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ALKUSANAT
Vesi- ja ympäristöhallitus julkaisi pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitusohjeen vuonna 1991. Julkaisussa kuvattiin ja ohjeistettiin vuosina 1988-1995 toteutetun "Kartoitus
ja luokitus" -projektin työvaiheet. Lähes kahdenkymmenen vuoden aikana on muutoksia tullut erityisesti lainsäädäntöön. Tietojärjestelmät ovat kehittyneet ja tietojen
saatavuutta sekä käyttöä on haluttu edistää sisällyttämällä pohjavesialuetiedot osaksi
kaikille avoimeen, asiantuntijoille tarkoitettuun ympäristö- ja paikkatietopalveluun
(OIVA). Hydrogeologisen tiedon tarkentuessa ovat muutokset pohjavesialueiden
rajauksiin ja luokitukseen mahdollisia. Erityisesti tietojärjestelmien käytössä ja muutostilanteissa on todettu tarvittavan uusittua opasta pohjavesialueiden kartoituksesta
ja luokituksesta.
Nyt valmistuneeseen oppaaseen on koottu tietoa pohjavesialueiden kartoituksesta
ja luokituksesta, pohjavettä koskevasta nykylainsäädännöstä sekä pohjavesialuetiedon käytöstä eri tarkoituksissa. Oppaassa on kiinnitetty erityistä huomioita muutoksiin pohjavesialuerajauksissa ja luokituksessa sekä muutostilanteisiin liittyvään
hyvän tiedottamisen käytäntöihin.
Työryhmä, jonka tehtävänä oli Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus –oppaan
uusiminen asetettiin 1.6.2007. Työryhmän työtä ohjasivat maa- ja metsätalousministeriöstä ja ympäristöministeriöstä nimetyt puheenjohtajat neuvotteleva virkamies Elina
Nikkola ja yli-insinööri Tapani Suomela. Työryhmän sihteerinä toimi hydrogeologi
Ritva Britschgi Suomen ympäristökeskuksesta ja muut työryhmän jäsenet olivat
hydrogeologit Merja Antikainen Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta, Petri Siiro
Hämeen ympäristökeskuksesta ja Jyrki Tossavainen Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksesta sekä geologit Maria Ekholm-Peltonen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta, Vesa Hyvärinen Pirkanmaan ympäristökeskuksesta ja Esko Nylander
Uudenmaan ympäristökeskuksesta.
Oppaasta pyydettiin kesällä 2008 kommentit laajalta yhteistyötahojen joukolta.
Varsinaisina asiantuntijatarkastajina toimivat geologi Mikko Seppälä Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta ja hydrogeologi Aarno Särkioja Pohjois-Savon ympäristökeskuksesta. Lämmin kiitos kaikille niille tahoille, jotka ovat opasta kommentoineet ja
auttaneet pääsemään nyt käsillä olevaan lopputulokseen. Erityiskiitokset myös kaikille oppaaseen valokuvia sekä piirros- ja karttakuvia muokanneille ja toimittaneille.

Helsingissä 15.12.2008
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1 Johdanto

Oppaassa keskitytään vedenhankintaa varten kartoitettuihin ja luokiteltuihin pohjavesialueisiin. Opas on tarkoitettu informaatioksi pohjavesialueiden kartoituksesta
ja luokittelusta kaikille pohjavesialueilla toimiville, pohjavettä käyttäville sekä pohjavedestä, sen käytöstä ja suojelusta kiinnostuneille. Oppaan tavoitteena on antaa
tarpeellista taustatietoa ja selventää termistöä pohjavesialuetietoa hyödynnettäessä.
Alueelliset ympäristökeskukset, jotka vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja
luokituksesta, noudattavat toiminnassaan oppaassa esitettyjä periaatteita.
Pohjavesi on maaperän huokoset ja kallioperän halkeamat yhtenäisesti täyttävää
vettä, joka liikkuu painovoiman vaikutuksesta. Pohjavettä on maaperässä maanpinnan topografiasta ja geologisista tekijöistä riippuen vaihtelevalla syvyydellä lähes
kaikkialla. Pohjavettä esiintyy irtaimen maaperän lisäksi myös kallioperässä, jossa se
on varastoituneena kallion rakoihin. Pohjavesi ei kuitenkaan ole jakautunut tasaisesti,
vaan sen laatu ja määrä vaihtelevat alueellisesti. Pohjavesi on uusiutuva luonnonvara,
jota voidaan esiintymästä hyödyntää vuosi toisensa jälkeen.
Vedenhankinnan kannalta käyttökelpoisimmat pohjavesivarat sijaitsevat lajittuneissa sora- ja hiekkakerrostumissa kuten harjuissa ja suurissa reunamuodostumissa (esim. Salpausselät), joissa pohjavesi on happipitoista ja hyvälaatuista. Näistä
muodostumista pohjavettä on yleensä saatavissa vedenhankintakäyttöön runsaasti ja melko helposti. Vedenhankinnan kannalta käyttökelpoisia pohjavesivaroja on
niukimmin erityisesti rannikkoalueilla. Näillä alueilla on jouduttu hyödyntämään
vedenhankinnassa savikerrosten alaisia, varsin rautapitoisiakin pohjavesiesiintymiä
sekä pintavettä. Tekopohjavesi on pohjavesiesiintymästä pohjavesikaivojen avulla
otettavaa vettä, jonka määrää on lisätty imeyttämällä pintavettä maaperään.
Yhdyskuntien vedenhankinnassa pohjaveden osuus on tällä hetkellä noin 50 %
ja tekopohjaveden osuus noin 10 %. Vesilaitosten jakamaa pohja- ja tekopohjavettä
käytetään noin 0,7 milj.m3/d (kuva 1).
Tarkasteltaessa vedenottamoiden ja vesilaitosten lukumäärää pohjaveden merkitys
korostuu, sillä 1274 vesilaitosta (yli 95 %) käyttää raakavetenään pohjavettä, pintavettä käytetään raakavetenä 53 laitoksella ja tekopohjavettä tuotetaan 25 laitoksella.
Tässä yhteydessä vesilaitoksiksi laskettujen yli 50 käyttäjän laitosten lisäksi haja- ja
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Pohjavesi ja tekopohjavesi
Tekopohjaveden osuus pohjavedestä, arvio, 1974-1991
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Kuva 1. Yli 50 käyttäjän vesilaitosten jakaman pinta- ja pohjaveden määrä (milj.m3/a) vuosina
1974 – 2001 (Isomäki et al 2007).

loma-asutuksen vesihuolto perustuu lähes kokonaan pohjaveden käyttöön (Isomäki
et al 2007).
Vuonna 2000 voimaan tullut vesipuitedirektiivi on Suomessa toimeenpantu lailla vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004). Vesipuitedirektiivin käsitteistössä puhutaan kolmiulotteisesta pohjavesimuodostumasta tarkoittaen tällä akviferiin (=
pohjavesiesiintymään) tai akvifereihin varastoitunutta, vedellä kyllästyneessä vyöhykkeessä yhtenäisenä esiintymänä olevaa vettä tai vesimassaa. Kaksiulotteisella
tasolla näitä pohjavesimuodostumia kuvaavat pohjavesialueet, jotka on rajattu ja
esitetty maastokartoilla. Vesienhoidon piiriin sisältyvät kartoitettujen ja luokiteltujen
pohjavesialueiden osalta vedenhankintaa varten tärkeiden I luokan ja vedenhankintaan soveltuvien II luokan pohjavesialueiden pohjavedet. Näiden vesimuodostumien
yksilöinti on kansallisesti laissa vesienhoidon järjestämisestä asetettu alueellisten
ympäristökeskusten tehtäväksi.
Vesienhoidon järjestämisen tarpeisiin tullaan todennäköisesti tarvitsemaan jo
aiemmin tehtyjen selvitysten lisäksi lisää hydrogeologisia tutkimuksia muun muassa niillä pohjavesialueilla, joiden osalta on mahdollista ettei ympäristötavoitteita
pohjaveden hyvän kemiallisen ja määrällisen tilan osalta saavuteta. Tutkimuksia ja
maastoselvityksiä tarvitaan myös pohjavesien vaikutuksesta pintavesi- ja maaekosysteemeihin sekä pohjavesialueiden rajauksien tarkentamiseksi.
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Kuva 2. Luontolan vedenottamokaivo Vihdin Nummelanharjulla. Kuva: Ritva Britschgi.
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2 Tavoitteet

