tilan säilymisen hyvänä. Esimerkiksi Lahdessa sijaitsevasta 
Jalkarannan pohjavedenottamosta otettavasta vedestä noin puolet on pintavettä, jota 
imeytyy ottamoon rantaimeytyksen kautta, mikä takaa tässä tapauksessa sen, ettei 
pohjaveden määrä vähene varsinaisessa pohjavesimuodostumassa (kuva 6). Pohjave-
den hyvä määrällinen tila edellyttää kuitenkin direktiivin mukaan myös sitä, ettei poh-
javedenkorkeuteen kohdistu sellaisia ihmistoiminnan aiheuttamia muutoksia, jotka ai-
heuttaisivat vesien tilan oleellista huononemista. Määrällinen tila ei tässäkään mieles-
sä ole Lahdessa uhattuna, sillä imeytymällä muodostuva pohjavesi ei eroa laadultaan 
sadannasta muodostuvasta pohjavedestä. 
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Kuva 6. Lahden Jalkarannan pohjavedenottamon ympäristön ja Vesijärven vedenpinnan tark-
kailutietoja vuosilta 1969-2000. Pinnankorkeuden tarkkailutiedot ovat kunkin vuoden tammi-
kuulta. 
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Kuva 7. Lahti Vesi Oy:n ottamoista otettuja vesimääriä vuosina 1988-1999. 

5.2 Nurmijärvi 

Nurmijärven kymmenestä tärkeästä pohjavesialueesta käytetään vedenhankintaan tällä 
hetkellä kuutta ja yksi on varalla. Yleinen vesilaitos toimii Nurmijärven kirkonkylän, 
Klaukkalan, Rajamäen, Röykän ja Nukarin alueilla, ja kunnan asukkaista 70% on ve-
sijohtoverkoston piirissä. Alko Oy:n teollisuuslaitokset käyttävät Rajamäen pohjavesi-
aluetta. 

Nurmijärven kunta johtaa vettä Vihtilammesta Sääksjärveen, koska pohjavedenotto 
Kiljavan ja Röykän vedenottamoilta edellyttää, että Sääksjärven vedenkorkeus pysyy 
tietyllä tasolla. Tuusulan Seudun Vesilaitos ky puolestaan imeyttää Nurmijärven Rag-
lan kylässä ja Tuusulan Ruskelan kylässä Päijänne-tunnelista otettavaa raakavettä yh-
teensä jopa 17 000 m3/d ja muodostaa siten tekopohjavettä Järvenpään, Keravan, Si-
poon ja Tuusulan seudun vedentarpeeseen. 

Nurmijärven kunnassa ja osittain Tuusulan kunnan puolelle ulottuvalla harju-
muodostumalla pohjaveden hyvä määrällinen tila siis pyritään turvaamaan mm. veden 
johtamisella vesistöstä toiseen, vesistöjen säännöstelyllä ja raakaveden imeytyksellä 
pohjavesimuodostumaan. Määrällisen tilan säilymistä hyvänä edesauttaa myös se, että 
vedenotto on vähentynyt Nurmijärven vesilaitoksen ja Primalco Oy:n ottamoilla 1990-
luvun loppua kohti. Ottomäärien kehitys vuodesta 1988 vuoteen 1999 on esitetty kol-
men ottamon osalta kuvassa 8. Maastosta saatujen seurantatietojen mukaan pohjave-
den pinnankorkeudessa ei ole havaittavissa selkeää trendiä, joka osoittaisi pohjaveden 
määrällisen tilan heikkenemistä 1990-luvulla (kuva 9), vaikka tällöin onkin ollut muu-
tamia kuivia vuosia, jotka ovat alentaneet pohjaveden pinnankorkeuksia mm. Etelä-
Suomen rannikon tuntumassa. 

Nurmijärven pohjavesialueiden vedenottolupien mukainen ottomäärä on kaikkiaan 16 
800 m3/d, mutta pohjavettä pumpataan 1990-luvun vaihteesta saatujen tietojen mu- 
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kaan ottamoista vain noin 46 00 m3/d. Ottamoiden kokonaisantoisuus on samana ajan-
kohtana ollut noin 22 000 m3/d. Kaikkien ottamoiden antoisuudesta ei tosin ole tietoa. 
Ottamoiden kokonaisantoisuus on kuitenkin selvästi suurempi kuin veden-ottolupien 
mukaisesti yhteenlaskettu vedenottomäärä, joka ovat puolestaan selvästi suurempi 
kuin eri ottamoista todellisuudessa yhteensä pumpattu ottomäärä. Nurmi järven poh-
javesialueiden vedenottolupien mukaiset ottomäärät, pumpatut vesimäärät ja kaivojen 
antoisuudet on esitetty taulukossa 4. 
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Kuva 8. Vedenottomäärien kehitys vuosina 1988-1999. Valkojan ja Kiljavan ottamo ovat kaksi 
Nurmijärven vesilaitoksen kahdeksasta ottamosta ja Tehtaan ottamo on yksi Prima/co Oy:n 
viidestä ottamosta. 
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Kuva 9. Pohjavedenpinnan korkeuden vaihteluita Nurmijärven Telinummella vuosina 1992-
1997. Pinnan-korkeuden vuosittainen vaihteluväli on noin metrin, mutta selkeää trendiä mää-
räl/isen tilan muutoksessa ei ole havaittavissa. Pinnankorkeudet ovat useimmin alhaisimmil-
laan loppukesästä tai alkusyksystä, mutta joinain vuosina talvella. Pinnankorkeus vaihtelee 
hieman samansuuntaisesti kaikissa kolmessa mittauspisteessä. 
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6. POHJAVEDEN TILA JA SEURANTA 

6.1 Seurannan toteuttaminen 
Seurantaan liittyen on todettu, että tulosten laadun kannalta on tärkeää, että pohjavesi-
näytteidenotto tapahtuu ohjeiden mukaan virheettömästi. Asiaan liittyviä standardeja 
tulee noudattaa sekä näytteenotossa että näytteen käsittelyssä. Näytetulosten vertailu-
kelpoisuuden vuoksi tulee analysointimenetelmät kuvata tulosten yhteydessä. Tähän 
liittyen myös tiettyjen aineiden määritysrajojen ilmoittaminen ja määrittäminen ovat 
erityisen tärkeitä pohjavesimuodostumien tarkastelujen lopputulosten kannalta. 

Seurantapisteiden valinnassa tulee huomioida, että ne ovat mahdollisimman hyvin 
alueen pohjaveden tilaa edustavia. Perusseurantaan valittavien pisteiden osalta tulee 
huomioida, että seuranta tulee olemaan jatkuvaa ja pitkäaikaista. Seurantapisteiden 
muuttamista tulee välttää mahdollisuuksien mukaan. Mikäli seurantapistettä joudutaan 
vaihtamaan tulee mahdollisuuksien mukaan varmistaa, ettei se vaikuta alueelle tehtyi-
hin arviointeihin ja tarkasteluihin sekä niistä aiheutuviin toimenpiteisiin. 

Aikasarjojen osalta tulee pyrkiä mahdollisimman täydelliseen näytesarjaan. Mikäli 
näytesarjojen perusteella tehdään koko pohjavesialueelle ekstrapolointeja, saattaa jo 
kandenkin seurantatuloksen puuttuminen aiheuttaa vääristymiä. Näytteet tulisi ottaa 
samaan aikaan vuodesta, jotta vuodenaikojen mahdollisesti aiheuttama vaihtelu ei vai-
kuta tulosten vertailukelpoisuuteen. Tässä yhteydessä tulee huomioida mm. eri pohja-
vesiesiintymätyyppien käyttäytyminen sekä roudan sulamisajankohta eri puolilla 
Suomea ja sen vaikutus pohjavesivarastojen määrään ja laatuun. Näytteenottotiheys 
tulisi myös harkita erikseen kullekin pohjavesimuodostumalle/muodostumatyypille, 
riippuen paikallisista olosuhteista ja muodostumasta. 

Pohjaveden määrällisen tilan seurantaa suoritetaan seuraavissa tapauksissa: 
1) Pohjavesimuodostumasta otetaan pohjavettä juomavedeksi yli 100 m3/d 
2) Pohjavesimuodostuman osalta on mahdollista, ettei direktiivin määrittelemiä ym-

päristötavoitteita saavuteta eli ns. riskialueilla 
3) Pohjavesi virtaa pohjavesimuodostumassa kahden jäsenvaltion välisen rajan yli 

Määrällisen tilan seurantaa tehdään jo tälläkin hetkellä laajasti eri toiminnan-
harjoittajien toimesta. Myös ympäristöhallinnon seurantaverkosto sisältää kattavasti 
erityyppisiä muodostumia eri puolella Suomea. Pohjavesiasemien seurannan tuloksena 
saadaan alueelliset tausta-arvot sekä pohjaveden pinnankorkeuden että kemiallisen 
koostumuksen osalta. 

Pohjaveden kemiallisen tilan seuranta suoritetaan seuraavissa tapauksissa: 
Perusseurantaa suoritetaan 7 ja 8 artiklat huomioiden aina, 
1) kun pohjavesimuodostumasta otetaan pohjavettä juomavedeksi yli 100 m3/d 
2) kun pohjavesimuodostuman osalta on mahdollista, että direktiivissä asetetut ympä-

ristötavoitteet jäävät saavuttamatta (eli ns. riskialueilla) 
3) kun pohjavesimuodostuma ulottuu yli jäsenvaltion rajan 
4) kun pohjavesimuodostuma on muuten kiinnostava 

Perusseurantaa tulee tehdä ohjeen mukaan joka toinen vuosi. Seurattavat kohteet vali-
taan vaikutusarviointien perusteella. Seurannan tarkoituksena on arviointien täyden- 
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täminen ja varmentaminen. Seuranta kohdentuu täten alueille, joilla on todennäköistä, 
ettei asetettuja ympäristötavoitteita tulla saavuttamaan. 

Toiminnallista seurantaa tehdään perusseurantajaksojen välisenä aikana, vähintään 
kerran vuodessa. Seurantakohteiksi valitaan perusseurannan perusteella alueet, joilta 
tulee selvittää pohjaveden laadussa havaittujen ihmistoiminnan seurauksena esiintyvi-
en pilaavien aineiden pitkän ajan nousevat muutossuunnat. Seurantaan tulee ottaa mu-
kaan sellaisia aineita, jotka todennäköisesti aiheuttavat ko. alueen tai ryhmän osalta 
ympäristön pilaantumista. 

Kemiallisen tilan seurantaa tekevät vesilaitosten lisäksi myös toiminnanharjoittajat, 
kuten esimerkiksi tiepiirit. Ensisijaisesti tulee selvittää olemassa olevat seurannat. Jo 
suojelusuunnitelmaa tehtäessä tulisi ottaa huomioon myös pohjaveden laadunseuranta 
ja sen vastuut. Varsinkin alueilla, joilla on runsaasti pohjavettä kuormittavaa toimintaa 
tulee seurannan järjestämiseen ja koordinointiin kiinnittää erityistä huomiota. 

Pohjavesiä koskevan tytärdirektiivin valmistelussa on otettu kantaa pohjaveden seu-
rantaan. Hajakuormitusta tarkasteltaessa tullaan soveltamaan jossakin määrin useiden 
putkien analyysitulosten yleistämistä eli laskemaan keskiarvoja. Näiden tulisi kuvata 
muodostuman pohjaveden keskimääräistä tilaa. Arvojen perusteella tullaan arvioi-
maan muodostuman tilan kehittymistä ja laskemaan pitoisuustrendejä. Nousevien pi-
toisuustrendien osalta tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin päästöjen rajoittamisek-
si, jotta pitoisuustrendi kääntyy laskevaksi. Pistekuormituksen osalta monitorointi tuli-
si järjestää tarkkaan valikoiduista havaintopisteistä, jotta ne kuvaavat kyseisen kuor-
mituslähteen vaikutusta. Mikäli hajakuormitusta seurataan useista putkista pohjavesi-
alueella, tulosten tarkasteluun ei tulisi kuitenkaan soveltaa käytettäviksi kaavailtuja ti-
lastollisia menetelmiä. 

Seurantaa varten pohjavesimuodostumia voidaan ryhmitellä suuremmiksi kokonai-
suuksiksi. Tätä asiaa on tarkemmin pohdittu luvussa 8. Seurantaa käsittelevä EU:n 
työryhmä (WG 2.7) tulee antamaan tarkempia ohjeita seurannan toteuttamisesta. 