2.1

Kartoituksen ja luokituksen tavoitteet
Pohjavesialueluokituksen lähtökohtana ovat olleet 1970- ja 1980-luvuilla tehdyt tärkeiden pohjavesialueiden kartoitukset, vedenhankinnan yleiset tavoitteet, pohjaveden suojelutarve sekä tarve ottaa pohjavesialueet huomioon eriasteisissa kaavoissa.
Pohjavesialueiden luokitukseen ja sen tarkentamiseen tähtäävien tutkimusten
tavoitteena on ollut ja on edelleen lisätä tietoa
• pohjavesialueiden sijainnista,
• pohjaveden virtausolosuhteista,
• pohjaveden laadusta ja
• käyttökelpoisuudesta vedenhankintaan.
Yhdyskuntien käytössä olevien pohjavesialueiden lisäksi on pyritty kartoittamaan
myös muut vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet. Pohjavesialueet on rajattu
hydrogeologisin perustein. Samalla on koottu tietoa alueiden nykyisestä vedenhankintakäytöstä, maankäytöstä sekä pohjavettä uhkaavista vaaratekijöistä. Pohjavesialueiden kartoituksessa ja luokituksessa alueet on luokiteltu niiden vedenhankinnallisen käyttökelpoisuuden ja suojelutarpeen perusteella. Laissa ja asetuksessa vesienhoidon järjestämisestä on alueelliset ympäristökeskukset velvoitettu luokittelemaan
pohjavedet hyvään tai huonoon tilaan kemiallisen ja määrällisen tilan perusteella sen
mukaan kumpi niistä on huonompi.
Pohjavesialueiden luokituksen avulla on pyritty ja pyritään edistämään yhdyskuntien ja haja-asutuksen vedenhankintaa. Vesihuollon varmistamiseksi kunnat ja
vesihuoltolaitokset tarkistavat määräajoin vedenhankintasuunnitelmiensa ohella
myös vesihuollon erityistilanteiden vedenhankintasuunnitelmat sekä kehittävät
haja-asutuksen vesihuoltoa.
Pohjavesialueiden kartoitus yhdessä maankäytön ja riskitekijöiden selvittämisen
ohella helpottaa pohjavesialueiden valvontaa. Pohjavesivaroja koskevista tiedoista
hyötyvät myös muun muassa vesihuoltolaitokset, kunnalliset ympäristönsuojelu-,
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rakennus- , kaavoitus-, maa-aineslupa- ja terveydensuojeluviranomaiset, maataloussihteerit sekä kunnan asukkaat ja toiminnanharjoittajat. Pohjavesialueiden tunteminen on välttämätöntä mm. vaarallisten kemikaalien varastoinnin valvonnassa ja
kemikaalivahinkojen torjunnassa.
Yhdyskuntasuunnittelussa tarvitaan tietoja pohjavesialueiden sijainnista ja vedenhankinnan toteuttamisedellytyksistä, pohjavesien suojelutarpeista sekä eri toimintojen vaikutuksista pohjavesiin. Kaavoituksella ja rakentamisen ohjauksella voidaan
vaikuttaa merkittävästi pohjavesivarojen suojelun toteutumiseen ottamalla pohjavedet huomioon eri toimintojen sijoittamisessa sekä näitä koskevissa kaavamääräyksissä. Tiedot vedenhankintaan kohdistuvista tarpeista ovat puolestaan välttämättömiä
pohjavesialueiden luokittelun tarkistamisessa.

2.2

Pohjavesialuerajausten ja luokitusten status
Pohjavesialueiden kartoitus on ollut hydrogeologisen perustiedon hankintaa maamme pohjavesivaroista päätöksenteon tueksi. Pohjavesialueiden luokitus puolestaan
perustuu sekä pohjavesigeologisiin seikkoihin että kyseisen pohjavesimuodostuman
mahdolliseen vedenhankintakäyttöön. Laissa vesienhoidon järjestämisestä on alueelliset ympäristökeskukset velvoitettu määrittämään tärkeiden ja muiden vedenhankintakäyttöön soveltuvien pohjavesialueiden sijainti ja rajat sekä pohjavesialueiden
maa- ja kallioperän yleispiirteet.
Pohjavesialueiden rajaus perustuu pelkästään luonnontieteellisiin tekijöihin niiden tietojen pohjalta, jotka ovat kartoitushetkellä käytettävissä. Myös mahdolliset
rajausten muutokset perustuvat vain uuteen hydrogeologiseen tutkimustietoon, jota
saattaa kertyä esim. ympäristö- tai maa-ainestenottolupaa haettaessa tai esimerkiksi
Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartoitus- ja kiviainesvarantotietoja täydennettäessä.
Tärkeät ja muut vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet on mainittu mm.
ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa. Luokitusta ei ole lainsäädännössä erikseen määritelty, vaan se perustuu ympäristöhallinnon, aiemmin vesi- ja ympäristöhallinnon,
omalle hallinnonalalleen antamiin ohjeisiin. Luokiteltujen pohjavesialueiden asemaa
ei ole virallistettu, mutta lainsäädäntö koskee kaikkea pohjavettä. Pohjavesialueiden
rajaukset eivät sido lupa- ja valitusviranomaisia, mutta kartoitus ja luokitus voidaan
ottaa huomioon lupamenettelyissä siltä osin kun niissä esitetyillä tiedoilla on sovellettavan lain mukaan merkitystä lupaharkinnassa.
Pohjavesiluokituksen hyväksymisessä ei ole kyse viranomaisen hallintopäätöksestä, joten siitä ei ole mahdollista valittaa. Siinä suhteessa kartoitus- ja luokitustiedot
ovat samassa asemassa kuin esim. vesitaloushankkeiden hakemusasiakirjat. Valituskelpoisia päätöksiä syntyy esim. ympäristölupa- ja maa-aineslupa-asioissa sekä
maankäytön suunnittelussa.
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2.3

Luokituksen ja pohjavesialuerajausten
käyttö eri tarkoituksissa
Pohjavesialueiden kartoituksella ja luokituksella on keskeinen merkitys sekä vedenhankinnan että pohjavesien suojelun kannalta.
Vedenhankinnan kehittämisen keskeinen lähtökohta on riittävä tieto pohjavesimuodostumien sijainnista sekä pohjaveden määrästä ja laadusta. Kartoituksen
ja luokituksen ansiosta tiedetään, missä sijaitsevat keskitettyyn vedenhankintaan
soveltuvat pohjavesimuodostumat. Erityisen arvokkaita ovat suuret pohjavesialu-

Kuva 3. Kirkkokankaan pohjavedenottamon kaivoja Sulkavalla.
Kirkkokankaan vedenhankintaa
varten tärkeällä pohjavesialueella
arvioidaan muodostuvan pohjavettä 1800 m3 vuorokaudessa. Pohjavedenotto on viimevuosina vaihdellut 180–230 m3 vuorokaudessa.
Kuva: Anne Petäjä-Ronkainen.
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eet, joissa muodostuu runsaasti hyvälaatuista pohjavettä ja joilla tekopohjaveden
muodostaminen on mahdollista. Tällaiset pohjavesimuodostumat soveltuvat esim.
ylikunnallisiin vedenottohankkeisiin.
Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus on tärkeä myös pohjavesien suojelun kannalta. Sen myötä tiedetään missä ovat maamme arvokkaimmat ja samalla myös
arimmat pohjavesivarat. Se mahdollistaa suojelutoiminnan keskittämisen ja kohdentamisen, vaikka pohjavesien pilaamiskielto on voimassa myös luokiteltujen pohjavesialueiden ulkopuolella.
Kartoitus ja luokitus voidaan pohjavesien suojelun kannalta ottaa huomioon
maankäytön suunnittelussa, jolloin uudet pohjavesille riskejä aiheuttavat toiminnot
pyritään ohjaamaan pohjavesialueiden ulkopuolelle tai ainakin varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolelle. Mikäli kuitenkin jokin riskitoiminta sijoittuu pohjavesialueelle, voidaan kartoitus ja luokitus ottaa huomioon kaava- ja lupamääräyksissä,
jotka laaditaan sellaisiksi, että pohjaveden pilaantumisvaara poistuu. Käytännössä
tilanne voi johtaa siihen että varsinaiselle muodostumisalueelle ei lupaa myönnetä
mutta pohjavesialueeseen kuuluvalla reunavyöhykkeellä luvan myöntämisedellytykset voivat olla olemassa.
Pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta on suuri hyöty myös pohjaveden pilaamis- ja muuttamiskiellon valvonnassa, joka kohdistuu paitsi uusiin myös
pohjavesialueilla jo oleviin toimintoihin. Kartoituksen yhteydessä on alustavasti
tunnistettu nämä mahdollista riskiä pohjavedelle aiheuttavat toiminnot.
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3 Pohjavesialueluokat

3.1

Pohjavesialueiden käyttökelpoisuusja suojeluluokat
Pohjavesialueiden kartoituksessa huomioidaan lähinnä sellaiset muodostumat, joista
vettä on mahdollista saada yhdyskuntien hyötykäyttöön. Kartoitetut pohjavesialueet
luokitellaan käyttökelpoisuutensa ja suojelutarpeensa mukaan seuraaviin luokkiin:
I Vedenhankintaa varten tärkeä
pohjavesialue

I För vattenanskaffningen viktigt
grundvattenområde

II Vedenhankintaan soveltuva
pohjavesialue

II Ett grundvattenområde som
lämpar sig för vattenanskaffning

III Muu pohjavesialue

III Övrigt grundvattenområde

3.1.1

Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, luokka I
MÄÄRITELMÄ. Alue, jonka pohjavettä käytetään tai tullaan käyttämään 20–30
vuoden kuluessa tai muutoin tarvitaan esimerkiksi vesihuollon erityistilanteissa
varavedenottoon vedenhankintaa varten liittyjämäärältään vähintään 50 ihmisen
tarpeisiin tai enemmän kuin keskimäärin 10 m3/d. Erityisperustein pienempiäkin
vedenottamoita palvelevia alueita voidaan merkitä tähän luokkaan kuuluviksi. Luokkaan I kuuluva alue voi käsittää koko pohjavesialueen tai vedenhankinnan kannalta
tarpeellisen osa-alueen.
SELITYS. Vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi luokitellaan pohjavesialue, jonka pohjavettä käytetään tai tullaan suunnitelmien mukaan käyttämään
20–30 vuoden kuluessa tai muutoin tarvitaan vedenhankintaan. Pohjavesialueelta
saatavaa vettä otetaan
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1) vesihuoltolaitokseen, johon on liittynyt tai suunnitelmien mukaan tulee 20–30
vuoden kuluessa liittymään asuinhuoneistot, joissa on yhteensä enemmän
kuin 50 ihmistä
2) vastaavaan muuta talousvettä toimittavaan laitokseen
3) pakattua talousvettä toimittavaan laitokseen
4) varavedenottoon vesihuollon erityistilanteissa.
Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue voi käsittää koko pohjavesialueen tai
sen osia, jotka ovat vedenhankinnan kannalta tarpeellisia. Vedenhankintaa varten
tärkeän pohjavesialueen ulkopuolelle voidaan jättää esiintymän sellaiset osat, joita
ei käytetä tai tulla käyttämään vedenhankintaan. Tällaiset osat merkitään käyttökelpoisuutensa ja suojelutarpeensa mukaiseen luokkaan.
SUOJELUNÄKÖKOHDAT. Vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella
suojelutarve on yleensä suuri jo siitä syystä, että alueen käyttötarve vedenhankinnan
kannalta on tiedossa. Ympäristönsuojelu- ja vesilaki asettavat pohjaveden määrän
ja laadun säilyttämiselle tiukat vaatimukset. Myös terveydensuojelulaissa ja maaaineslaissa on vedenhankintaa varten tärkeitä ja soveltuvia pohjavesialueita koskevaa
sääntelyä. Laki (1299/2004) ja asetus (1040/2006) vesienhoidon järjestämisestä ja
pohjavesidirektiivi sekä vanha (80/68/ETY, kumoutuu 2013) ja uusi (2006/118/EY)
koskevat sekä vedenhankintaa varten tärkeiden että vedenhankintaan soveltuvien
pohjavesialueiden pohjavesimuodostumia ja pohjavettä. Tarvittavat suojelu-, ennallistamis- ja rajoitustoimenpiteet määritellään tapauskohtaisesti.

Pistemäiset I luokan pohjavesialueet
I luokan pohjavesialue voi olla myös rajaamatta, jos pohjavesialuetta ei ole esimerkiksi
voitu rajata riittämättömän maaperä- ja pohjavesitiedon takia. Näiltä alueilta on esitetty vain
vedenottokaivot pistemäisenä tietona. Useimmiten kyse on savenalaisesta muodostumasta tai kallioporakaivosta.
Etenkin rajaamattomien pohjavesialueiden ympäristö vaatii yleensä tarkempia selvityksiä esimerkiksi eri toimintojen lupakäsittelyissä ja kaavoituksen yhteydessä.
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3.1.2

Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue, luokka II
MÄÄRITELMÄ. Alue, joka soveltuu yhteisvedenhankintaan, mutta jolle ei toistaiseksi ole osoitettavissa käyttöä yhdyskuntien, haja-asutuksen tai muussa vedenhankinnassa. Luokkaan II kuuluva alue käsittää yleensä yhtenäisen pohjavesialueen tai
suojelun kannalta tarpeelliset osa-alueet.
SELITYS. Tällaisia pohjavesialueita ovat esimerkiksi alueet, joilla arvio muodostuvan pohjaveden määrästä koko pohjavesialueella on yli 250 m3/d tai joilta on yhdeltä
alustavasti tutkitulta vedenottamoalueelta saatavissa vettä yli 100 m3/d tai joilla muutoin voi olla vedenhankinnan kannalta alueellista merkitystä. Pohjavesialue saattaa
sijaita vedenkulutusalueisiin nähden niin etäällä, ettei käyttöönotto ole toistaiseksi
taloudellisesti kannattavaa. Alueen käyttötarve voi kuitenkin ilmetä myöhemmin
vedenhankintatarpeen muuttuessa.
SUOJELUNÄKÖKOHDAT. Sekä kansallinen että yhteisötason lainsäädäntö rinnastavat vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet vedenhankintaa varten tärkeisiin.
3.1.3

Muu pohjavesialue, luokka III
MÄÄRITELMÄ. Alue, jonka hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii lisätutkimuksia vedensaantiedellytysten, veden laadun tai likaantumis- tai muuttumisuhan
selvittämiseksi.
SELITYS. Kartoitukseen on sisällytetty kaikki alueet, joilla voi olla hyödyntämiskelpoista pohjavettä. Hyödyntämiskelpoiseksi luokitellaan sellaiset pohjavedet, jotka
ovat puhdistamiskelpoisia. Alue, jolta saatava vesi ei ole puhdistamiskelpoista tai joka
on vedenottoon muuten soveltumaton voidaan jättää luokittelematta.
SUOJELUNÄKÖKOHDAT. Luokassa III noudatetaan ympäristönsuojelu- ja vesilakien mukaisia säännöksiä ja välillisesti myös muita pohjaveden suojelua koskevia
säännöksiä.
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4 Pohjavesialueita koskeva
lainsäädäntö

4.1

Yleistä
Pohjavedensuojelu perustuu pääasiassa ympäristönsuojelulakiin ja -asetukseen sekä
vesilakiin. Lisäksi pohjaveden suojeluun liittyviä säännöksiä on maa-aineslaissa,
maankäyttö- ja rakennuslaissa, terveydensuojelulaissa, jätelaissa ja kemikaalilaissa
sekä öljyvahinkojen torjuntalainsäädännössä. Pohjaveden suojelua käsitellään myös
valtioneuvoston asettamissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa sekä muuta lainsäädäntöä täydentävissä valtioneuvoston periaatepäätöksissä.
Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen pohjaveden pilaamiskielto (1:8) ja
vesilain (264/1961) mukainen pohjaveden muuttamiskielto (1:18) sisältävät mm. pohjaveden vaarantamisen käsitteen. Lisäksi niissä on myös erikseen mainittu tärkeät ja
muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet sekä yksityisen kiinteistön
vedenhankinnan turvaaminen.

4.2

Pohjaveden pilaamiskielto
Ympäristönsuojelulain 8 §:ssä on säädetty pohjaveden pilaamiskiellosta. Pilaamiskiellon tarkoituksena on varmistaa yhdyskuntien vedenhankintaan soveltuvien pohjavesien suojelu. Pilaamiskiellon mukaan:
Ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että
1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjavesi
voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin olennaisesti huonontua;
2) toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai
3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai
toisen yksityistä etua (pohjaveden pilaamiskielto).
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Edellä 1 momentissa tarkoitettuna toimenpiteenä pidetään myös asetuksella erikseen säädettyä toimenpidettä tai asetuksella kiellettyä ympäristölle ja terveydelle
vaarallisten aineiden päästämistä pohjaveteen. Asetus voi koskea vain sellaisia toimenpiteitä, joita tarkoitetaan asianomaisessa Euroopan yhteisön direktiivissä.
Toiminnanharjoittajien yleinen velvollisuus on olla riittävästi selvillä toimintansa
ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvollisuus/YSL 5§). Lisäksi toiminnan sijoituspaikka
tulee valita mahdollisuuksien mukaan niin, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista
tai sen vaaraa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä (sijoituspaikan valinta/YSL 6§).
Mikäli toiminnasta saattaa aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa, voi se olla
ympäristöluvan myöntämisen este.

4.3

Pohjaveden muuttamiskielto
Pohjaveden muuttamiskiellosta säädetään vesilain 1 luvun 18 §:ssä. Pykälää muutettiin vähäisessä määrin ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön uudistuksen yhteydessä vuonna 2000. Ilman ympäristölupaviraston lupaa ei saa käyttää pohjavettä
tai ryhtyä pohjaveden ottamista tarkoittavaan toimeen siten, että siitä pohjaveden
laadun tai määrän muuttumisen vuoksi voi aiheutua
• jonkin pohjavettä ottavan laitoksen vedensaannin vaikeutuminen
• tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuuden olennainen vähentyminen tai sen hyväksikäyttämismahdollisuuden muu huonontuminen
• toisen kiinteistöllä talousveden saannin vaikeutuminen.
Kielto koskee myös maa-ainesten ottamista ja muuta toimenpidettä, jos siitä ilmeisesti voi
aiheutua edellä mainittu seuraus.
Pohjaveden muuttamiskiellon piiriin kuuluvat siis toimenpiteet, joista voi aiheutua
pohjaveden määrän tai sen laadun haitallisia muutoksia. Pohjaveden ottamista vähäisessä määrin talousvedeksi ja sitä varten tarvittavan kaivon tekemistä ei kuitenkaan
pidetä muuttamiskiellon vastaisena toimenpiteenä. Vähäinen ottaminen tarkoittaa
enintään muutaman talouden talousveden ottamista. Käytännössä pohjaveden muuttamiskiellon vastainen seuraus voi syntyä esimerkiksi tilanteessa, jossa otettaisiin
soraa pohjavedenpinnan alapuolelta ja se huonontaisi olennaisesti erityisen antoisan
pohjavesiesiintymän hyväksikäyttämistä. Tällöin olisi haettava ympäristölupaviraston lupaa pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeamiseen.
Jos pohjaveden ottamisesta tai muusta edellä vesilain 1 luvun 18 §:n 1 momentissa tarkoitetusta toimenpiteestä voi aiheutua vesistössä vesilain muuttamiskiellon
vastainen seuraus, toimenpiteeseen on sovellettava tältä osin vesistön muuttamiskieltosäännöksiä.
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Vesilain 9 luvun 8 §:ssä on säädetty etuvertailusta pohjaveden ottamista tai pohjaveden ottamon tekemistä koskevassa lupaharkinnassa. Pykälän 2 momentissa on
ilmaistu rakentamishankkeiden tapainen ehdoton luvanmyöntämiskielto. Lupaa
toimenpiteeseen ei saa myöntää, ”jos toimenpiteestä aiheutuu asutus- tai elinkeino-oloja
huonontava vedensaannin estyminen tai vaikeutuminen laajalla alueella taikka muu 2 luvun 5 §:ssä tarkoitettuun verrattava seuraus ympäristön oloissa tai luonnonsuhteissa eikä muutoksen vaikutuksia toimenpiteen yhteydessä suoritettavin järjestelyin voida estää.”
Pykälään on lisätty säännös, jonka mukaan lupaa ei saa myöntää myöskään silloin,
kun toimenpiteen seurauksena pohjavesi tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu
muutoin olennaisesti huonontua tai josta voi aiheutua muu ympäristönsuojelulain
8 §:ssä tarkoitettu seuraus.
Vesilain nojalla on annettu myös valtioneuvoston päätös pohjavesien suojelemisesta eräiden ympäristölle tai terveydelle vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta (VNp 19.5.1994/364). Päätöksessä kielletään siinä lueteltujen aineiden ja
aineryhmien päästäminen pohjaveteen. Asia tullaan vuoden 2009 aikana sisällyttämään valtioneuvoston asetuksen 1022/2006.