6.2 Seurattavat muuttujat 
Pohjavesien seurannan osalta on direktiivin liitteessä V annettu perusseurantaan kuu-
luvat muuttujat, jotka ovat: 

• happipitoisuus 
• pH-luku 
• sähkönjohtavuus 
• nitraatti 
• ammonium 

Lisäksi on seurattava ympäristöpaineiden vaikutuksia osoittavia lisämuuttujia niiden 
pohjavesimuodostumien osalta, joilla ei hyvää tilaa tulla saavuttamaan. Perusseuran-
taan valittavia muuttujia tulee valita alueella olevan ihmistoiminnan mukaan. Toimin-
nallinen seuranta on ympäristöä pilaavien aineiden seurantaa. Pilaava aine on direktii-
vin mukaan aine, joka todennäköisesti aiheuttaa ympäristön pilaantumista. Erityisesti 
näitä aineita ovat direktiivin liitteessä VIII luetellut aineet. 
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Toiminnallisen seurannan tehtävänä on havaita pilaavien aineiden pitoisuuksissa esiin-
tyvät ihmistoiminnan aiheuttamat pitkän ajan nousevat muutossuunnat. Toiminnallista 
seurantaa tehdään sellaisten pohjavesimuodostumien ja muodostuma-ryhmien kemial-
lisen tilan selvittämiseksi, joiden osalta on mahdollista, ettei ympäristötavoitteita saa-
vuteta eli ns. riskialueilla. 

Tytärdirektiivin valmisteluissa on tullut esiin tarve kerätä pohjavesien osalta lista ai-
neista, joita pidetään yleisesti pohjaveden laadun vaarantumisen tai heikkenemisen 
kannalta erityisen keskeisinä. Pintavesien osalta on vastaavanlainen ns. prioriteetti-
ainelistajo olemassa. 

6.3 Vesilaitosten tarkkailuohjelmat 

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen talousveden laatuvaatimuksista ja 
valvontatutkimuksista (461/2000). Asetus perustuu Euroopan Unionin neuvoston 
3.11.1998 antamaan direktiiviin (98/83/EY). Direktiivissä säädetään ihmisen käyttöön 
tarkoitetun veden laadusta. Muita aiheeseen liittyviä lakeja ovat: terveydensuojelulaki, 
kuluttajansuojalaki, tuotevastuulaki, vesihuoltolaki sekä ympäristönsuojelulaki ja 
-asetus. 

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ja Suomen kuntaliitto ovat antaneet soveltamisohjeet 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta talousveden laatuvaatimuksista ja valvonta-
tutkimuksista. Soveltamisohjeessa käsitellään mm. valvontatutkimusohjelman laatimi-
seen ja sen hyväksymiseen liittyviä asioita, valvontatutkimusten sisältöön ja tiheyteen 
vaikuttavia tekijöitä sekä tutkimusten kustannusten jakautumisesta. Valvontatutki-
musohjelman tulisi sisältää mm. ohjelman perusteet ja tavoitteet, aiemmat veden laa-
tua koskevat tutkimusohjelmat ja erityisohjelmat, yhteenveto aikaisempien vuosien tu-
loksista, veden laatuun vaikuttavista erityistekijöistä, käyttötarkkailusta, valvontatut-
kimussuunnitelmasta ja erityisliittyjien edellyttämästä valvonnasta. 

Talousveden laadunvalvonta jakautuu jatkuvaan valvontaan ja jaksottaiseen valvon-
taan. Näytteiden määrään vaikuttaa vedenjakelualueelle päivittäin toimitettavan tai 
tuotettavan veden määrä. 

6.4 Pohjaveden tilan seuranta pohjavesiasemilla 
Ympäristöhallinnon pohjavesiasemaverkosto (53 asemaa) on perustettu 1970—luvulla. 
Verkostoa perustettaessa päätavoitteena oli hankkia geohydrologista perustietoa poh-
javeden muodostumisesta, laadusta ja määrästä. Neljännesvuosisadan jatkunut kat-
keamaton, ja sisällöltään monipuolinen seuranta on tuottanut paljon arvokasta tietoa 
sekä tieteellisen tutkimuksen että käytännön vedenhankinnan ja ympäristön suojelun 
eri osa-alueiden tarpeita varten. Viime vuosina tiedon tarve on kohdistunut enenevästi 
pohjavesien pilaantumis- ja vedenhankinta-asioihin, mikä puolestaan on johtanut 
muutaman suppeahkon, hankekohtaisen seurantaverkon perustamiseen. 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tehnyt pohjaveden seurantatutkimusta vuodesta 
1969 lähtien. Seurantaverkko on koostunut 50 erilaisessa geologisessa muodostumas-
sa olevasta pohjaveden valuma-alueesta eri puolilla Suomea. Kohteiden geologinen 
rakenne on selvitetty kairauksin ja geofysikaalisin luotauksin. Kohteiden veden mää-
rää ja laatua on seurattu 4-6 kertaa vuodessa lähteistä, kaivoista ja havaintoputkista. 
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Myös valuma-alueella tapahtuvat maankäytön muutokset on havainnoitu. Vesinäyt-
teistä on määritetty 53 eri alkuainetta, yhdistettä ja ominaisuutta. Lisäksi seurantaan 
on kuulunut 22 valuma-aluetta, joilta on otettu vesinäytteet kerran vuodessa. Nämä 
kohteet edustavat suuria pohjavesimuodostumia, joissa veden laadun ja veden määrän 
muutokset ovat hitaita. 

Vuoden 2001 alussa SYKE ja GTK päättivät seurantojen yhdistämisestä. Edellä kuva-
tuista seurantapisteistä valittiin 87 kohdetta, jotka muodostavat valtakunnallisen seu-
rantaverkoston perustan. Verkostoa täydennetään noin 150 seurantapisteellä, jotka si-
jaitsevat vedenhankintakäytössä olevilla pohjavesialueilla. Nämä seurantakohteet 
muodostavat jatkossa Suomen osan EUROWATERNET:ista. 

6.5 Muita pohjavesiseurantoja 
Maa-aineslain mukaista maa- ja kiviainesten ottotoiminnan seurantaa ja raportointia 
kehitetään tavoitteena maa- ja kiviaineksen tilinpitojärjestelmä, joka perustuu pääasi-
assa SYKE:n ja GTK:n tietokantoihin. Maa-ainesten oton sekä ottoalueidenjälkihoito-
toimenpiteiden vaikutuksia pohjaveden laatuun seurataan sekä vajovedestä että pohja-
vesiputkista otettavien vesinäytteiden avulla. 

Tiepiirit seuraavat alueillaan pohjaveden kloridipitoisuuden kehittymistä pohjavesi-
alueilla, joilla kulkee suolattavia teitä. Riskialueiden tunnistamista ja seurantaa varten 
on kehitetty tiesuolauksenriskirekisteri (TSRR), johon alueelliset ympäristökeskukset 
ja tiepiirit tallentavat seurantaan kuuluvien akviferien kloriditiedot. Seurannan piiriin 
kuuluu yli 200 havaintopistettä yhteensä noin 100 pohjavesialueella. Kloridiseurantaa 
kehitetään edelleen. Tavoitteena on valita 50 havaintopisteistä erityisseurantaan. 

6.6 Pohjaveden seurannasta ja laadusta Lahdessa 
Lahti Vesi Oy seuraa pohjaveden laatua pohjavesialueilla, joilla sijaitsee vesilaitoksen 
ottamoita. Pohjaveden laatua on seurattu kunkin vedenottamon valmistumisesta lähti-
en. Verkostoveden laadun tarkkailu on ollut säännöllistä jo 1960-luvulta asti. Tuolloin 
seurattiin lähinnä veden hygieenistä laatua. Vuonna 1990 aloitettiin myös pohjaveden 
laadun seuranta pohjaveden muodostumisalueella. Voimassa olevan valvontatutki-
musohjelman mukaan seuranta jakautuu kolmeen osaan: talousveden valvontatarkkai-
lu kulutuspisteissä, vesijohtoveden käyttötarkkailu vedenottamoilla ja paineenkoro-
tusasemilla sekä pohjaveden laadun ennakoiva tarkkailu pohjavesialueilla. 

Pohjaveden laadun ennakoivaa tarkkailua pohjaveden muodostumisalueilla suoritetaan 
vedenottamoiden kaivoista (16 kappaletta), Felix Abba Oy:n (ent. Paasivaara Oy) kai-
vosta sekä alueille asennetuista pohjavesiputkista, joita on yhteensä 22 kappaletta. 
Näytteenottopisteitä on yhteensä 39 kappaletta. 

Tarkkailua tehdään neljä kertaa vuodessa, jotta voidaan huomioida vuodenaikaisvaih-
telut vedenlaadussa. Huhti-toukokuussa ja loka-marraskuussa otetaan näytteet havain-
toputkista ja kaivoista, tammi-helmikuussa ja heinä-elokuussa otetaan näytteet ainoas-
taan vedenottamoiden kaivoista. Vedestä tehdään tarkkailuohjelman liitteen mukaiset 
määritykset. Seuranta on direktiivin tarkoittaman seurannan mukaista ja riittää alueen 
tilan arviointiin. Pohjavedelle ominaiseen tapaan laadunvaihtelut havaintopisteiden 
välillä ovat suuret. Muodostumien ryhmittelyä suuremmiksi kokonaisuuksiksi sekä eri 
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havaintopisteistä saatujen tulosten perusteella 1askettujen keskiarvojen käyttämistä 
kuvaamaan koko muodostuman tilaa tulisi välttää. 

6.6.1 Torjunta-aineet 

Tämän selvityksen yhteydessä kartoitettiin erityisesti pohjaveden torjunta-
ainepitoisuuksia Lahden, Hollolan, Heinolan ja Asikkalan alueilla. Pohjavesinäytteitä 
analysoitiin noin 80 kappaletta. Pintavedestä otettuja näytteitä oli mukana kuusi. Poh-
javeden näytteenottopisteiksi valittiin alueita ja havaintoputkia, joiden vaikutus-
piirissä arveltiin olleen ja edelleen olevan toimintaa, johon liittyy torjunta-aineiden 
käyttöä. Taimitarha-alueiden lisäksi valittiin näytteenottopisteitä myös alueilta, joilla 
epäiltiin torjunta-aineita käytetyn kuten tien- ja radanvarsialueita, katualueita sekä 
puistoja. Lista havaintopisteistä sekä näytteistä määritetyt torjunta-aineet ja niiden 
määritysrajat ovat liitteinä 7 ja 8. 

Sosiaali- ja terveysministeriön talousveden laatuvaatimuksista antaman asetuksen liit-
teessä 1 on annettu yksittäiselle torjunta-aineelle enimmäispitoisuudeksi talous-
vedessä 0,1 µg/1 ja eri aineiden yhteispitoisuuden enimmäispitoisuudeksi 0,5 µg/1. 

Näytteistä todettiin kolmea eri torjunta-ainetta määritysrajan ylittäviä pitoisuuksia; at-
ratsiinia, simatsiinia ja terbutylatsiinia. Atratsiinia todettiin 12 näytteestä selvästi mää-
ritysrajan ylittäviä pitoisuuksia ja kolmessa näytteessä pitoisuus oli määritysrajalla 
(0,005 µg/1). Simatsiinia todettiin kuudesta näytteestä selvästi määritysrajan ylittäviä 
pitoisuuksia ja lisäksi kahdessa näytteessä pitoisuus oli <0,005 µg/1. Näiden lisäksi 
terbutylatsiinipitoisuus yhdessä näytteessä oli määritysrajalla (0,005 µg/1). Myös yh-
dessä näytteessä pohjaveden MCPA- ja mekoproppipitoisuudet ylittivät 0,01 gg/l. 

Lahden alueella torj unta-aineita todettiin 9 pohj avesihavaintopisteestä ja kolmesta sa-
devesiviemäristä. Hollolassa vedenottamon kaivosta todettiin sekä atratsiinia (<0,005 
µg/1) että simatsiinia (0,006 µg/1) Korkein torjunta-ainepitoisuus pohjavedestä oli 4,0 
µg/1 (atratsiinia). Analyysit tehtiin Lahden tutkimuslaboratoriossa kaasukromatografi-
sella GC/MSD ja nestekromatografisella LC/MS/MS tutkimus-menetelmillä. 

Torjunta-aineiden alkuperää ei tutkimustulosten perusteella voinut yksiselitteisesti 
päätellä. Torjunta-aineita esiintyi Lahden pohjavesialueella useassa eri havainto-
pisteessä, joiden vaikutusalueella on monia eri toimintoja, joihin mahdollisesti liittyy 
torjunta-aineiden käyttöä. Alkuperän selvittämistä vaikeutti myös yleisimmin löydetyn 
torjunta-aineen, atratsiinin, ominaisuudet; atratsiini on hyvin liukoinen, helposti kul-
keutuva ja pohjavesioloissa lähes hajoamaton aine. Atratsiinin myynti ja käyttö on lo-
petettu jo 1980-luvulla. 