4.4

Pohjavedenottamoiden suoja-alueet
Pohjavedenottamoiden suoja-alueista säännellään vesilain 9 luvun 20 § seuraavasti:
”Ympäristölupavirasto voi, mikäli se terveydellisistä syistä tai pohjaveden puhtauden säilyttämiseksi muutoin harkitaan tärkeän tarpeen vaatimaksi, pohjaveden ottamon perustamista
koskevassa lupapäätöksessä taikka eri hakemuksesta määrätä tietyn ottamon ympärillä olevan
alueen vedenottamon suoja-alueeksi, jolla ilman ympäristölupaviraston lupaa ei saa pitää
asuin- taikka muuta vakituisena oleskelupaikkana olevaa rakennusta taikka sellaista varastoa,
säiliötä, johtoa, viemäriä tai laitosta, mistä likaa tai muuta veden laatuun vaikuttavaa ainetta
voi päästä pohjaveteen, eikä myöskään suorittaa sellaista toimintaa, joka vahingollisella tavalla
voi huonontaa ottamosta saatavan veden laatua.
Edellä mainittua rajoitusta koskevan päätöksen osalta on muutoin soveltuvin osin voimassa
mitä tämän luvun 19 §:ssä säädetään.”
Vesilain 9 luvun 19 §:ssä puolestaan säädetään mm., että
• suoja-alueeksi määräämisestä toiselle johtuva vahinko, haitta ja muu edunmenetys on hakijan korvattava ja
• päätöstä, jolla on annettu suoja-alueen käyttöä koskeva rajoitus, on noudatettava, vaikka siihen haetaankin muutosta.
Suoja-aluemääräykset ovat koskeneet mm. eräitä teollisuuslaitoksia, öljyjen ja
muiden vaarallisten aineiden kuljetuksia ja varastointia, kaatopaikkoja ja teollisuuden
jätteitä, viemäreitä, jäteveden maahanimeyttämistä, maa- ja metsätaloutta ja niiden
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oheistoimintoja, taimitarhoja, turkistarhoja, eläinsuojia, hautausmaita, asfaltti- ja
öljysora-asemia, huoltoasemia, autokorjaamoja ja –hajottamoja, muuntajia, yleisten
teiden rakentamista, liukkaudentorjuntaa maanteillä sekä eräänä keskeisenä seikkana
maa-ainesten ottoa ja maaleikkausten tekoa. Yleinen käytäntö oli ettei kieltoja asetettu ehdottomina vaan suoja-aluemääräyksillä ko. toiminnot asetettiin vesioikeuden
luvanvaraisiksi. Nykyään useimmat näistä toiminnoista ovat luvanvaraisia suoraan
lainsäädännöstä johtuen joten tähän tarkoitukseen ei suoja-aluemääräyksiä enää
tarvita.
Aikaisemmin suoja-alue jaettiin kahtia, kaukosuojavyöhykkeeseen ja sen sisällä
olevaan lähisuojavyöhykkeeseen (kuva 4). Jälkimmäisen tarkoituksena oli suojata
ottamolta saatava vesi hygieeniseltä saastumiselta, se mitoitettiin siten, että taudinaiheuttajat tuhoutuisivat ennen pääsyä ottamolle. Nykyisin pohjaveden pilaamiskielto
kieltää pilaamasta ja vaarantamasta pohjavettä koko pohjavesialueella, myös hygieeniseltä kannalta, joten lähisuojavyöhyke on menettänyt alkuperäisen merkityksensä.
Sitä käytetään enää lähinnä maa-ainesten oton ohjauksessa.
Suoja-alueiden korvauskysymyksissä on ollut selkeä periaate, jonka mukaan korvauksia maksetaan silloin, jos suoja-aluemääräyksillä kiellettäisiin jotain joka muutoin olisi sallittua. Nykyisin pohjaveden pilaamiskielto riittää jo yleensä kattamaan
suojelutarpeen. Siten korvauksia ei käytännössä suoja-alueilla enää määrätä.
Suoja-alueita perustettiin eniten 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa. Niiden määrä
oli suurimmillaan noin 230. Valtaosa voimassa olevista suoja-alueista on vanhentuneita ja niiden määrä on hieman pienentynyt kun vanhentuneita suoja-alueita on
lakkautettu ympäristölupavirastojen päätöksellä.
Viime vuosina uusia suoja-alueita ei enää ole juurikaan haettu. Suoja-aluemenettely
on kuitenkin käytettävissä eräänä pohjaveden suojelukeinona. Erityisesti ylikunnallisissa vedenottohankkeissa sillä on käyttötarvetta.
Suoja-alue –käsite (protection zone) tunnetaan myös vesipuitedirektiivissä, jossa
sillä tarkoitetaan jäsenvaltioiden mahdollisuutta perustaa suojavyöhykkeitä vesimuodostumiin erityisesti juomavedenottoa varten (artiklan 7 alakohta 3).

4.5

Laki vesienhoidosta
Vuonna 2004 vahvistettiin laki vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä kolme
muuta lakimuutosta, jotka toteuttavat 22.12.2000 voimaan tullutta EU:n vesipolitiikan puitedirektiiviä Suomessa. Asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)
tuli voimaan 30.11.2006. Laki ja asetus koskevat pohjavesien ohella myös pintavesiä.
Yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei niiden tila
heikkene ja että vesistöjen tila on vähintään hyvä vuonna 2015. Näillä säädöksillä
vesipuitedirektiivin mukainen toiminta on liitetty osaksi suomalaista vesien käyttöön,
hoitoon ja suojeluun liittyvää toimintaa, jonka olennaisena perustana ovat edelleen
pohjaveden pilaamis- ja muuttamiskiellot sekä ympäristönsuojelulain ja vesilain
mukainen lupajärjestelmä.
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Kuva 4. Länsi-Suomen vesioikeuden määräämät lähi- ja kaukosuoja-alueet Sipoon Forsbackan
vedenottamolle. Suoja-alueet on kuvassa rajattu punaisella, vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen rajat näkyvät sinisinä.
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4.6

Muut pohjaveden suojelun kannalta
keskeiset säädökset
ÖLJYSÄILIÖT JA –VAHINGOT SEKÄ JAKELUASEMAT:
• Kauppa- ja teollisuusministeriön öljylämmityslaitteistoja koskevassa asetuksessa N:o 1211/1995 ja Kauppa- ja teollisuusministeriön maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksia koskevissa päätöksissä N:o 344/1983 ja
1199/1995
Finlex » Lainsäädäntö » Säädösmuutosten hakemisto » 1995 » 1211/1995
Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1985 » 15.4.1985/314
• Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta 378/1974 ja sen
muutokset 90/1985, 20571987, 1298/1989, 701/1995m 694/2000, 936/2001 ja
1407/2004
Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1974 » 24.5.1974/378
• Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta 636/1993 ja sen
muutos 705/2000
Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1993 » 28.6.1993/636
• Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten kemikaalien käsittelystä
ja varastoinnista jakeluasemalla 415/1998
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 1998 » 415/1998
ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELU:
• Maankäyttö- ja rakennuslaki
Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1999 » 5.2.1999/132
KEMIKAALIT:
• Kemikaalilaki 744/1989
Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1989 » 744/1989
• Valtioneuvoston päätös pohjavesien suojelemisesta eräiden ympäristölle tai
terveydelle vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta 364/1994
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 1994 » 364/1994
• Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
3.6.2005/390
Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 2005 » 3.6.2005/390
• Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista
59/1999
Finlex » Lainsäädäntö » Säädösmuutosten hakemisto » 1999 » 59/1999
• Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 13.3.2002/194
Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 2002 » 13.3.2002/194
• Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisten aineiden luettelosta
509/2005
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 2005 » 509/2005
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JÄTEVEDET:
• Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003)
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 2003 » 542/2003
MAAPERÄ:
• Ympäristönsuojelulain maaperän pilaamiskielto (YSL 7§)
Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 2000 » 4.2.2000/86
Lisää linkkejä muihin maaperän suojelua koskeviin säädöksiin löytyy:
www.ymparisto.fi > Lainsäädäntö > Ympäristönsuojelu > Maaperänsuojelulainsäädäntö
MAATALOUS:
• Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 931/2000, joka perustuu Euroopan yhteisöjen neuvoston
direktiiviin (91/676/ETY)
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 2000 » 931/2000
• Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinjätteiden käsittelystä 634/1994
Finlex » Lainsäädäntö » Säädösmuutosten hakemisto » 1994 » 634/1994
• Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007-2013
Finlex » Lainsäädäntö » Säädösmuutosten hakemisto » 2007 » 366/2007
• Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja
lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista
Finlex » Lainsäädäntö » Säädösmuutosten hakemisto » 2007 » 503/2007
• Laki kasvinsuojeluaineista
MMM:n asetuksen "Kasvinsuojeluaineen myyntipäällykseen tehtävistä
merkinnöistä, nro 58/07" liitteessä I määrätään kasvinsuojeluaineiden myyntipäällysten vakiolausekkeista. Vakiolauseke SPe2 käsittelee vedenhankintakäyttöön tarkoitettuja pohjavesialueita.
Tietoa pohjavesialueille soveltuvista kasvinsuojeluaineista löytyy Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) sivuilta.
• Neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003 artikla 5 yhteisen maatalouspolitiikan
suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden
tukijärjestelmistä, liite III.
Täydentävät ehdot ovat perusedellytyksenä EU:n kokonaan tai osittain rahoittamien tukien saamiselle. Täydentävät ehdot sisältävät hyvän maatalouden ja ympäristön
vähimmäisvaatimukset sekä joukon lakisääteisiä hoitovaatimuksia. Täydentävissä
ehdoissa on asetettu I- ja II-luokan pohjavesialueille omat valvontakohteensa. Pohjavesialueilla velvoitekesannon ja hoidetun viljelemättömän pellon on pitänyt olla
pääsääntöisesti kasvipeitteistä (velvoitekesantovelvollisuus poistuu 2009) ja lisäksi
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Kuva 5. Maataloudessa voidaan pohjavesialueella olevalle pellolle tehdä
ympäristötuen erityistukisopimus
joko pohjavesialueiden peltoviljelysopimuksena tai suojavyöhykesopimuksena. Porvoon Sannainen,
kuva: Mirjam Orvomaa.