Lahti Vesi Oy ja Lahden kaupungin tutkimuslaboratorio ovat tutkineet Lahden alueel-
la torjunta-ainepitoisuuksia pohjavedestä jo vuodesta 2000. Torjunta-aine-pitoisuuksia 
on selvitetty Lahdessa myös maanäytteistä. Edellä esitetyt tulokset liittyvät pelkästään 
tämän hankkeen osana toteutettuun yhteistyöhön. 
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Kuva 10a. Torjunta-ainetutkimuksen havaintopisteet Hollolassaja Lahdessa. 
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Kuva 1Ob. Torjunta-aine tutkimuksen havaintopisteet Heinolassa ja Asikkalassa. 
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Kuva 1Oc. Torjunta-ainetutkimuksen havaintopisteet Lahdessa. 

Simatsiini adsorboituu maahan heikosti. Kahdessatoista amerikkalaisessa maalajissa 
tehtyjen kokeiden perusteella simatsiini luokitellaan kulkeutuvaksi tai erittäin kulkeu-
tuvaksi yhdisteeksi. Lisäksi desortio maahiukkasten pinnalta takaisin maa-veteen on 
huomattavaa, joten aineen sitoutuminen ei ole kovin pysyvää. Yhdisteen hajoaminen 
maa- ja vesiympäristössä on pääasiallisesti mikrobiologista. Simatsiinin mineralisoi-
tuminen on huomattavan hidasta ja steriileissä tai kuivissa oloissa lähes olematonta. 
Yhdiste on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tutkimuksissa on todettu simatsiinin ai-
heuttavan eläimillä hormonimuutoksia. Simatsiini on myös luetteloitu EU:n prioriteet-
tiainelistalla. 

Atratsiinin ja sen hajoamistuotteiden on todettu aiheuttavan pohjaveden puhtaudelle 
suuren riskin. Sillä on todettu olevan umpirauhaseritystä häiritsevää vaikutusta. Tut-
kimuksissa on todettu hormonimuutoksia eläimillä. Yhdiste on myös lueteltu EU:n 
vesipuitedirektiivin prioriteettiainelistalla. Yhdisteen myynti on lopetettu Suomessa jo 
1980-luvun alussa. Atratsiinin vaikutukset eläinkokeissa selittynevät päämetaboliittien 
toksisilla ominaisuuksilla. Päämetaboliitit aiheuttivat eläinkokeissa mm. hematologi-
sia vaikutuksia, munuaismykyllisyyttä ja kardiotoksisuutta, myös hormonaalisista häi-
riöistä on viitteitä ainakin yhden päämetaboliitin osalta. 

6.6.2 Pohjaveden tilan indikaattorit 
Lahden pohjavesialueella on yhteensä viisi pohjavedenottamoa; Laune, Urheilukes-
kus, Jalkaranta, Kärpänen ja Riihelä. Kaikki ottamot sijaitsevat Lahden kaupunkikes-
kuksen alueella. 
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Launeen ja Urheilukeskuksen vedenottamoiden pohjaveden muodostumisalueen on 
arvioitu olevan noin 362 hehtaaria. Tästä alueesta noin 50%:a on säilynyt luonnonti-
laisena. Liikenteen alueeksi on luokiteltu jopa 29%:a ja pientaloalueeksi noin 15%:a 
pohjaveden muodostumisalueesta. Teollisuusalueeksi on arvioitu noin 9% muodostu-
misalueen pinta-alasta. Launeen ottamo sijaitsee varsinaisen muodostumis-alueen ul-
kopuolella. Launeen pohjavedenottamosta otettava vesi muodostuu varsinaisen reu-
namuodostuman alueella ja osa vedestä tulee etelästä pohjois-eteläsuuntaiselta peittei-
seltä harjumuodostumalta. 

Pohjaveden laatua tarkkaillaan Launeen ottamon läheisyydessä olevista seitsemästä 
havaintoputkesta, yhdestä havaintokaivosta ja yhdestä vedenottamon kaivosta. Urhei-
lukeskuksen ottamon läheisyydessä on yhdeksän pohjaveden havaintoputkea ja näiden 
lisäksi vedenlaatua seurataan kahdesta kaivosta. Jalkarannan vedenottamon veden laa-
tua seurataan kahdesta havaintoputkesta, kolmesta kaivosta ja vedenottamolta. 

Riihelän vedenottamon läheisyydestä pohjaveden laatua seurataan kolmesta havainto-
putkesta ja yhdestä kaivosta. Kärpäsen vedenottamon läheisyydessä pohjaveden laatua 
seurataan yhdestä havaintoputkesta ja kaivosta. 

Havaintopisteiden vuosikeskiarvoista on laskettu erikseen kunkin ottamon läheisyy-
dessä olevien havaintoputkien ja kaivojen vuosikeskiarvot. 

Lahden (0439801) pohjavesialue 
Lahden pohjavesialueella pohjaveden sähkönjohtavuus on pysytellyt kohtalaisen ta-
saisena vuosien 1990 — 2000 välisenä aikana. Ehkä lievää nousua voi havaita. Lau-
neen ottamon kaivojen keskimääräinen sähkönjohtavuus on selvästi korkeammalla ta-
solla kuin muilla ottamoilla. Myös Urheilukeskuksen vedenottamon kaivojen sähkö-
johtavuus on lievästi korkeammalla tasolla kuin muiden ottamoiden (kuva 12). Ha-
vaintoputkien sähkönjohtavuus vaihtelee välillä 10-40 mS/m eri ottamoalueilla. Kor-
keimmat pitoisuudet ovat Urheilukeskuksen ja Launeen vedenottamoiden alueilla. Ur-
heilukeskuksen ottamon läheisyydessä olevien havaintoputkien sähkönjohtavuuden 
keskiarvo on noussut kymmenessä vuodessa 25 mS/m tasosta tasoon 35 mS/m. 

Pohjaveden happipitoisuus vaihtelee vedenottamoittain. Korkeimmat pitoisuudet ovat 
Riihelän vedenottamon kaivoissaja havaintoputkissa (kuva 14). 

Pohjaveden kloridipitoisuus on Lahden pohjavesialueen ottamoilla pääasiallisesti py-
sytellyt alle 20 mg/1. Selvästi korkeampi pitoisuustaso on Launeen ottamolla. Vuonna 
1999 pohjaveden kloridipitoisuuden vuosikeskiarvo vedenottamoilla oli 25 mg/1. Ha-
vaintoputkien kloridipitoisuudet eroavat toisistaan selvemmin. Urheilukeskuksen ot-
tamon läheisyydessä olevissa putkissa pohjaveden kloridipitoisuuden vuosikeskiarvo 
on ollut yli 30 mg/1 ja vuonna 1996 pitoisuus oli jopa yli 50 mg/1. Samoin Launeen 
vedenottamon havaintoputkien kloridipitoisuuden vuosikeskiarvot ovat keskimäärin 
noin 30 mg/1 (kuva 11). 

Pohjaveden sulfaattipitoisuuden vuosikeskiarvo on vedenottamoilla pysytellyt alle 20 
mg/1 tasolla. Poikkeuksena on Launeen vedenottamo, jolla sulfaattipitoisuus on noin 
35 mg/l. Havaintoputkien osalta on taas selvästi eroja vedenottoalueiden suhteen. 
Korkeimmat vuosikeskiarvot ovat olleet vuonna 1996 Urheilukeskuksen vedenotta-
mon havaintoputkissa (kuva 13). 
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Kuva I1. Lahden pohjavesialueen kloridipitoisuuksien vuosikeskiarvot (mg/l) havaintoputkissa (Hp) ja — 
kaivoissa (Hk) sekä vedenottamoiden kaivoissa (Vo, K). 
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Kuva 12. Lahden pohjavesialueen sähkönjohtavuuksien vuosikeskiarvot (mS/m) havaintoputkissa (Hp) ja — 
kaivoissa (Hk) sekä vedenottamoiden kaivoissa (Vo, K). 
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Kuva 13. Lahden pohjavesialueen sulfaattipitoisuuksien vuosikeskiarvof (mg/I) havaintoputkissa (Hp) ja — 
kaivoissa (Hk) sekä vedenottamoiden kaivoissa (Vo, K). 
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Kuva 14. Lahden pohjavesialueen happipitoisuuksien vuosikeskiarvot (mg/I) havainfoputkissa (Hp) ja -
kaivoissa (Hk) sekä vedenottamoiden kaivoissa (Vo, K). 
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Kunnaksen (0439851) pohjavesialue 

Kunnaksen pohjavesialueen pohjaveden muodostumisalue on noin 156 hehtaarin ko-
koinen. Alueesta lähes 60%:a on luonnontilaista. Pientaloasustusalueeksi on arvioitu 
noin 21% alueen pinta-alasta. Liikenteen aluetta on noin 18%:a ja teollisuusalueeksi 
on kartoitettu 1% pohjaveden muodostumisalueesta. Ottamo sijaitsee alueen etelä-
osassa, noin 200 metrin päässä ohitustiestä. Kunnaksen pohja-vesialueella pohjaveden 
laatua seurataan kahdesta havaintoputkesta ja kahdesta kaivosta. Vedenottamon kaivo-
jen ja alueen havaintoputkien vuosikeskiarvoista on laskettu pohjaveden tilaa kuvaa-
vat vuosikeskiarvot. 

Kunnaksen pohjavesialueella pohjaveden sähkönjohtavuus näyttäisi olevan vedenot-
tamolla vuosikeskiarvojen perusteella lievässä nousussa. Havaintoputkien vuosikes-
kiarvot näyttävät sen sijaan kääntyneen jo laskuun (kuva 15). Alueen happipitoisuu-
dessa näyttää olevan jonkin verran vaihtelua, mutta pitoisuustaso on kohtalaisen hyvä, 
varsinkin vedenottamon vuosikeskiarvon perusteella (kuva 18). Pohjaveden kloridipi-
toisuus on alueen havaintoputkien vuosikeskiarvojen perusteella selvästi nousussa. 
Aivan viimeisimpien vuosien osalla nousu kuitenkin hidastunut ja pitoisuudet ovat ta-
solla 25 mg/l. Vedenottamolla kloridipitoisuuden vuosikeskiarvo on tasolla 15 mg/1 
(kuva 15). Sulfaattipitoisuuden vuosikeskiarvo on vedenottamolla tasolla 15 mg/l. 
Havaintoputkissa on todettu selvästi korkeampia pitoisuuksia 1994-1999 välisenä ai-
kana. Havaintojen keskiarvo on tuolloin ollut lähes 50 mg/1(kuva 17). 
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Kuva 15. Kunnaksen pohjavesialueen veden kloridipitoisuuden vuosikeskiarvot ottamon kai-
vossa (ka K) ja havaintoputkissa (ka Hp) sekä kaikkien havaintojen vuosikeskiarvot (ka). 

......................................................................................................53 



30 

25 

20 

E 15 
E 
10 

5 

0 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

-ka K -}ka Hp-ka 

Kuva 16. Kunnaksen pohjavesialueen veden sähkönjohtavuuden vuosikeskiarvot ottamon 
kaivossa (K) ja havaintoputkissa (Hp) sekä kaikkien havaintojen keskiarvo (ka). 
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Kuva 97. Kunnaksen pohjavesialueen veden sulfaattipitoisuuden vuosikeskiarvot ottamon kai-
vossa (K) ja havaintoputkissa (Hp) sekä kaikkien havaintojen keskiarvo (ka). 
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Kuva 18. Kunnaksen pohjavesialueen veden happipitoisuuden vuosikeskiarvot ottamolla (K) 
ja havaintoputkissa sekä kaikkien havaintojen keskiarvo (ka). 
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Renkomäen (0439802) pohjavesialue 

Renkomäen pohjavesialueen muodostumisalue on noin 224 hehtaarin kokoinen. Tästä 
alueesta noin 60%:a on edelleen luonnontilaista aluetta. Maa-aineksenottoa on alueella 
ollut ja pinta-alasta noin 19%:a on luokiteltu maa-aineksenottoalueeksi. Pientalo-
asutusta alueella on yhteensä noin 23 hehtaarin alueella eli noin 10%:a muodostumis-
alueen pinta-alasta. Teollisuusalueen osuus on 1% ja liikenteen alueeksi on luokiteltu 
yhteensä 19% alueesta. Renkomäen pohjavesialueella pohjaveden laatua seurataan 
kolmesta havaintoputkesta ja kahdesta kaivosta. Pohjaveden tilan arviointia varten on 
havaintoputkien vuosikeskiarvoista laskettu keskiarvot samoin kuin myös kaivojen 
vedenlaadusta. Myös kaikkien havaintopisteiden vuosikeskiarvoista on laskettu koko 
pohjavesialuetta kuvaavat vuosikeskiarvot. 