näillä pelloilla on typensitojakasvien määrää rajoitettu. Täydentävien ehtojen valvonnoissa katsotaan mm., ettei tilan pohjavesialueen pelloilla ole käytetty siellä kiellettyjä kasvinsuojeluaineita eikä näillä pelloilla ole lantapattereita eikä eläinsuojista tai
eläinten jaloittelualueista ole pohjavesien pilaantumisvaaraa.
MAA-AINESTENOTTO:
• Maa-aineslaki 555/1981 ja sen muutokset 463/1997, 495/2000 ja 468/2005
sekä asetus  maa-ainesten ottamisesta 926/2005
Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1981 » 24.7.1981/555
Finlex » Lainsäädäntö » Säädösmuutosten hakemisto » 2005 » 926/2005
LIIKENNE:
• Maastoliikennelaki 1710/1995
Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1995 » 1710/1995
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VESIHUOLTO:
• Vesihuoltolaki 119/2001
Finlex » Lainsäädäntö » Säädösmuutosten hakemisto » 2001 » 119/2001
TALOUSVESI
• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000  
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 2000 » 461/2000
• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 401/2001
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 2001 » 401/2001
YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELU:
• Terveydensuojelulaki 763/1994 ja terveydensuojeluasetus 1280/1994
Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1994 » 763/1994
Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1994 » 1280/1994

4.7

Kunnan ympäristönsuojelumääräykset
ja rakennusjärjestys
Kunnilla on ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaan mahdollisuus antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia,
kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Ne voivat koskea muuta kuin ympäristönsuojelulain nojalla luvanvaraista toimintaa taikka 61, 62 tai 78 §:n mukaan
ilmoitusvelvollista toimintaa tai puolustusvoimien toimintaa. Ympäristönsuojelumääräykset edustavat melko uutta keinovalikoimaa ympäristönsuojelussa. Niiden
avulla voidaan vähentää merkittävästi myös pohjavesiin kohdistuvia riskejä.
Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön hajapäästöluonteista pilaantumista sekä poistaa ja vähentää
pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset perustuvat ympäristönsuojelulain tai sen nojalla annettujen säännöksien konkretisointiin
ympäristön suojelemiseksi paikallisesti. Ne ovat kunnallisia määräyksiä, jotka ovat
luonteeltaan alemman asteisia normeja. Kunnanvaltuuston antamia määräyksiä on
kunnan alueella noudatettava. Ympäristönsuojelulaissa 19 § on lueteltu ne asiat, joista
kunnallisia ympäristönsuojelumääräyksiä voidaan antaa. Määräykset täydentävät
osaltaan lakia ja sen nojalla annettuja asetuksia.
Pohjavesialueiden pilaantumisriskin vähentämiseksi määräyksiä voidaan antaa
esimerkiksi kiinteistöjen jätevesien käsittelystä, kemikaalien varastoinnista ja jätteiden sijoittamisesta maaperään pohjavesialueilla. Määräykset eivät ole kunnassa
pakollisia, toisin kuin esimerkiksi rakennusjärjestys (maankäyttö- ja rakennuslain
14§), vaan niiden käyttöön ottaminen on vapaaehtoista. Määräykset antaa kunnanvaltuusto.
Ympäristöopas – Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus | 2009
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5 Pohjavesialuetiedon käyttö
eri tarkoituksissa

5.1

Soveltaminen valvonnassa
Pohjavesialueiden kartoituksen ja luokituksen lähtökohta on ollut vedenhankinnassa
ja sen turvaamisessa. Tänä päivänä pohjavesialueen hydrogeologista tietoa käytetään
kuitenkin yhä useammin pohjaveden suojelua palvelevaan pohjavesiolosuhteiden
selvittämiseen. Pohjaveden suojelussa on kyse pohjavesialueen veden laadun ja määrän turvaamisesta, joten kartoitustiedot ovat tärkeä työväline tässä työssä.
Valvontatapaukset perustuvat aina tapauskohtaiseen harkintaan, jolloin arvioidaan käytettävissä olevien tietojen perusteella toiminnan sijainti- ja päästöriskiä.
Tarvittaessa voidaan edellyttää myös lisäselvityksiä pohjavesiolosuhteista. Erilaisten
rakennushankkeiden, mm. tiehankkeiden suunnitteluun liittyviä kairaustietoja voidaan hyödyntää yksittäisissä valvontatapauksissakin. Pohjavesialueelle sijoittuvan
toiminnan lupakäsittelyssä on tarvittaessa selvitettävä alueen pohjavesiolosuhteet
(YSA 13 §).
Monien toimintojen valvontaa ohjataan ministeriön ohjeilla, mm. seuraavia valvontaohjeita tai oppaita on olemassa:
• Polttonesteiden jakeluasematoimintaa pohjavesialueilla koskeva valvontaohje/ YM 26.3.2007
• Ympäristöopas 85, Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito (uusittavana)
• Tienpidon pohjavesivaikutuksia koskeva valvontaohje v.1995−2000 (päivitettävänä).
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5.2

Vaikutukset ja käyttö vedenhankinnassa
5.2.1

Vedenhankinnan alueellinen yleissuunnittelu
Ympäristöhallinto ja sitä edeltäneet organisaatiot ovat edistäneet vedenhankintaa
muun muassa pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitustiedoilla sekä tarkemmilla kohdekohtaisilla pohjavesiselvityksillä. Vesihuoltolain perusteluissa vedenhankinnan
alueellisella yleissuunnittelulla tarkoitetaan usean kunnan kattavaa ylikunnallista,
seudullista, maakunnallista tai sitäkin laajempaa alueellista vesihuollon suunnittelua.
Päävastuu suunnittelusta ja hankkeiden toteuttamisesta on asianomaisilla kunnilla
ja niissä toimivilla vesihuoltolaitoksilla, mutta alueelliset ympäristökeskukset voivat tehdä aloitteen suunnittelun aloittamiseksi ja koordinoivat usein eri osapuolten
yhteistyötä.
Suunnittelun tavoitteena on löytää alueen vesihuollon toteuttamiselle pitkällä aikavälillä kokonaistaloudellisesti ja ympäristönsuojelullisesti edullisimmat ratkaisut.
Suunnittelutyössä tulisi selvittää yhteistoimintamahdollisuudet ja -tarpeet vesihuollon, niin vedenhankinnan kuin viemäröinnin ja jätevesien käsittelynkin, edelleen
kehittämiseksi. Yleissuunnittelussa otetaan huomioon myös vesihuoltolaitosten varavedenoton tarpeet poikkeustilanteissa. Tarkoituksen mukainen suunnittelu sisältää
tarvittavat toimenpiteet ja niiden toteuttamisjärjestyksen ja -aikataulun.
5.2.2

Kuntakohtaiset kehittämissuunnitelmat
Kunnan tulee kehittää alueensa vesihuoltoa yhdyskuntakehitystä vastaavaksi. Kunnan on näin ollen turvattava sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on
saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä
terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti (VHL 1 §).
Ympäristöhallinnon tekemät pohjavesialueiden kartoituksen ja luokituksen tulokset
ovat tärkeää lähtöaineistoa kuntakohtaisille vedenhankinnan kehittämissuunnitelmille.
Vesihuollon kehittämissuunnitelman laatiminen tulisi sovittaa yhteen sekä kunnan
että maakunnan maankäytön suunnittelun kanssa. Sen laatijoiden tulee olla yhteistyössä terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaisen sekä kunnan alueella
toimivien vesihuoltolaitosten kanssa. Varsinkin vesihuollon toimintavarmuuden ja
poikkeustilanteisiin varautumisen parantamiseksi, pohjavesi- tai tekopohjavesivarojen käytön lisäämiseksi ja kuntien raja-alueiden vesihuollon kehittämiseksi yhteydenpito myös naapurikuntien ja niiden vesihuoltolaitosten kanssa on tarpeen. Kehittämissuunnitelmassa tulee myös tarkastella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden
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ulkopuolelle todennäköisesti jäävien haja-asutusalueiden vesihuollon ongelmia ja
kehittämistarpeita. Vaihtoehdoiksi jäävät usean kiinteistön yhteiset tai kiinteistökohtaiset vesihuoltoratkaisut.
Kehittämissuunnitelmassa tulisi myös vertailla eri kehittämisvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. Esitetyt ratkaisut ja niiden toteutusjärjestys sekä suuntaa-antava
aikataulu kertovat tarvealueen asukkaille vesihuollon tulevasta kehittymisestä. Näin
kiinteistönomistajien päätöksenteko valittavien vesihuoltoratkaisujen välillä helpottuu ja vältytään mahdollisilta turhilta investoinneilta.
Kehittämissuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon alueelliset tai seudulliset vesihuollon yleis- ja kehittämissuunnitelmat, kunnan ympäristönsuojelu- ja
jätehuoltomääräykset, kunnan rakennusjärjestys, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat, ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelmat sekä vesihuoltolaitosten nykyiset
ja tulevat toiminta-alueet ja kunnan kaava-alueet.
5.2.3