Renkomäen vedenottamolla veden sähkönjohtavuus on pysytellyt samalla tasolla vuo-
sien 1990-2000 välisenä aikana. Havaintoputkessa 145 pitoisuudet ovat kuitenkin ko-
vin poikkeavia muihin havaintopisteisiin verrattuna. Tässä havaintoputkessa sähkön-
johtavuus on vaihdellut alle 100 mS/m aina lähes 250 mS/m asti (kuva 20). 

Pohjaveden happipitoisuuden vuosikeskiarvot ovat pysytelleet samalla tasolla aina 
vuoteen 1998 asti, jolloin pitoisuus on selvästi kääntynyt laskuun keskiarvojen perus-
teella (kuva 22). 

Pohjaveden kloridipitoisuuden vuosikeskiarvo on vedenottamoiden kaivoissa alle 20 
mg/l. Havaintopisteessä Hp 145 kloridipitoisuus on selvästi koholla. Pitoisuudet ovat 
1990-luvun lopussa tasaantuneet noin 40 mg/1 tasolle (kuva 19). 

Myös sulfaattipitoisuuden vuosikeskiarvo samassa havaintoputkessa on vaihdellut 400 
mg/1 ja jopa yli 1400 mg/1 välillä vuosien 1990-2000 aikana (kuva 21). 

Kuvissa on laskettu havaintoputkien pitoisuuksien osalta kaksi keskiarvoa. Toinen 
keskiarvo sisältää kaikki havaintopisteet (ka Hp) ja toisessa keskiarvossa (ka2 Hp) on 
jätetty havaintoputken Hp 145 tulokset pois. Näiden lisäksi on vedenottamoiden kai-
vojen vuosikeskiarvot (ka K) ja havaintoputken Hp 145 vuosikeskiarvot. 
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Kuva 19. Renkomäen pohjavesialueen veden kloridipitoisuuden (mg/l) vuosikeskiarvot. 
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Kuva 20. Renkomäen pohjavesialueen veden sähkönjohtavuuden (mS/m) vuosikeskiarvot. 
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Kuva 21. Renkomäen pohja vesialueen veden sulfaattipitoisuuden (mg/1) vuosikeskiarvot. 
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Edellä esitettyjen seurantatulosten perusteella voidaan todeta alueilla tapahtuneen ih-
mistoiminnan seurauksena pohjaveden laadun muutosta verrattuna luonnontilaiseen 
pohjaveteen. Joidenkin alueidenja havaintopisteiden osalta voidaan havaitajopa selvä 
nouseva kehityssuunta pitoisuuksissa. Nämä neljä myös direktiivin perusseurannassa 
mukana olevaa muuttujaa antavat hyvän yleiskuvan alueen tilan muutoksesta. Tietoa 
yksittäisistä kuormittavista tekijöitä ei välttämättä näiden parametrien avulla saada 
selville, mutta tulosten perusteella voidaan arvioida tarvetta lisäselvityksiin. 

6.6.3 Liuottimet 

Lahdessa on tutkittu pohjavesistä liuottimia aina vuodesta 1993 lähtien. Liuotin-
määrityksiä on tehty yhteensä yli 60 havaintopisteestä. Liuottimia on löydetty pohja-
vedestä 45 havaintopisteestä. Talousvedessä on myös havaittu satunnaisesti liuottimia. 
Yleisimmin löytyvät liuottimet ovat olleet tri- ja tetrakloorieteeni sekä 1,1,1-
trikloorietaani. 

Urheilukeskuksen vedenottamon alueella on liuotinnäytteitä otettu 14 pisteestä. 
Kymmenessä havaintopisteessä on havaittu merkkejä liuottimista. Urheilutalon ha-
vaintopisteessä (Hp 21) pitoisuudet ovat olleet korkeimmat. Vuosina 1996-1999 ne 
ovat olleet pääsääntöisesti yli talousvedelle sallitun enimmäispitoisuuden, joka on 10 
µg/l. (kuva 25.) Liuottimet ovat todennäköisesti peräisin alueella olevasta huoltamo-
toiminnasta. Havaintopisteen läheisyydessä sijaitsee kolme huoltamoa, jotka ovat toi-
mineet alueella vuosikymmeniä. 

Launeen pohjavesialueella, vedenottamon alueella on tutkittu liuottimia yhdestätoista 
havaintopisteestä. Yleisimmin löytyneet liuottimet ovat olleet tri- ja tetrakloorieteeni 
sekä 1,1,1-trikloorietaani. Paasivaaran kaivosta (Hp 131) on tutkittu liuotin-
pitoisuuksia vuodesta 1993 lähtien. Kun tarkastellaan pitoisuuksia pitkällä aikavälillä, 
voidaan huomata pitoisuuksien kasvavan (kuva 23). Paasivaaran kaivon liuottimet 
ovat todennäköisimmin peräisin entisen Pikapuhto -pesulan toiminnasta. Hennalan 
Shellin havaintoputkessa Hp 130 on havaittu trikloorieteeniä jatkuvasti vuodesta 1993 
lähtien. Pitoisuudet näyttävät kuitenkin olevan laskussa (kuva 24). 
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Kuva 25. Pohjaveden tetrakloorieteenipitoisuudet havaintopisteessä Hp 21 Urheilukeskuksen 
alueella. 

6.7 Pohjaveden seurannasta ja laadusta Nurmijärvellä 
Nurmijärven kunnasta pohjaveden laadun seurantatuloksia oli käytettävissä kahdelta 
pohjavesialueelta. Nurmijärven vesilaitos seuraa pohjaveden laatua Valkojan 
pohjavesialueella yhdeksästä havaintopisteestä. Näytteet otetaan kahden kuukauden 
välein. Kerran vuodessa, elokuussa, määritetään vedestä laajempi analyysivalikoima. 
Vuosien 1991-1995 aikana on otettu vain yhdet näytteet, muina vuosina näytteenotto 
on ollut tiheämpää. 

Keskimäärin Valkojan pohjavesialueen kloridipitoisuus on kohtalaisen korkea. Viime 
vuosien pitoisuudet ovat selvästi yli 25 mg/l. Kloridipitoisuus on myös selvästi nou-
sussa. Sähkönjohtavuus on pysynyt samalla noin 35 mS/m tasolla (kuva 26). Alueella 
on havaintoputkista todettu korkeahkoja nitraattipitoisuuksia. Kuitenkin alueen kes-
kimääräinen nitraattipitoisuus on alle 10 mg/l. 
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Kuva 26. Valkojan pohja vesialueen pohjaveden kloridipitoisuuden ja sähkönjohtavuuden vuo-
sikeskiarvot. Vuoteen 1995 astija vuodelta 2001 on lähinnä yksittäisiä havaintoja. Vuosilta 
1996-1998 ja 2000 tietoja on seitsemästä havaintoputkesta. Näytteitä on otettu 5-6 kertaa 
vuodessa. Tarkimmat tiedot ovat vuodelta 1999. Tällöin näytteet on otettu kahdeksasta ha-
vaintoputkesta kuudesti vuoden aikana. 

Toinen Nurmijärven kunnan alueella sijaitsevista pohjavesialueista, joista oli pohjave-
den laatutietoja saatavilla, on Jäniksenlinnan pohjavesialue, joka sijaitsee pääosin 
Tuusulan kunnan alueella. Pohjaveden laatutietoja on kuudelta vuodelta kolmesta ha-
vaintopisteestä; T4, T5 ja T6. Pohjaveden laatua on tutkittu soranoton vaikutuksia sel-
vittävässä tutkimuksesta. Pohjaveden sulfaatti- ja kloridipitoisuudet ovat alhaisia. 
Sähkönjohtavuus on pysynyt vuosien ajan samalla tasolla samoin kuin happi-
pitoisuuskin. 

Muilta Nurmijärven alueen pohjavesialueilta ei ollut saatavissa pohjaveden laatutieto-
ja aikasarjoina. 
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Kuva 29. Jäniksenlinnan pohjavesialueen (0185851) happipitoisuus (mg/I). 
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7. VESIENHOITOALUEKOHTAISET SELVITYKSET 

7.1 Toimenpideohjelma 
Kullekin vesienhoitoalueelle tulee laatia toimenpideohjelma, jossa otetaan huomioon 
ominaispiirteiden tarkasteluiden, ihmistoiminnan vaikutustarkastelun ja vedenkäytön 
taloudellisen analyysin tulokset (art. 5). Ohjelmassa lueteltujen toimenpiteiden tarkoi-
tuksena on kohdistaa pohjaveden suojelu- ja ennallistamistoimia niille alueille, jotka 
tarkastelujen perusteella eivät tule saavuttamaan artiklassa 4 mainittuja ympäristöta-
voitteita. Toimenpideohjelmaan tulee sisällyttää perustoimenpiteet ja täydentävät toi-
menpiteet. 

Perustoimenpiteet, jotka ovat ns. vähimmäisvaatimuksia, on yksilöity artiklan 11 koh- 
dassa 3 ja luettelo täydentävistä toimenpiteistä on direktiivin liitteenä VI. 

Perustoimenpiteisiin kuuluvat toimenpiteet, joita edellytetään vesien suojelua koske-
van yhteisön lainsäädännön toimeenpanemiseksi. Tällaisia ovat 

• artiklassa 10 (piste- ja hajakuormitusta koskeva yhdistetty lähestymistapa) maini-
tut toimenpiteet sekä liitteessä VI mainittujen direktiivien edellyttämät toimenpi-
teet 

• artiklan 9 (vesipalveluista aiheutuvien kustannusten kattaminen) täytäntöön pane-
misesta aiheutuvat toimenpiteet 

• tehokasta ja kestävää vedenkäyttöä edistävät toimenpiteet, jotta saavutetaan artik-
lassa 4 yksilöidyt tavoitteet 

• toimenpiteet artiklan 7 (juomaveden käyttöön otettavat vedet) vaatimusten saavut-
tamiseksi. Tarkoituksena on turvata juomaveden laatu sekä juomaveden tuottami-
seen vaaditun puhdistustason laskeminen 

• pohjaveden oton ennakkovalvonta, vedenottoa koskeva rekisteri ja vaatimus en-
nalta haettavasta vedenottoluvasta 

• tekopohjaveden muodostuksen ennakkovalvonta 
• pilaantumista mahdollisesti aiheuttavien pistekuormituslähteiden osalta vaatimus 

ennalta tapahtuvasta sääntelystä 
• toimenpiteet, joilla ehkäistään tai vähennetään hajakuormituksen osalta pilaantu-

mista mahdollisesti aiheuttavien aineiden pääsy tai vähennetään sitä 
• pilaavien aineiden päästäminen pohjaveteen tietyin poikkeuksin 

Liitteen VI osassa B on lisäksi luettelo täydentävistä toimenpiteistä, joita kukin jäsen-
valtio voi toteuttaa ja sisällyttää toimenpideohjelmaan. Tällaisia ovat mm. lainsäädän-
nölliset, hallinnolliset ja taloudelliset tai verotukselliset keinot, neuvotellut ympäristö-
sopimukset, vedenoton ennakkovalvonta, vedenkäytön tehokkuuteen liittyvät toimen-
piteet, ympäristön kunnostushankkeet, tekopohjaveden muodostus sekä koulutus-, tut-
kimus-, kehitys- ja esittelyhankkeet. 

Jos seurantatietojen perusteella voidaan todeta, ettei artiklassa 4 asetettuja tavoitteita 
todennäköisesti tulla saavuttamaan, on huolehdittava, että syyt tähän tutkitaan, luvat 
tarkastetaan ja niihin tehdään tarvittavat muutokset, seurantaohjelmat tarkastetaan se-
kä tarvittaessa toteutetaan lisätoimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi direktiivin hit-
teen VI mukaan. 
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Toimenpideohjelma tulee olla valmiina viimeistään vuoteen 2009 mennessä ja siinä 
todetut toimenpiteet tulee käynnistää vuoteen 2012 mennessä. 

7.2 Hoitosuunnitelma 
Jokaiselle vesienhoitoalueelle tulee laatia hoitosuunnitelma. Tähän tulee sisällyttää di-
rektiivin liitteessä VII luetellut tiedot. 

Hoitosuunnitelman tulee sisältää vesipiirin ominaispiirteiden yleistarkastelun tiedot 
pohjavesien osalta, mikä tarkoittaa pohjavesimuodostumien sijaintia ja niiden rajoja 
sekä yhteenveto pohjavesien tilaan kohdistuvista merkittävistä ympäristöpaineista ja 
ihmisen toiminnan vaikutuksesta. Tämän lisäksi tulee hoitosuunnitelmaan sisällyttää 
arviot pistekuormituksesta, hajakuormituksesta, mukaan lukien yhteenveto pohja-
vesialueiden maankäytöstä sekä arvio määrälliseen tilaan kohdistuvista paineista, jo-
hon tulee sisällyttää mm. vedenotto ja arvio ihmistoiminnan vaikutuksesta veden ti-
laan. Direktiivin 8 artiklan ja liitteen V nojalla laadittujen seurantaohjelmien tulokset 
tulee liittää hoitosuunnitelmaan. Suunnitelmassa tulee lisäksi olla yhteenveto ve-
denoton ennakkovalvonnasta. Pohjaveden osalta tällä tarkoitetaan lähinnä pohjave-
denottoon liittyvää lupakäytäntöä. 

Hoitosuunnitelmaan tulee liittää myös pohjavesiseurannan havaintopisteet karttana 
sekä säännösten mukaisesti toteutetut seurantojen tulokset kartan muodossa. Pohja-
vesiseurannan tulokset koostuvat sekä kemiallisen tilan että määrällisen tilan seuran-
nan tuloksista. 

Luettelo asetetuista ympäristötavoitteista tulee liittää suunnitelmaan. Tässä yhteydessä 
yksilöidään mm. tapaukset, joihin sovelletaan poikkeavia ympäristötavoitteita. Muut 
tässä kohdin huomioitavat tapaukset ovat lueteltu artiklan 4 kohdissa 4, 5, 6 ja 7. 

Hoitosuunnitelmaan sisältyy myös yhteenveto artiklan 11 mukaisesta toimenpide-
ohjelmasta ja ne keinot, joilla artiklan 4 mukaiset ympäristötavoitteet saavutetaan. 
Hoitosuunnitelman sisältö on kuvattu yksityiskohtaisemmin direktiivin liitteessä VII. 
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8. POHJAVESIALUEIDEN RYHMITTELYN PERUSTEISTA 

Ominaispiirteiden alkutarkastelua varten ei ole tarpeellista eikä mielekästä muodostaa 
pohjavesialueista suurempia pohjavesimuodostumia. Kustakin alueesta löytyy tarkas-
teluun tarvittavat tiedot pohjavesialueiden kartoituksen yhteydessä tehdyistä pohja-
vesialueiden kuntakansioita ja pohjavesialuekartoista. Tiedot on myös siirretty 
POVET -tietojärjestelmään ja kartat ovat saatavissa numeerisessa muodossa. Kartat on 
digitoitu 1:20 000 mittakaavassa. Joitakin tarvittavia tietoja on tallennettuna myös 
muihin ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin, joista ne tulee poimia. 

Ominaispiirteiden lisätarkastelua ja ihmistoiminnan vaikutuksia koskevaa tarkastelua 
varten on mielekästä yhdistää pohjavesialueita suuremmiksi kokonaisuuksiksi pääasi-
assa geologisin perustein. Nämä tarkastelut tullaan toteuttamaan suojelusuunnitelma-
menettelyn kautta. Jo tälläkin hetkellä on käytäntönä, että suojelusuunnitelmat katta-
vat koko kunnan pohjavesialueet. Jatkossa on myös mielekästä laatia suojelusuunni-
telma koko kunnan pohjavesialueille tai laatia suojelusuunnitelma kuntien yhteistyönä 
useiden kuntien alueille samalla kertaa. 

Ryhmittelyn tekee alueellinen ympäristökeskus valtakunnallisesti yhtenäisten ohjeiden 
mukaan. Suomen ympäristökeskus ohjaa ryhmittelyn toteutusta. Pohjavesien luokitte-
lun ja seurannan kehittämisen työryhmä on antanut ohjeet ryhmittelyn perusteista. Oh-
jeissa ryhmittelyn perustana on pohjavesimuodostuman syntyhistoria. Näiden ohjeiden 
perusteella Suomen pohjavesimuodostumat voidaan jakaa viiteen eri ryhmään: pitkit-
täismuodostumiin, poikittaismuodostumiin, rantamuodostumiin, moreenimuodostu-
miin ja kalliomuodostumiin. 

Pohjavesialueista/muodostumista muodostettuja ryhmiä voidaan myös hyödyntää poh-
javeden määrällisen tilan seurannassa. Ryhmittelyä tehtäessä tulee ottaa huomioon 
myös muita pohjaveden määrälliseen tilaan vaikuttavia tekijöitä kuten pohjavesimuo-
dostumien virtausolosuhteet, maantieteellinen sijainti, kallioperän vaikutus, peittei-
syys, yhteydet pintavesistöihin, pohjaveden määrälliseen tilaan vaikuttava ihmistoi-
minta, olemassa olevat seurannatja muut pohjavesimuodostumien ryhmittelyt. 

Määrällisen tilan seurantaa tehdään jo tälläkin hetkellä laajasti eri toiminnanharjoitta-
jien toimesta. Myös ympäristöhallinnon seurantaverkosto sisältää kattavasti erityyppi-
siä muodostumia eri puolella Suomea. Tämän seurannan tuloksena saadaan alueelliset 
tausta-arvot pohjaveden pinnankorkeudesta ja sen muutoksista. 
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9. AIKATAULU 

Euroopan parlamentti ja neuvosto määrittävät mahdollisesti toimenpiteet pohjavesien 
pilaantumisen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi kahden vuoden kuluessa direktiivin 
voimaantulosta eli viimeistään joulukuussa 2002. Jos tietoja on saatavilla, 
jäsenvaltioita ehdotetaan tätä ennen esittämään pohjaveden hyvän kemiallisen tilan 
arviointiperusteet ja arviointiperusteet merkityksellisten ja pysyvien nousevien 
muutossuuntien havaitsemiseksi (art. 17). Marraskuussa 2001 vesijohtajien 
kokouksessa päätettiin uuden foorumin perustamisesta, jonka tehtävänä on valmistella 
edellä mainittuja asioita ja sen pohjalta antaa esitys pohjavesiä koskevasta 
tytärdirektiivistä, jonka sisältö valmistunee vuoden 2002 joulukuuhun mennessä. 
Direktiiviä laadittaessa on valmistauduttu siihen, ettei EU:n tasolta säädetäkään 
tytärdirektiiviä pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Siinä 
tapauksessa on jäsenvaltioiden laadittava kyseiset arviointiperusteet viiden vuoden 
kuluessa direktiivin voimaantulosta (art. 17). 
Arviointiperusteet ovat siis vesipuitedirektiivin näkökulmasta erittäin kiireellisiä. Ne 
ovat olennaisia ominaispiirteiden alku- ja lisätarkasteluiden ja ihmistoiminnan vaiku-
tusten tarkastelun kannalta. Direktiivissä asetettu aikataulu tarkasteluiden suorittami-
selle on neljä vuotta direktiivin voimaantulosta (art. 5). Tarkasteluiden ja arviointipe-
rusteiden yhdenmukaisuus valtakunnallisessa mittakaavassa edellyttävät alueellisille 
ympäristökeskuksille suunnatun ohjeen noudattamista. Tarkasteluiden käyntiin saat-
taminen edellyttää valtioneuvoston asetusta. 

Neljän vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta (2004) on myös oltava rekisteri 
pohjavesimuodostumista ja pohjavedestä suoraan riippuvaisista elinympäristöistä ja 
lajeista (art. 6). Jäsenvaltioiden on myös huolehdittava, että vesien tilan seuraamiseksi 
laaditaan ohjelmia yhtenäisen ja monipuolisen kokonaiskuvan saamiseksi vesien tilas-
ta. Seurantaohjelmat on käynnistettävä kuuden vuoden kuluessa direktiivin voimaan-
tulosta (art. 8). Seurantaohjelmien käynnistäminen edellyttää ohjeistusta ja valtioneu-
voston asetusta. 

Tehdyt ominaispiirteiden ja ihmistoiminnan vaikutusten tarkastelut on tarkistettava ja 
tarvittaessa saatettava ajan tasalle viimeistään 13 vuoden kuluessa direktiivin voi-
maantulosta ja sen jälkeen joka kuudes vuosi (art. 5). Myös tämän varmistaminen 
edellyttää ohjeistusta ja valtioneuvoston asetusta. 

Vesipuitedirektiivin 4 artiklan mukainen pohjaveden hyvä tila on saavutettava 15 
vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta. Tähän määräaikaan voi hakea pidennystä, 
mutta määräajan pidennykset eivät saa ylittää 12 vuotta. Vesimuodostumille voidaan 
tietyin edellytyksin asettaa myös vähemmän vaativia tavoitteita, jos olosuhteet ovat 
sellaiset, että hyvän tilan saavuttaminen on mahdotonta tai suhteettoman kallista. 

Määräaika pohjaveden hyvän tilan saavuttamiseksi on siis varsin pitkä, mutta direktii-
viä laadittaessa on otettu huomioon monien pohjavesimuodostumien puhdistamisen 
hitaus ja vaikeus, joka on riippuvainen sekä luonnonoloista että ihmistoiminnoista. Di-
rektiivin edellyttämien ohjelmien, analyysien ja arviointi-perusteiden laatiminen on 
kuitenkin aloitettava huomattavasti nopeammin, jotta niiden avulla voitaisiin saavuttaa 
direktiivin tavoitteiden mukainen pohjaveden hyvä tila. Tämä edellyttää ohjeita ja 
lainsäädännöllisiä muutoksia, joiden tulee monessa tapauksessa olla valmiita jo sel-
västi ennen direktiivissä asetettuja määräaikoja, jotta direktiivissä tarkoitetut tavoitteet 
ja toimenpiteet ehditään toteuttaa ajoissa. 
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10. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisia pohjavesimuodostumia ovat pääasiassa poh-
javesialueiden kartoituksessa ja luokituksessa vedenhankintaa varten tärkeiksi (luokka 
I) ja vedenhankintaa varten soveltuviksi (luokka II) luokitellut alueet ja tarvittaessa 
myös ne luokkaan III (muu pohjavesialue) kuuluvat alueet, jotka ovat osa suurempaa 
pohjavesimuodostumaa. Kartoitus- ja luokitustyö valmistui 1990-luvun lopulla, moni-
en ympäristökeskusten osalta jo aikaisemminkin. Pohjavesialueiden luokitusta ja alu-
eiden rajoja on tarkistettu jo useaan otteeseen. Lisätutkimusten perusteella on voitu 
luokkaan III kuuluvia alueita siirtää luokkiin II ja I. Myös useita uusia vedenottopaik-
koja on tutkittu. Alueita on voitu myös poistaa luokituksen piiristä. 

Alkutarkastelun edellyttämät tiedot pohjavesimuodostumista on kerätty kartoitus- ja 
luokitusprojektin yhteydessä. Koska tiedot ovat paikoin jopa kymmenen vuotta vanho-
ja, työn tulokset ovat jo monilta osin vanhentuneita ja puutteellisia. Alkutarkasteluissa 
edellytetty riskialueiden tunnistus tulisi tehdä tarkistettujen kartoitus- ja luokitustieto-
jen pohjalta, alueella sijaitsevien pohjaveden laadulle mahdollisesti riskiä aiheuttavien 
kohteiden perusteella. Riskikohteiden osalta käyttökelpoinen tietolähde on PIMA - 
kartoitus ja VAHTI -tietojärjestelmä. On tarpeellista noudattaa valtakunnallisesti sa-
moja periaatteita riskialueiden määrittämisessä. Kartoitus- ja luokitustyötä on tarkis-
tettava ja täydennettävä, jotta alkutarkastelut voidaan tehdä. 

Pohjavesivarojen hallinnassa on apuna vuonna 2002 keväällä käyttöön otettu POVET-
tietojärjestelmä, jonka kehittämisessä on huomioitu myös direktiivin edellyttämät vaa-
timukset. Vedenottopaikkojen ja -määrien osalta tiedot tullaan siirtämään ja jatkossa 
tallentamaan VELVET -tietojärjestelmään. Tarvittavat linkit tietojärjestelmien välille 
tullaan luomaan. Lupatietoja tallennetaan myös asiakirjojen hallintajärjestelmään 
(AHJO) sekä vesi- ja ympäristöluparekisteriin (YLVA). 

Vesienhoitoalueiden rajoille sijoittuvien pohjavesialueiden osalta tullaan menettele-
mään artiklassa 3 mainitulla tavalla. Lopullisesta sijoittumisesta vastaavat alueelliset 
ympäristökeskukset ja vesienhoitoalueet. 