Vesihuollon erityistilanteisiin varautuminen
Vesihuolto on ihmisten hyvinvoinnille ja yhteiskunnan toiminnoille välttämätöntä
palvelua, jonka toimivuus on turvattava kaikissa olosuhteissa. Vesihuollon erityistilanteisiin valmistautuminen on kokonaisvaltaista riskien hallintaa. Vaikkakin erityistilanteet on ensisijaisesti pyrittävä ehkäisemään ennakolta, myös nopea ja tehokas
toimiminen tilanteissa on tarpeen varmistaa. Vesihuoltolaitosten kohdalla riskinarvioinnin ja varautumistoimenpiteiden kattavuuden tulee niiden yhteiskunnallisen
erityisaseman takia olla laajempi kuin tavanomaisessa yritystoiminnassa (Vikman
& Arosilta 2006).
Suomessa vesihuoltolaitosten kriisiluokitustyö aloitettiin vuonna 1987, Tsernobylin
ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen. Tällöin keskityttiin pääasiassa poikkeusolojen
vesihuoltotilanteiden tarkasteluun ja erityisen riskialttiina pidettiin tuolloin pintaveden käyttöä. Tämän jälkeen painopistettä on siirretty poikkeusolojen vesihuoltotilanteista kohti normaaliolojen vesihuollon vaikeiden häiriötilanteiden tarkastelua.
Vesihuollon erityistilannetyöryhmä laati 2005 ehdotuksen varmuusluokitukseksi,
jolla kuvataan vesihuoltolaitosten raakaveden saannin toimintavarmuutta. Varmuusluokituksen lähtökohtana on tilanne, jossa vesihuoltolaitoksen pääasiallinen
vedenottamo ei ole käytettävissä. Tällöin tarkastellaan kuinka paljon vesihuoltolaitoksen muilta vedenottamoilta sekä toisilta vesihuoltolaitoksilta voidaan toimittaa
talousvettä (Vikman & Arosilta 2006).
Samaan pohjavesialueeseen kuuluvia vedenottamoita, joilla on hydraulinen yhteys, ei voida pitää toistensa varavesilähteinä. Siten pohjavesialueiden sijainti ja hydrogeologiset tiedot ovat oleellisia sekä varmuusluokituksen tekemiselle että uusien,
toisistaan riippumattomien varavesilähteiden löytymiselle.
Kunnilla on vastuu vesihuollon kehittämisestä alueellaan ja myös viime käden
vastuu siitä, että vesihuoltopalveluja on tarjolla. Kuntien on tärkeää tiedostaa alu-
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eellaan toimivien vesihuoltolaitosten ja pohjavesialueiden haavoittuvuus ja merkityksellisimmät riskit.
Tulevaisuudessa mahdollisesti laadittavissa varautumissuunnitelmissa tunnistetaan ja arvioidaan vedenottoa mahdollisesti uhkaavat riskit (haitan mahdollisuudet)
sekä niiden toteutumisen todennäköisyys. Riskien osalta arvioidaan seuraukset ja
toteutettavien suojaustoimenpiteiden tehokkuus. Pohjavesialueiden osalta tärkeä
varautumisen työväline on suojelusuunnitelma. Suojelusuunnitelmassa kartoitetaan
ja arvioidaan alueen riskitekijät, määritellään tarvittavat suojaustoimenpiteet ja toimenpiteet vahinkotapauksissa.

5.3

Maankäyttö pohjavesialueilla
5.3.1

Yleistä
Maankäytön suunnittelulle pohjan antavat valtioneuvoston päätöksellä asetetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) vuodelta 2000. Päätökseen sisältyviä
pohjaveden suojelua koskevia tavoitteita ovat:
• alueidenkäytössä on otettava huomioon pohjavesien suojelutarve ja käyttötarpeet,
• pohjavesien pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle niistä pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja soveltuvat vedenhankintaan.
Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita on tarkistettu ja tarkistetut tavoitteet
tulevat voimaan 1.3.2009. Eräänä uutena tavoitteena on, että alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä.
Pohjavesialueet on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti otettu
mukaan eri asteisiin kaavoihin, joissa niille erityisalueina on voitu antaa yksiselitteisiä
määräyksiä. Kaavoitus on kunnalle tärkeä keino vaikuttaa alueensa pohjaveden suojeluun, koska merkittävimmät riskit pohjaveden laadulle aiheutuvat pohjavesialueille
soveltumattomasta maankäytöstä. Kaavojen avulla pohjavedelle riskiä aiheuttavat
toiminnot ohjataan pohjavesialueiden ulkopuolelle. Kaavoituksessa vedenhankinnan turvaaminen tulisi huomioida jättämällä vedenottamoiden lähialueet rauhaan
rakentamiselta. Ympäristöministeriö tulee vuonna 2009 antamaan alueellisille ympäristökeskuksille ohjeen yhtenäisistä suosituksista ja menettelytavoista pohjavesien
suojelun huomioonottamiseksi maankäytön suunnittelussa.
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Kuva 6. Monet kaupungit sijoittuvat vedenhankintaa varten tärkeille pohjavesialueille. Pohjaveden
suojelun kannalta on tärkeää laatia näille alueille suojelusuunnitelmat ja pyrkiä ohjaamaan riskitoiminnot pohjavesialueiden ulkopuolelle. Lahden pohjavesialue Lahdessa, kuva: Ritva Britschgi.

Kaavassa voidaan antaa myös määräyksiä esim. öljysäiliöiden sijoittamisesta ja
liikennealueiden tai teollisuusalueiden suojauksista. Vanhojen teiden ja teollisuusalueiden osalta kaavamääräyksissä voidaan antaa ohjeita suojausrakenteista, mutta
pohjavesialueille ei tule kaavoittaa uusia tai laajentaa olemassa olevia pohjaveden
puhtautta vaarantavia teollisuusalueita tai suunnitella uusia teitä ennen erillistä
tarveharkintatarkastelua ja pohjaveden määrään ja laatuun vaikuttavien tekijöiden
arviointia.
Tapauskohtaisesti voidaan edellä mainituista kaavoituksen perusperiaatteista pohjavesialueilla harkinnan perusteella poiketa, mikäli riittävillä tutkimuksilla tai selvityksillä saaduilla hydrogeologisilla tai rakenteellisilla perusteilla voidaan osoittaa, ettei kaavalla osoitetusta toiminnasta aiheudu uhkaa pohjavedelle. Pohjavesiolosuhteet
tulisi selvittää jo maankäytön suunnitteluprosessin alussa riittävällä tarkkuudella,
jotta kaavaehdotusten pohjavesivaikutusten arviointi voidaan kullakin kaavatasolla
tehdä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.
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5.3.2

Ihmistoiminnan riskit pohjavedelle
Pohjavesipinta on Suomessa lähellä maanpintaa, keskimäärin noin seitsemän metrin
syvyydessä. Pohjavettä suojaava maakerros on siten luontaisesti ohut ja pohjaveden
pilaantumisriski on suuri. Vuosina 1976–2000 Suomessa ilmeni 330 pohjaveden pilaantumistapausta, joista 314 sattui vedenhankintaa varten tärkeillä pohjavesialueilla.
Taulukossa 1 on esitetty merkittäviä pohjaveden suojeluongelmia aiheuttavia ihmistoimintoja ja niiden mahdollisia riskejä pohjavedelle.