Ominaispiirteiden lisätarkastelut ja tarkastelu ihmistoiminnan vaikutuksista suorite-
taan alueille, jotka ovat alkutarkastelujen perusteella ns. riskialueita. Suojelusuunni-
telmat kattavat useimmissa tapauksissa ominaispiirteiden lisätarkastelussa vaadittavat 
olennaiset tiedot. Näin ollen voidaan katsoa lisätarkastelun suoritetun jokseenkin riit-
tävällä tasolla niillä alueilla, joille on laadittu suojelusuunnitelma. Myös tiedot, jotka 
tulisi kerätä ihmistoiminnan pohja-vesivaikutuksia koskevan tarkastelun yhteydessä 
sisältyvät usein suurelta osin suojelusuunnitelmiin. On kuitenkin huomattava, että suo-
jelusuunnitelmien sisällöt poikkeavat huomattavasti toisistaan. Huomattavimmat puut-
teet liittyvät juuri ihmistoiminnan vaikutusten toteamiseen ja erittelyyn sekä pohjave-
den kemiallisen koostumuksen selvittämiseen. Tämän vuoksi tulisi antaa ohjeita 
suojelusuunnitelman laadintaa varten ja sisällön suhteen. 

Pohjaveden laadusta on yleisesti vähän tietoa. Erityisesti lisätarkasteluja ja ihmistoi-
minnan vaikutusten arviointia varten on saatavissa kattavasti tietoa pohjaveden kemi-
allisesta koostumuksesta ainoastaan laajoista vedenhankintakäytössä olevista akvife-
reista. Pohjavesialueilta olemassa olevia pohjaveden laadun ja määrän seurantatietoja 
ei ole suojelusuunnitelmien yhteydessä yleensä tarkastelu. Toimenpidesuosituksissa 
on annettu toiminnanharjoittajille suosituksia ja velvoitteita toimintansa pohjavesivai- 
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kutusten seuraamiseksi. Olemassa olevien seurantojen ja niiden tulosten kerääminen 
on ensisijaisen tärkeää vesipuitedirektiivin seuranta-ohjelmien laatimisessa. Ihmistoi-
minnan vaikutukset pohjaveden laatuun tulisi yksilöidä ja alueen luonnontilaisen tai 
aluetta vastaavan muun kyseistä aluetta vastaavan luonnontilaisen muodostuman (re-
ferenssialue) pohjaveden koostumus tulisi kuvata. 

Tämän selvityksen yhteydessä tutkittujen torjunta-aineiden alkuperää ei tutkimus-
tulosten perusteella voinut yksiselitteisesti päätellä. Torjunta-aineita esiintyi Lahden 
pohjavesialueella useassa eri havainto-pisteessä, joiden vaikutusalueella on monia eri 
toimintoja, joihin mahdollisesti liittyy torjunta-aineiden käyttöä. Alkuperän selvittä-
mistä vaikeutti myös yleisimmin löydetyn torjunta-aineen, atratsiinin, ominaisuudet; 
atratsiini on hyvin liukoinen, helposti kulkeutuva ja pohjavesioloissa lähes hajoamaton 
aine. Atratsiinin myynti ja käyttö on lopetettu jo 1980-luvulla. 

Maa- ja pintavesiekosysteemejä, jotka ovat suoraan riippuvaisia pohjavedestä, ei ole 
pohjavesialueiden kartoituksen ja luokituksen yhteydessä tarkasteltu. Näiden ekosys-
teemien tarkastelu voitaneen toteuttaa ensisijaisesti käyttämällä hyväksi mm. vedenot-
topaikkaselvityksiä, erillisiä lähdeinventointeja, arvokkaiden pintavesien inventointe-
ja, luonnonsuojelurekistereitä, karttoja sekä ilmakuvia. On todennäköistä, että maas-
tossa joudutaan tekemään täydentäviä selvityksiä näiden edellä mainittujen tietojen 
pohj alta. 

Pohjaveden seuranta tulee tehdä sekä pohjaveden määrällisen että kemiallisen tilan 
määrittämiseksi. Kemiallisen tilan seuranta jakautuu edelleen perusseurantaan ja toi-
minnalliseen seurantaan. Määrällisen tilan seurantaa tehdään nykyisin pohjavesialueil-
la, joilla on merkittävää pohjavedenottoa ja alueilla, joilla on maa-ainestenottoa. Mää-
rällinen tila on yleensä hyvä. Kemiallisen tilan seurantaa tulee tehdä alueilla, jotka ei-
vät mahdollisesti tule täyttämään direktiivissä ja mahdollisesti jo vuoden 2002 lopussa 
annettavassa tytärdirektiivissä määriteltyjä ympäristö-tavoitteita eli ovat ns. riskialuei-
ta. Perusseurannan tarkoituksena on arviointien täydentäminen ja varmentaminen. 
Seurantaa tulisi tehdä kerran kahdessa vuodessa. Toiminnallista seurantaa tulee tehdä 
ihmistoiminnan vaikutusten arviointia varten alueilla, joiden osalta on mahdollista ett-
ei annettuja ympäristötavoitteita saavuteta. Toiminnallista seurantaa tulee tehdä vähin-
tään kerran vuodessa perusseurantakausien väliaikoina. Pohjaveden määrällisen tilan 
seurantaa, ominaispiirteiden lisätarkasteluja sekä tarkastelua ihmistoiminnan vaiku-
tuksista varten pohjavesialueita voidaan ryhmitellä suuremmiksi kokonaisuuksiksi en-
sisijaisesti geologisin perustein. 

EU:n vesipuitedirektiivin soveltamisesta Suomen pohjavesiasioissa on annettu ohjeet, 
joita tullaan mahdollisesti vielä testaamaan jollakin vesienhoitoalueella. Tämän lisäksi 
ollaan ohjeistaraassa vesipuitedirektiivin käytännön työtä vesienhoitoaluetasolla. Näi-
den hankkeiden yhteydessä voidaan vielä tarkentaa annettuja ohjeita ja suosituksia 
pohjavesien osalta. Yhteisötasolla ollaan valmistelemassa tytärdirektiiviä, joka saattaa 
ratkaisevasti vaikuttaa pohjavesiasioiden hoitoon myös Suomessa. 

Tässä selvityksessä ei oteta vielä kantaa, mitkä Lahden ja Nurmijärven pohjavesialu-
eista olisivat alueita, jotka tulisi määritellä ns. riskialueiksi, joilla direktiivin mukaan 
tulee ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen seuraamiseksi ja parantamiseksi. Hoitosuunni-
telmaan kirjattaviin toimenpiteisiin ei ole myöskään vielä tässä raportissa otettu kan-
taa. Vesipuitedirektiivin tytärdirektiivissä tullaan mahdollisesti antamaan vielä tar-
kempia määräyksiä ja ohjeita, jotka tulevat vaikuttamaan myös edellä mainittuihin 
asioihin. 
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LIITE 1 

Taulukko 1. Lahden pohjavesivarat 
Pohjavesialueen Pohjavesialueen Kokonais- Muodostumis- Muodostuvan 
Nimi tunnus pinta-ala alueen pinta-ala pohjaveden määrä 

km2  km2  m3/d 
Vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet 
Lahti 0439801 37,18 12,57 30000 
Renkomäki 0439802 6,26 2,01 2500 
Kolava 0439805 2,43 1,9 810 
Kunnas 0439851 5,00 1,58 1200 
Takkula 0439852 0,62 0,33 
Yhteensä 51,49 18,39 34510 
Muut pohjavesialueet 
Linnaistenmäki 0439803 0,28 0,13 60 
Koiskala 0439804 0,86 0,56 270 
Yhteensä 1,14 0,69 330 
Kaikki yhteensä 52,63 19,08 34840 

Taulukko 2. Nurmijärven pohjavesivarat 
Pohjavesialueen Pohjavesialueen Kokonais- Muodostumis- Muodostuvan 
Nimi tunnus pinta-ala alueen pinta-ala pohjaveden määrä 

km2  km2  m3/d 
Vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet 
Valkoja 0154301 4,52 1,28 3600 
Lepsämä 0154302 3,81 1,1 1200 
Valkjärvi 0154303 0,81 0,23 200 
Teilinummi 0154305 1,55 1,18 1000 
N u kari 0154306 1,93 1,17 1600 
Nummenpää 0154307 7,56 1,28 1500 
Heikkilä 0154310 0,91 0,25 100 
Rajamäki 0154351 16,51 12,28 8000 
Kiljava 0154352 16,46 14,4 7000 
Salmela 0154356 7,1 1,96 2200 
Yhteensä 61,16 35,13 26400 
Vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet 
Perttula 0154304 3,03 0,4 160 
Nummimäki 0154313 0,74 0,3 140 
Palojoki 0154315 2,06 0,91 590 
Pinninummi 0154355 1,75 0,84 400 
Yhteensä 7,58 2,45 1290 
Muut pohjavesialueet 
Ali-Labbart 0154308 5,15 0,77 300 
Peräkorpi 0154309 0,48 0,27 130 
Mäntylä 0154311 0,32 0,14 90 
Kassakumpu 0154312 1,08 0,5 240 
Riihiliite 0154314 0,35 0,22 100 
Leppälampi 0154316 0,45 0,18 80 
Järventaus 0154317 0,35 0,14 60 
Hannula 0154353 0,71 0,27 120 
Landenpohjanmäki 0154354 0,28 0,15 70 
Yhteensä 9,17 2,64 1190 
Kaikki yhteensä 77,91 40,22 28880 
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LIITE 2/1 

Taulukko 3. Lahden pohiavedenottamot 
POHJAVESIALLIE lupa otto kaivojen ant. 
Vedenottamo m3/d m3/d m3/d 
Lahti (0439801) 
Jalkaranta 17000 13373 22000 
Laune 4500 2242 19000 
Kärpänen 1000 548 1000 
Riihelä 2000 1254 3000 
Paasivaara 305 1000 
Valimo 1500 445 1000 
Harvasaari 5700 2811 10000 
Urheilukeskus 4500 4151 4800 
yhteensä 36200 25129 61800 
Renkomäki (0439802)  
Renkomäki 2500 2235 5000 
yhteensä 2500 2235 5000 
Kolava (0439805) 
Levon hautausmaa 300 744 
yhteensä 300 744 
Kunnas (0439851)  
Kunnas 1000 673 2000 
yhteensä 1000 673 2000 
Takkula (0439852)  
Takkula 8 1000 
yhteensä 0 8 1000 
YHTEENSÄ 40000 28789 69800 
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LIITE 2/2 

Taulukko 4. Nurmijärven pohjavedenottamot 

POHJAVESIALUE lupa otto kaivojen ant. 
Vedenottamo m3/d m3/d m3/d 
Valkoja (0154301)  
Valkoja 1500 988 1800 
Pellonperä 500 432 700 
Kaninlähde 400 600 
Savikko 1000 0 1000 
yhteensä 3400 1420 4100 
Lepsämä (0154302)  
Lepsämä 1200 819 1200 
yhteensä 1200 819 1200 
Valkjärvi (01 54303)  
Muuraisniemen vara 
yhteensä 0 0 0 
Teilinnummi (0154305)  
Teilinnummi 1000 0 1000 
yhteensä 1000 0 1000 
Nukari (0154306)  
Nukarinkoski 1600 51 1600 
yhteensä 1600 51 1600 
Nummenpää (0164307) 
Nummenpää 1300 608 
yhteensä 1300 608 0 
Rajamäki (0154351)  
Kaunissyrjä 2300 1730 
Mars 2500 2020 
Tehdas 5760 
Särkkä 
Ali-Soittila 4160 
yhteensä 4800 0 13670 
Kiljava (0154352) 
Kiljava 3000 1519 
Röykkä 500 139 
Sairaala 91 
yhteensä 3500 1749 0 
Salmela (0154356)  
Tutk. Valkeala 800 
yhteensä 0 0 800 
YHTEENSÄ 16800 4647 22370 
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LIITE 3 

Taulukko 5. Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämät ympäristöluvat Nurmijärven kunnassa tärkeillä ja 
vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla vuosina 1997-2001. 

Nro 	Pvm 	Dnro Hakija Sijainti Asia 

YS 185 	1.3.01 	0196Y0381-111 Nurmijärven kunta Valkjärven ja Lepsämän- Soranottokuopan käyttäminen ylijäämämaiden 
tien risteys loppusijoituspaikkana, lupahakemuksen raukeami- 

nen (jätelupa) 

YS 358 	11.5.00 	0197Y0016-111 Primalco Oy Valta-akseli, Rajamäki Kemikaalien ja polttonesteen varastointi (jätelupa) 

YS 357 	11.5.00 	0197Y0015-111 Primalco Oy Valta-akseli, Rajamäki Kemikaaleja valmistava tehdas ja jätteen 
hyödyntäminen ja käsittely 

YS 356 	11.5.00 	0197Y0014-111 Primalco Oy Valta-akseli, Rajamäki Voimalaitoksen toiminta ja jätteen käsittely (jätelupa) 

YS 795 	1.12.99 	0198Y0265-18 Lohja Rudus Oy Ab Nukari Jätehuoltoilmoituksen johdosta annettu päätös, 
maaperään joutunut öljyä huoltotoiminnan seurauk- 
sena 

YS 752 	17.11.99 0198Y0213-18 Oy Teboil Ab Mahlamäentie Jätehuoltoilmoituksen johdosta annettu päätös 
- saastuneen maaperän kunnostamisesta / loppura- 

portointi 

YS 598 	18.9.98 	0198Y0073-18 Neste Markkinointi Oy Ilvestie Jätehuoltoilmoituksen johdosta annettu päätös, 
maan saastuminen tapahtunut vähitellen dieselsäili- 
ön täyttövirheiden ja polttoaineenerottimen vuotami- 
sen johdosta 

YS 217 	3.4.98 	0197Y0394-18 Nukarin Huolto Oy Raalan kylä Jätehuoltoilmoitus, saastuneen maan poisto 

YS 139 	5.3.98 	0197Y0057-111 A-Pullo Oy Rajamäki Ympäristömelun mittaussuunnitelman tarkastami- 
nen* 

YS 138 	5.3.98 	0195Y0108-111 Primalco Oy Rajamäki Ympäristömelun mittaussuunnitelman tarkastami- 
nen* 

YS 574 19.6.97 0197Y0057-111 A-Pullo Oy 	Valta-akseli, Rajamäki 	Tuotantolaitos (sijoituslupa + jätelupa) 

YS 309 24.3.97 0195Y0108-111 Primalco Oy 	Rajamäki 	 Vakuuden asettaminen ympäristölupapäätöksen 
täytäntöönpanoa varten* 

Päätöksellä ei ole välitöntä merkitystä pohjavesien käytön ja suojelun kannalta. 

Taulukko 6. Länsi-Suomen vesioikeuden ja Länsi-Suomen ympäristölupaviraston myöntämät jäteveden 
johtamista ja pohjavedenottoa ja Nurmijärven kuntaa koskevat luvat vuosina 1990-2001. 

---- - 	 - 	 - - -- 	- 
Nro 	Pvm 	Dnro 	Hakija 	 Asia 

2/01/1 	10.1.01 	00125 	Helsingin kaupunki Lisäveden johtaminen Hiidenvedestä Vantaanjokeen, Helsingin vedenhan- 
kinnan varajärjestelmä 

87/98/3 	19.11.98 	98191 	Primalco Oy 	Rajamäen tehtaiden jätevesien johtaminen Vantaanjoen vesistöön kuulu- 
vaan Koirasuolenojaan - lupaehtojen tarkistaminen 

36-39/97/1 30.6.97 	95200, 96201, 	Nurmijärven kunta Jäteveden johtaminen Kirkonkylän alueelta Vantaanjokeen, Rajamäen 
96202, 96343 	 alueelta Matkunojaan, Klaukkalan alueelta Luhtajokeen ja Röykän alueelta 

Lepsämänjokeen - lupaehtojen tarkistaminen 

79/96/1 	29.11.96 	95344 	Primalco Oy 	Jäteveden johtaminen Vantaanjoen vesistöön kuuluvaan Koirasuolenojaan 
- lupaehtojen tarkistaminen 

36/97/1 	10.7.96 	94195 	Nurmijärven kunta Veden johtaminen Vihtilammesta Sääksjärveen ja Vihtilammen säännöstely 
Nurmijärven kunnassa ja Hyvinkään kaupungissa 

43/91/1 	25.6.91 	91078 	Nurmijärven kunta Pohjavedenottamon rakentaminen ja veden ottaminen Kaninlähteen pohja- 
vedenottamolta sekä käyttöoikeuden saaminen 

14/91/1 	8.3.91 	90343 	Tuusulan Seudun Kaivojen rakentaminen ja tekopohjaveden ottaminen niistä 
Vesilaitos kl 
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LIITE 4 

Taulukko 7. Hämeen ympäristökeskuksen Lahden alueelle myöntämät ympäristöluvat tärkeille ja vedenhan-
kintaan soveltuville pohjavesialueille vuosina 1997-2001. 

Nro Pvm Dnro Hakija Sijainti Asia 

YLO/lup/54/01 27.9.01 0399Y0182-18 Eloc Oy Vesijärvenkatu Pilaantuneen maaperän puhdistaminen 

YLO/lup/53/01 26.9.01 0301Y1200-18 Teegee Kiinteistö Oy Launeenkatu Pilaantuneen maaperän puhdistaminen 

YLO/lup/50/01 19.9.02 0301Y1160-18 Öljyalan Palvelukeskus Oy Jalkarannantie Pilaantuneen maaperän puhdistaminen 

YLO/lup/31/01 29.6.01 0301Y0936-18 Skanska Etelä-Suomi Oy Proomukatu Pilaantuneen maaperän puhdistaminen 

YLO/lup/21/01 18.6.01 0300Y0308-18 Instrumentarium Oyj Puustellintie Pilaantuneen maaperän puhdistaminen 

YLO/lup/18/01 14.6.01 0301Y0914-18 Asko Kiinteistöt Oyj Asko 1-II ja UPO II Pilaantuneen maaperän puhdistaminen 

YLO/lup/15/01 23.5.01 0300Y0331-18 Neste Markkinointi Oy Hämeenlinnantie Pilaantuneen maaperän puhdistaminen 

8/YSO/01 23.1.01 0300Y0300-18 Neste Markkinointi Oy Loviisankatu Pilaantuneen maaperän puhdistaminen 

54/YSO/00 16.8.00 0399Y0182-18 Eloc Oy Kulmakatu Pilaantuneen maaperän puhdistaminen 

37/YSO/00 20.6.00 0300Y0181-18 Polar Kiinteistöt Oy Paapuurinkatu Pilaantuneen maaperän puhdistaminen 

25/YSO/00 24.5.00 0300Y0120-18 Neste Diesel-asema Apilakatu Pilaantuneen maaperän puhdistaminen 

20/YSO/00 4.5.00 0300Y0106-18 NCC Finland Oy Proomukatu Pilaantuneen maaperän puhdistaminen 

19JYSO/00 26.4.00 03991Y0166-18 Öljyalan Palvelukeskus Oy Jalkarannantie Pilaantuneen maaperän puhdistaminen 

85/YSO/99 14.12.99 0396Y0507-121 Lahden kaupunki Sipurantie Maankaatopaikan ympäristöluvan 
epääminen, koska sijaitsisi 1-luokan 
pohjavesialueella 

83/YSO/99 3.12.99 0399Y0222-111 Kretsi Oy Uponkatu Metallien jalostustoiminta (sijoituslupa 4- 

jätelupa)  

68/YSO/99 2.11.99 0396Y0238-121 Lahden kaupunki Kunnas Holonsuon maankaatopaikka (jätelupa 
+ sijoituslupa) 

59/YSO/99 8.9.99 0396Y0104-111 Schauman Wood Oy Niemenkatu Vanerin teollinen valmistus (ilmalupa .4- 

jätelupa  + sijoituslupa) 

34/YSO/99 24.6.99 0399Y0122118 YIT-Yhtymä Oyj Tyyrpuurinkatu Pilaantuneen maaperän puhdistaminen 

3/YSO/99 28.1.99 0396Y05541111 Pakenso Oy Hennalankatu Kartonkipakkausten teollinen valmistus 
(ilmalupa + jätelupa + sijoituslupa) 

23/YSO 31.8.98 0398Y0212118 Lahden kaupunki Vesijärvenkatu Pilaantuneen maaperän puhdistaminen 

22/YSO 24.8.98 0397Y99531111 Asko Huonekalu Oy Askonkatu Huonekalujen teollinen valmistus (ilma- 
lupa + jätelupa + sijoituslupa) 

15/YSO 26.6.98 0398Y0093-111 Lahti Energia Oy Niemenkatu Schaumannin lämpökeskus (ilmalupa 4- 

jätelupa  + sijoituslupa) 

9/Yso 18.6.98 0396Y05471111 Asko Kodinkone Oy Iso-Paavolankatu Kodinkoneiden valmistustoiminta Qäte- 
lupa + sijoituslupa) 

7/YSO 11.5.98 0398Y0085/18 Neste Markkinointi Oy Landenkatu Pilaantuneen maan ja orsiveden puh- 
distamimen 

1/YSO 19.3.98 0397Y04441111 Special Components Oy Lahti Askonkatu Teollinen pintakäsittely ja kevytmetalli- 
en valimotoiminta (sijoituslupa) 

10.2.98 0397Y0412 Finnscrew Finland Ltd Askonkatu Valimotoiminta, laivapotkureiden tuot- 
taminen (ilmalupa + jätelupa + sijoitus- 
lupa) 

12.6.97 0397Y0152-17 Lahden tekninen virasto Kujala Pilaantuneen maaperän puhdistus 

20.5.97 0397Y0009/17 Bonvesta Oy Ruoriniemi Pilaantuneen maaperän puhdistaminen 
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Taulukko 8. Itä-Suomen vesioikeuden ja Itä-Suomen ympäristölupaviraston Lahden alueelle myöntämät 
jäteveden johtamista ja pohjavedenottoa koskevat luvat vuosina 1985-2001. 

Nro 	Pvm 	 Dnro 	Hakija 	 Asia 

36/89/2 	19.5.1989 	88432 	Lahden Lämpövoima Oy 	 Pohjavedenotto 

81/88/2 	28.9.1988 	83352 	Hollolan kunta 	 Jäteveden johtaminen 

80/88/2 	28.9.1988 	83353 	Lahden kaupunki 	 Jäteveden johtaminen 

33/87/2 	14.5.1987 	87030 	Lahden polttimo 	 Pohjavedenotto 
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Taulukko 9. Suojelusuunnitelmien toimenpide-ehdotukset pohjavesialueittain 

Lahti: 

Lahden (0439801) pohjavesialue: 

Toiminto 	 Toimenpide-ehdotus 	 Toteuttaja 

Ihmisten asenteet 	Tiedon lisääminen 	 Lahden kaupunki 

Rakentaminen ja pohjavesialueelle Lahden kaupunki, 
Maankäyttö rakentamista vältetään kaavoitus 

Poittonesteet, Maanalaiset säiliöt vaihdetaan Säiliön omistaja 
öljyt ja muuntajat vähitellen maanpäällisiin. Lahden 

Säiliöiden ja muuntajien tarkistus kaupunki 

Öljytuotteet Torjuntavalmiuden kehittäminen Lahden kaupunki 

Teollisuus-ja yritys- Torjuntavalmiuden ylläpito, Toiminnanharjoittaja 
toiminta riskien kartoitusja minimointi 

Jätevedet ja Vanhojen viemärien kunnostus, Lahden kaupunki 
Viemärit kuntokartoitus 

Vaarallisten aineiden Torjuntavalmiuden ylläpito, Tielaitos, 
maantie kuljetukset selvitettävä vaihtoehtoiset ympäristökeskus, 

tielinjausmandollisuudet Lahden kaupunki 

Tienpito Suolauksen minimointi Tiepiiri 
Pohjavesisuojauksen toteuttaminen 

Nurmijärvi: 

Teilinnummen (0154305) ja Nukarin (0154306) pohjavesialueet: 

Toiminto Toimenpide-ehdotus Toteuttaja 

Uusien laitosten ja Riskiä aiheuttavaa toimintaa Kunta 
toimintojen sijoittaminen ei tule sijoittaa alueelle 

Maa-ainestenottaminen Lähisuojavyöhykkeet tulee Kunta ja 
säilyttää mahdollisimman toiminnan harjoittaja 
luonnontilaisina 
Kaukosuojavyöhykkeellä 
vanhojen alueiden kunnostaminen. 
Jälkihoidon jälkeen alueet tulee varata 
metsä- ja maatalouskäyttöön 

Tienpito ja tieliikenne Kantatie 45 kohdalla tulee rakentaa Tiepiiri 
suojauksetja suolauksen minimointi, 
mahdollisuuksien mukaan käyttää 
hiekkaa 

Öljysäiliöt 	 Suojaamattomat säiliöt tulee poistaa tai 	Kiinteistön omistaja 
varustaa suojarakentein 
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Toiminta 	 Toimenpide-ehdotus 	 Toteuttaja 