Taulukko 1. Merkittäviä pohjavedelle mahdollista riskiä aiheuttavia ihmistoimintoja ja toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia riskejä.
Toiminto
Toiminnasta aiheutuva riski
Teollisuus ja yritystoiminta,
pilaantuneet maa-alueet

- vaarallisten kemikaalien (ml.öljytuotteet),
- kaatopaikoilta liukenevien haitallisten aineiden,
- puunkyllästysaineiden,
- liuotinten ja pesuaineiden,
- ampumarata-alueiden lyijyn,
- golfkenttien lannoitteiden ja torjunta-aineiden tai
- kaivostoiminnasta syntyvien haitallisten aineiden pääsy pohjaveteen
Liikenne ja tienpito
- tiesuolan (natriumkloridin),
- lentokentillä käytettävien jäänesto- ja liukkaudentorjunta-aineiden ja niiden hajoamistuotteiden,
- rata-alueiden rikkakasvien- ja vesakontorjuntaan käytettyjen
torjunta-aineiden ja niiden hajoamistuotteiden,
- onnettomuustilanteissa polttoaineiden ja vaarallisten kemikaalien
sekä niiden hajoamistuotteiden pääsy pohjaveteen
Maa- ja metsätalous, puutarhaviljely - peltoalueilla ja puutarhaviljelyssä käytettävien lannoitteiden ja
torjunta-aineiden sekä niiden hajoamistuotteiden,
- eläinten lannan ainesosien (erityisesti typpiyhdisteiden) ja mikrobien pääsy pohjaveteen,
- suoalueiden ojitusten kautta pohjaveteen kulkeutuvat humuspitoiset vedet
Taajama- ja haja-asutus
- jätevesien pääsy pohjaveteen ja polttoainesäiliövuodot
Maa-ainesten otto
- pohjaveden laadun muutokset sekä pohjavedenpinnan ja laadun
vaihtelun kasvu
- ottamistoiminnassa ja –liikenteessä käytettävien poltto- ja pölynsidonta-aineiden sekä voiteluaineiden pääsy pohjaveteen
Liiallinen pohjavedenotto
- pohjavedenpinnan aleneminen ja sen mahdolliset vaikutukset
pohjavedestä riippuvaisille maa- ja pintavesiekosysteemeille
(esim. lähteikköjen kuivuminen)
- pohjavedenpinnan alenemisesta johtuvat vaikutukset pohjaveden
laatuun
Tekopohjaveden muodostaminen
- raakavesilähteen pilaantumisen vaikutukset luonnollisen pohjaveden laadulle
- väärän mitoituksen seurauksena pohjaveden laadun muutokset,
kosteikkojen syntyminen
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Laki (7 §) ja asetus (3 §) vesienhoidon järjestämisestä edellyttävät, että alueelliset
ympäristökeskukset yksilöivät alueet, joissa pohjaveden hyvä tila ei vallitse tai sitä ei
mahdollisesti saavuteta vuoteen 2015 mennessä. Pääsääntöisesti aluekeskuskohtaisissa pohjavesien toimenpideohjelmissa alueelliset ympäristökeskukset ovat esittäneet
toimenpiteitä pohjaveden tilan säilyttämiseksi ja parantamiseksi pohjavesialueille,
joilla ihmistoiminnan vaikutuksesta pohjaveden tila on muuttunut tai sen käyttökelpoisuus vedenhankintaan on heikentynyt.
Lisäksi ainakin osa ilmastonmuutoksen syistä on ihmistoiminnasta johtuvaa. Poikkeuksellisista sääolosuhteista johtuvia ongelmia ovat rankkasateiden aiheuttamista
tulvista johtuvat pintavesien pääsy vedenhankintakaivoihin sekä kuivien kausien
aiheuttamat määrä- ja laatuongelmat pohjavedessä.
5.3.3

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat
Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on asiantuntijaselvitys ja ohje. Sitä hyödynnetään maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä käsiteltäessä lupahakemuksia ja ilmoituksia, joita toiminnanharjoittajat tekevät mm. ympäristönsuojelu-, maa-aines- ja kemikaalilainsäädännön perusteella. Suojelusuunnitelmassa
selvitetään alueen hydrogeologiset ominaisuudet, kartoitetaan riskikohteet sekä
laaditaan toimenpidesuositukset alueella jo oleville sekä sinne mahdollisesti tuleville riskitoiminnoille. Uusien riskikohteiden sijoittamiseen voidaan vaikuttaa tehokkaasti ottamalla huomioon maankäytön suunnittelussa sekä eri asteisissa kaavoissa
suojelusuunnitelmassa esitetyt suojavyöhykerajaukset sekä toimenpidesuositukset.
Suojelusuunnitelmien tavoitteena on myös tehostaa pohjaveden laadun tarkkailua
ja seurantaa sekä varautua toimenpiteisiin mahdollisten ennalta arvaamattomien
pohjavesivahinkojen varalta.
Pohjavesialueen suojelusuunnitelmamenettelyn tavoitteet ovat samoja kuin vesilain 9 luvun 20 §:n mukaisen suoja-aluemenettelyn, jota voidaan myös soveltaa
suojelusuunnitelmamenettelyn ohella.
Suojelusuunnitelmamenettely poikkeaa kuitenkin suoja-aluemenettelystä, siten
että suojelusuunnitelma ei ole ottamokohtainen vaan kattaa koko pohjavesialueen.
Usein suojelusuunnitelma on lisäksi sisällöltään kattavampi kuin vesilain mukaisen
suoja-alueen perustamisen yhteydessä tehdyt selvitykset ja vastaa siten rakenteeltaan
ja sisällöltään myös EU:n vesipuitedirektiivin liitteen 2 edellyttämiä lisäselvityksiä.
EU:n direktiivit ja kansallinen vesienhoitolainsäädäntö lähtevät aina siitä, että suojelun kohteena on koko pohjavesimuodostuma. Vesilain 9 luvun 20 §:n mukainen
suoja-aluemenettely ei näin ollen sovellu vesienhoidon tarpeisiin. Suoja-alueella
pyritään suojelemaan pohjavedenottamon valuma-alueella olevaa pohjavettä. Tämä
valuma-alue kattaa yleensä vain osan koko pohjavesialueesta. Vesilaki edellyttää
myös, ettei pohjavedenottamon suoja-aluetta laadita suuremmaksi kuin välttämätön
tarve vaatii.
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Suojelusuunnitelmaa ei vahvisteta ympäristölupavirastossa eikä sillä ole välittömiä
tai sitovia juridisia seurausvaikutuksia. Tästä syystä niiden laatimisesta tai soveltamisesta ei aiheudu korvausvastuuta vedenottajalle, vaan mahdolliset korvaukset määräytyvät hankekohtaisesti käsiteltäessä edellä mainittuja hakemuksia ja ilmoituksia.
Suojelusuunnitelmia on toistaiseksi laadittu noin 300 kpl ja ne kattavat noin tuhat
pohjavesialuetta maamme noin 6000 luokitellusta pohjavesialueesta. Suojelusuunnitelma on vuoteen 2008 mennessä laadittu noin kolmasosalle I luokan pohjavesialueista ja riskeille altistuneiksi arvioiduista pohjavesialueista hieman yli puolelle.
Pohjaveden suojelun ja tilan parantamiseen tähtäävät toimenpiteet suunnitellaan
pohjavesialuetasolla jatkossakin suojelusuunnitelmamenettelyssä. Suunnitelmien
laatiminen on keskeisintä luokkien I ja II pohjavesialueilla ja erityisesti riskipohjavesialueilla. Vesienhoitoalueiden toimenpideohjelmat sisältävät huomattavasti yleisluonteisempia suosituksia.

5.4

Kartoitus ja luokitus vesienhoidon osana
5.4.1

Määritelmät
EU:n vesipuitedirektiivissä, pohjavesidirektiivissä ja kansallisessa vesienhoitolainsäädännössä on useita termejä, joille löytyy perinteinen kotimainen vastine.
Pohjavesimuodostuma tarkoittaa VPD:n ja kansallisten määritelmien mukaan
tärkeillä ja muilla vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla yhtenäisenä massana olevaa pohjavettä.
Ominaispiirteiden alkutarkastelu vastaa varsin tarkasti pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta, sillä erotuksella että vesienhoidossa otetaan huomioon myös
pohjavesistä riippuvat vesiekosysteemit.
Ominaispiirteiden lisätarkastelu, arvio ihmistoiminnan vaikutuksista ja toimenpidesuositukset vastaavat pääsääntöisesti pohjavesialueen suojelusuunnitelmaa.
5.4.2

Vesienhoito
Laissa (7 §) ja asetuksessa (3 §) vesienhoidon järjestämisestä edellytetään alueellisia
ympäristökeskuksia määrittämään pohjavesialueiden sijainti ja rajat. Suomen osalta
tämän alueellisten ympäristökeskusten tehtäväksi asetetun tunnistamistyön voidaan
pääosin katsoa tapahtuneen kartoituksen ja luokituksen eri vaiheissa jo ennen vesipolitiikan puitedirektiivin voimaantuloa (kts. liite 2). Kartoitus- ja luokitusprojektin
tuloksia käytetään vesienhoidon suunnittelussa ja järjestämisessä. Vedenhankintaa
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varten tärkeät pohjavesialueet vastaavat asetuksessa vesienhoidon järjestämisestä
tarkoitettuja erityisiä alueita, joita käytetään talousveden hankintaan.
Pohjavesienhoidossa yleisenä tavoitteena on, että pohjaveden määrällinen ja kemiallinen tila on hyvä kaikilla vedenhankintaa varten tärkeillä ja vedenhankintaan
soveltuvilla pohjavesialueilla. Alueilla, joilla pohjaveden laatu on hyvä, ei pohjavesien
tilaa saa ihmistoiminnan vaikutuksesta heikentää.
Pohjavedenoton tulee olla tasapainossa muodostuvan pohjaveden määrän kanssa
eikä pohjaveden otosta saa aiheutua uhkaa pohjavedestä riippuvaisille maa- ja pintavesiekosysteemeille. Ympäristökeskus kokoaa tiedot pohjavesien tilaan merkittävästi
vaikuttavasta ihmistoiminnasta (VHA 6 §). Ihmistoiminnan ja tilaa koskevan tiedon