Jätevedet Saostuskaivot tulee korvata umpikaivoilla Kiinteistön omistaja 
ja jätevedet tulee kuljettaa pohjavesialueen 
ulkopuolelle 

Huoltoasema Maanalaiset säiliöt tulee saneerauksen Toiminnanharjoittaja 
yhteydessä korvata vuodonilmaisimella 
varustetuilla kaksoisvaippasäiliöillä. 
Toiminnan vaikutusta pohjaveden laatuun 
tulee tarkkailla 

Kasvitarhat Puutarhajätteet tu lee sijoittaa Toiminnanharjoittaja 
pohjavesialueen ulkopuolelle ja 
pohjaveden laatua tulee seurata 

Metalliromun ja Metalliromu tulee välittömästi poistaa Toiminnanharjoittaja/ 
poistettujen ajoneuvojen kunta 
varastointi 

Luvattomat Jätteet tulee välittömästi poistaa Toiminnanharjoittajal 
kaatopaikat alueelta kunta 

Sähkömuuntajat Sijoituspaikkojen harkinta Sähkölaitos 

Vedenottamoalueet Vedenottamoalueet tu lee aidata Vesilaitos 

Valkojan (0154301) pohjavesialue: 

Toiminto Toimenpide-ehdotus Toteuttaja 

Uusien laitosten ja Riskiä aiheuttavaa Kunta 
toimintojen sijoittaminen toimintaa ei tule 

sijoittaa alueelle 

Maa-ainestenottaminen Lähisuojavyöhykkeet tulee Kunta ja toiminnan harjoittaja 
säilyttää mahdollisimman 
luonnontilaisina 
Kaukosuojavyöhykkeellä 
vanhojen alueiden kunnostaminen 
Jälkihoidon jälkeen alueet tulee varata 
metsä- ja maatalouskäyttöön 

Tienpito ja tieliikenne Luiskasuojausten toimivuus Tielaitos 
tulee selvittää 

Vaarallisten aineiden Torjuntavalmiuden Pelastuslaitos 
maantiekuljetukset ylläpito 

Läjitysalueet ja Toiminta tulee lopettaa ja Toiminnan harjoittaja 
vanhat kaatopaikat jätteet kuljettaa 

kaatopaikalle 

Saha-alue Maaperän ja pohjaveden Toiminnanharjoittaja 
tutkiminen 
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Toiminto 	 Toimenpide-ehdotus 	 Toteuttaja 

Teollisuusalueen Öljysäiliöt tulee poistaa tai varustaa Toiminnanharjoittaja 
yritykset suojarakentein. 

Ajoneuvot ja varastokontit tulee siirtää 
alueelle, jossa ne eivät vaaranna 
pohjaveden laatua 
Kemikaalit ja ongelmajätteet tulee 
varastoida sisätiloissa asianmukaisesti 

Vanha huoltoasema Öljysäiliöt tulee tyhjentää ja selvittää Toiminnanharjoittaja/ 
mahdollinen maaperän likaantuneisuus kunta 

Autokorjaamo Toiminta tulee siirtää pohjavesialueen Toiminnanharjoittaja 
ulkopuolelle 

Jätevedet Saostuskaivottulee korvata umpi- Kiinteistön omistaja 
kaivoilla ja jätevedet tulee kuljettaa 
pohjavesialueen ulkopuolelle 

Öljysäiliöt suojaamattomat öljysäiliöt tulee Kiinteistön omistaja/ 
poistaa tai varustaa suojarakentein pelastuslaitos 
Säiliöiden tarkastus 

Viemäröinti Suojaamattomat viemärit tulee Kunta 
poistaa tai varustaa suojarakentein 

Maanviljely, Pohjaveden typpi-, fosfori- ja Vesilaitos 
lannoitteiden ja torjunta-ainepitoisuuksien 
torjunta-aineiden käyttö seuraaminen 

Vedenottamoalueet Alue tulee aidata Vesilaitos 

Pohjavesitutkimukset ja 
	

Vesilaitos/kunta 
pohjaveden tarkkailu 

Kiljavan (0154352) pohjavesialue: 

Toiminto 	 Toimenpide-ehdotus 	 Toteuttaja 

Jätevedet 	 Kunnallinen viemäri 	 Kunta/kiinteistöt 
Umpikaivo tai maasuodatusjärj. 	 Kiinteistöt 

Oljysäiliöt 	 Maanalaiset sälliöt vaihdetaan 	 Säiliön omistaja 
maanpäällisiin 

Säiliön omistaja/ 
Säiliöiden tarkistus 	 Kunta 

Maa-ainestenotto 	 Selkeät jälkihoitovelvoitteet 	 Kunta 
Valvonnan tehostaminen 	 Kunta 

Tie-ja liikenne 	 Suolauksen minimointi 	 Tiepiiri 
Pohjavesialuemerkinnät 	 Vedenottaja 
Pohjavesisuojauksen toteuttaminen 	Tiepiiri 

Jakelumuuntajat 	 Lasketaan maan tasalle lukolliseen 	Nurmijärven Sähkö Oy 
ja suojakaukalolliseen koppiin 
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Toiminto 	 Toimenpide-ehdotus 	 Toteuttaja 

Pohjavesialueiden 	Pohjavesialueiden rajaus 	 Uudenmaan ympäristökeskus 
rajaus 

LIITE 6/4 

Pohjaveden laadun Pohjaveden laadun tarkkailu Nurmijärven vesilaitos 
tarkkailu koko pohjavesialueella 

Rajamäen (0154351) pohjavesialue: 

Toiminto Toimenpide-ehdotus Toteuttaja 

Kahi -tiilitehtaan Öljyisen veden poispummaus, Optiroc Oy, 
öljyvahinko jatkotarkkailu ympäristö- 

viranomaiset 

Tiesuolaus Liuossuolan käyttö, suolausajankohdan Tielaitos 
optimoiminen, pohjaveden cl-pitoisuuden 
tarkkailu, tiealueiden valumavesien 
johtaminen pohjavesialueen ulkopuolelle, 
selvitettävä luiskasuojausterve. 

Maa-ainestenotto Ottotasojen seuranta, valvontaohjeen Nurmijärven kunta, 
nro 49 noudattaminen, pohjaveden- Hyvinkään kaupunki, 
pintojen seuranta toiminnanharjoittaja 

Suojaamattomat 	 Maanalaisten säiliöiden muuttaminen Kiinteistön omistaja, 
polttoöljysäiliöt 	 maanpäällisiksi, suojaamattomien Nurmijärven kunta, 

säiliöiden muuttaminen suoja- Hyvinkään kaupunki 
altaallisiksi, määräaikaistarkastukset keskus, palolaitos, 

vesihuoltolaitos, 
Hyvinkään betoni Oy 

Vaarallisten aineiden 	Torjuntavalmiuden ylläpito, 	 Tielaitos, Uudenmaan 
maantie kuljetukset 	selvitettävä luiskasuojaustarve 	 ympäristökeskus, 

Nurmijärven kunta, 
Hyvinkään kaupunki 

Vaarallisten aineiden Torjuntavalmiuden ylläpito Valtion rautatiet, 
rautatie kuljetukset UYK, Nurmijärven kunta, 

Hyvinkään kaupunki 

Teollisuus-ja yritys- Torjuntavalmiuden ylläpito Pimalco Oy, muut 
toiminta 

Maa- ja metsätalous Vältettävä liiallista lannoitusta Ammatinharjoittajat 
ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä 

Haja-asutuksen Siirtyminen umpisäiliöiden käyttöön, Nurmijärven kunta, 
jätehuolto liittymismandollisuudet kunnan Hyvinkään kaupunki 

viemäriverkkoon 

Viemäröinti Putkiston määräaikaistarkistukset Nurmijärven kunta, 
Hyvinkään kaupunki 
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PILOTTIHANKE 

1 -lavaintopiste Ottopvm Pest. vesi Havaimtopiste Ottopvm Pest. vesi Havaintopiste Ottopvm Pest. vesi 

Jalkarannan pohjavcsialue Kunnaksen pohjavesialue Aikkalan kaatopaikka 

I-IP 102 7.5.2001 ei tod. HP 176 (Sopukatu) 8.5.2001 ei tod. HP 1 Aikkalam kp 30.5.2001 ei tod. 

16.8.2001 ei tod. 20.8.2001 ei tod. 1.8.2001 ei tod. 

10.10.2001 todettu 9.10.2001 todettu 31.10.2001 ei tod. 
Urheilukeskuksen pohjavesi- Takkulan pohjavesialue 
alue HEINOLA 
HP 22 (Konserttitalo) 14.5.2001 ei tod. K 181 (Vedenottamom kaivo) 15.5.2001 ei tod. Saarijärvem vedenottamo 16.5.2001 ei. tod 

20.8.2001 ei tod. 20.8.2001 ei tod. 22.8.2001 ei tod. 

9.10.2001 todettu 8.10.2001 ei tod. 16.10.2001 ei tod. 
HP 23 (Nelo Oy) 8.5.2001 todettu Levon pohjavesialue HP 16 (Taimitarhantie) 18.5.2001 ei tod. 

16.8.2001 todettu Levon vedenottamo 15.5.2001 todettu 27.6.2001 ei tod. 

8.10.2001 todettu 20.8.2001 todettu elokuu putki kuiva 
HP 123 (Salpausselän as.) 8.5.2001 todettu 1 1.10.2001 todettu 8.10.2001 todettu 

17.8.2001 todettu Kujalan kaatopaikka HP 301 (Vierumäen golf-kentta) 16.5.2001 ei tod. 

10.10.2001 todettu HP 6 (Kujalan kp) 24.4.2001 ei tod. 18.5.2001 ei tod. 
Launeen pohjavesialue 22.8.2001 ei tod. 22.8.2001 ei tod. 
I-IP 136 (Kaupungin puutarha) 9.5.2001 todettu 23.10.2001 ei tod. 16.10.2001 ei tod. 

17.8.2001 todettu Ruopan pohjavesialue Kippasuon kaatopaikka 

11.10.2001 todettu Ruopan vedenottamo 15.5.2001 ei tod. HP 402 (Kaatopaikan lansipuoli) 7.5.2001 ei tod. 
K 132 (Vedenottamon kaivo) 9.5.2001 todettu 21.8.2001 ei tod. 8.8.2001 ei tod. 

17.8.2001 todettu 17.10.2001 ei tod. 8.10.2001 ei tod. 

8.10.2001 todettu Sairakkalan pohjavesialue 

Renkomaen pohjavesialue HP 705 (Vedenottamon liittymä) 21.5.2001 ei tod. HP 106 (Kaatopaikan itäpuoli) 7.5.2001 ei tod. 
K 143 (Vedenottamon kaivo) 10.5.2001 todettu Kiikun lähde 21.8.2001 ei tod. 8.8.2001 ei tod. 

17.8.2001 ei tod. 17.10.2001 ei tod. 8.10.2001 ei tod. 

8.10.2001 ei tod. Salpa-Mattilan pohjavesialue ASIKKALA 
Riihelan pohjavesialue Salpa-Mattilan vedenottamo 15.5.2001 ei tod. Anianpellon pohjavesialue 

HP 159 (Riihelän tila) 14.5.2001 ei tod. 21.8.2001 ei tod. Vedenottamo 3.5.2001 ei tod. 

16.8.2001 ei tod. 17.10.2001 ei tod. 17.8.2001 ei tod. 

11.10.2001 ei tod. Kukkilan pohjavesialue 16.10.2001 ei tod. 
Kärpäsen pohjavesialue Kukkilan vedenottamo 15.5.2001 ei tod. 
K 161 (Vedenottamon kaivo) 14.5.2001 todettu 21.8.2001 todettu 

16.8.2001 ei tod. 17.10.2001 ei tod. 

8.10.2001 ei tod. 

I- 
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LIITE 8 
Lahden Tutkimuslaboratorio 

VESINÄYTTEISTÄ TUTKITTAVIEN FENOKSIHERBISIDIEN 
MÄÄRITYSRAJAT 
(nestekromatografinen menetelmä, LC/MS) 

MCPA 	 0,01 µg/1 

2,4D 	 0,01—"— 

Diklorproppi 	 0,01 —" — 

Mekoproppi 	 0,01 —" — 

Bentatsoni 	 0,01 —" — 

VESINÄYTTEISTÄ TUTKITTAVIEN TRIATSIINIEN 
MÄÄRITYSRAJAT 
(nestekromatografinen menetelmä, LC/MS) 

Atratsiini 	 0,005 µg/1 

Simatsiini 	 0,005 —" — 

2-Hydroksi-atratsiini 	 0,1 —" — 

Desisopropyyli-atratsiini 	 0,01 —" — 

Desetyyli-atratsiini 	 0,005 —" — 
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