Kuva 7. Pohjaveden seuranta on
olennainen osa vesienhoitoa. Tietoa pohjaveden laadusta ja pinnan
korkeudesta sekä niissä tapahtuvista muutoksista saadaan havaintoputkista otettavin näyttein ja
mittauksin. Rahkosenharju Ullava,
kuva: Emmi Rankonen.
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perusteella aluekeskukset ovat yksilöineet (VHA 7 §) alueet, joissa ei vallitse tai jossa
ei mahdollisesti saavuteta ympäristötavoitteita (VHL 21 §). Pohjavedet luokitellaan
kemiallisen ja määrällisen tilan perusteella hyvään tai huonoon tilaan sen mukaan
kumpi on huonompi. Toimenpideohjelmissa esitetään toimenpiteet pohjaveden tilan
säilyttämiseksi ja parantamiseksi pohjavesialueille, joilla ihmistoiminnan vaikutuksesta pohjaveden tila on muuttunut tai sen käyttökelpoisuus vedenhankintaan on
heikentynyt.
Pohjavesissä todetut merkitykselliset ja pysyvät pilaavien aineiden pitoisuuksien
nousevat muutossuunnat tulee lisäksi saada laskeviksi vuoteen 2015 mennessä. Jos
ympäristötavoitteiden saavuttaminen on mahdollista ainoastaan vaiheittain, voidaan
tavoitteiden saavuttamisen määräaikaa pidentää enintään kahdella vesienhoitosuunnitelmakaudella eli tavoitteet on saavutettava viimeistään vuoteen 2027 mennessä.
Tavoitteena on, että näidenkin vesien tila paranisi mahdollisimman lähelle hyvää
tilaa vuoteen 2015 mennessä. Määräajan pidentämiseksi tulee esittää perustelut sille, että tilan parantaminen vesienhoitosuunnitelmakauden aikana on teknisesti tai
taloudellisesti kohtuutonta tai luonnonolosuhteiden vuoksi ylivoimaista ja että tila
ei edelleen huonone.
Vesienhoitotyöhön kuuluva vesien tilan arviointi, tilan seuranta, tilatavoitteiden
asettaminen ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet kootaan vesienhoitosuunnitelmaksi, joka tehdään jokaiselle vesienhoitoalueelle. Toimenpiteistä
laaditaan erillinen toimenpideohjelma, jonka yhteenveto on osa vesienhoitosuunnitelmaa. Ehdotus vesienhoitosuunnitelmaksi asetetaan nähtäväksi asianomaisissa
kunnissa ja siitä on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuuden kuukauden kuulemisen aikana. Vesienhoitosuunnitelmat hyväksytään valtioneuvostossa vuoden
2009 aikana. Toimenpideohjelma ja vesienhoitosuunnitelmat päivitetään seuraavien
kuusivuotisjaksojen aikana.
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6 Pohjavesialuetiedot

6.1

Pohjavesialuerajat
Pohjavesialue voi olla virtauskuvaltaan vettä ympäristöönsä purkava eli antikliininen tai vettä ympäristöstään keräävä eli synkliininen. Virtauskuvalla on vaikutusta
pohjavesialueen ja muodostumisalueen rajauksiin (kuvat 8 ja 9).
Pohjavesialueen raja osoittaa sitä aluetta, jolla on vaikutusta akviferin veden laatuun tai muodostumiseen. Pohjavesialueen raja ulottuu tiiviiseen maaperään asti
esim. savisilttimuodostumaan jonka kerrospaksuus on yli 3 m. Kaikissa tapauksissa
rajausta ei ole voitu ulottaa tällaisiin kerrostumiin, kuten laajalle varsinaisen muodostuman ulkopuolelle ulottuvien hiekkojen kohdalla. Pohjavesialueen raja joudutaan
joissain tapauksissa piirtämään yleispiirteiseksi ja mahdollisesti maastossa helposti
havaittavaksi.
Pohjavesialueen muodostumisalueen raja osoittaa pohjavesialueen hyvin vettä
läpäisevää osaa, jossa maaperän vedenläpäisevyys on vähintään hienohiekan läpäisevyyttä vastaava. Muodostumisalueeseen kuuluvat myös sellaiset pohjavesialueeseen välittömästi liittyvät kallio- ja moreenialueet, jotka olennaisesti lisäävät alueen
pohjaveden määrää. Muodostumisalue on alue, jonka perusteella lasketaan arvio
muodostuvan pohjaveden määrästä eli uusiutuvan pohjaveden määrä. Pohjavesialuerajan ja muodostumisalueen rajan väliin jäävää pohjavesialueen osaa kutsutaan
usein pohjavesialueen reunavyöhykkeeksi.
Pohjavesitietojärjestelmään (POVET) ja pohjavesialueiden paikkatietoihin on ilman pohjavesialuerajausta tallennettu pistemäisinä pohjavesialueina sellaiset yli 50
henkilön tai vedenotoltaan keskimäärin yli 10 m3/d vedenottamot, joiden muodostumisaluetta ei tunneta (esim. savenalaiset muodostumat). Muita pistemäisiä pohjavesialueita ovat kallioporakaivo-ottamot, joiden pohjaveden muodostumisaluetta
ei tarkoin tunneta. Sen sijaan samassa kallioperän heikkousvyöhykkeessä sijaitsevat
porakaivo-ottamot voidaan piirtää pohjavesialueen rajan sisään.
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Kuva 8. Pohjavesialueen raja vettä ympäristöön purkavalla harjulla eli antikliinisella akviferityypillä.
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Kuva 9. Pohjavesialueen raja vettä ympäristöstään keräävällä harjulla eli synkliinisellä akviferityypillä.

38

Ympäristöopas – Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus | 2009

Pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitusohjeet

6.2

Muut pohjavesialuetiedot
Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus perustuu kulloinkin parhaaseen saatavilla
olevaan pohjavesitietoon. Tausta-aineistona vuosien 1988−1995 projektissa olivat
alueilla tehtyjen vedenhankintatutkimusten ja vedenhankinnan yleissuunnitelmien
ohella maaperäkartoituksessa sekä sora- ja hiekkavarojen inventoinnissa kertyneet
tiedot. Apuna alustavissa, maastotarkistuksia varten piirretyissä pohjavesialuerajauksissa on käytetty lisäksi vääräväri-ilmakuvia ja peruskarttoja.
Maastossa on tehty havaintoja maaperän laadusta, kallioperän topografiasta, muodostuman rakenteesta, pohjaveden esiintymisestä sekä muodostuman vedenläpäisevyydestä. Maaperän laatua on tutkittu silmämääräisesti esimerkiksi tieleikkauksista
ja maa-ainestenottoalueilta. Kalliopaljastumat, lähteet, kaivot, pohjavesiputket, maaainestenottoalueet, pohjavesilammikot ja pohjaveden puhtaudelle riskiä aiheuttavat
kohteet on merkitty pohjavesialuekartoille. Mitattujen pohjavedenpintahavaintojen
perusteella kartoille on merkitty pohjaveden päävirtaussuunnat. Virtaussuuntien
osalta on ohjeistettu, ettei virtausnuolia tule kartoille merkitä liian kevein perustein.
Pohjavesialuetietoihin liittyy alueen hydrogeologinen kuvaus, johon on tiivistetty eri
lähteistä ja maastotutkimuksista saatu tieto.
Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä perustuu muodostumisalueen pintaalaan, arvioituun imeytymiskertoimeen ja alueen vuotuiseen keskisadantaan, joiden pohjalta on laskettu keskimääräinen vuorokaudessa muodostuvan uusiutuvan
pohjaveden määrä. Pohjavedenottamot merkittiin aiemmin pohjavesialuekartoille,
samoin mahdollinen pohjavedenoton lupamäärä. Sittemmin nämä tiedot on tallennettu Vesihuoltolaitostietojärjestelmään (VELVET) ja pohjavesitietojärjestelmässä
hyödynnetään nykyisellään VELVETissä olevaa vesilaitostietoa.
Pohjavesialueen luokka (I, II tai III) ja pohjavesialueen numero löytyvät sekä pohjavesialuetiedoista, paikkatiedoista että kartoilta merkittynä pohjavesialueen yhteyteen. Perussääntö on, että pohjavesialueen yksilöivää numeroa ei muuteta, vaikka
hallinnollisia lääni- ja kuntanumeroja on muutettu. Pohjavesialueeseen liittyvää tietoa
on tallennettu eri järjestelmiin pohjavesialuenumeroon perustuen. Näin esimerkiksi
vesienhoitoon liittyvässä raportoinnissa EU:lle.
Pohjavesialueella tehdyt tutkimukset tallennetaan alueen hanketietoihin ja muita
pohjavesialuetietoja täydennetään ja tarkistetaan saatujen tulosten perusteella. Pohjavesitietojen yhteyteen on vesienhoidon järjestämisen myötä lisätty myös pohjavesienhoitoon liittyviä tietoja kuten pohjaveden tilan luokittelu ja riskinarviointi.
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6.3

Yleiset periaatteet pohjavesialuetietojen
tarkistamiseen
Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta ja tietojen ylläpidosta. Pohjavesialueen luokitusta ja rajausta voidaan tarkentaa uuden tutkimustiedon perusteella, mikäli uusi tieto muuttaa selvästi käsitystä
pohjavesialueen käyttökelpoisuudesta ja hydrogeologiasta. Tarkistamiseen voidaan
ryhtyä, jos pohjavesialueella on tehty lisätutkimuksia esim. uusia vedenottopaikkoja
selvitettäessä, suojelusuunnitelmatyön, geofysikaalisten rakenneselvitysten, kaavoituksen tai jonkun muun projektin yhteydessä. Tutkimukset voivat käsittää esim.
karttatarkastelua, maaperäkairauksia, pohjaveden havaintoputkien asennuksia ja
pohjaveden pinnankorkeuden mittauksia, kaivojen vedenpinnan mittauksia, geofysikaalisia mittauksia, lähdevirtaamien havainnointia, antoisuuspumppauksia ja
koepumppauksia sekä vesinäytteiden ottoa ja analysointia.
Laajempia pohjavesialueiden kartoitusta ja rajauksia palvelevia tutkimuksia on
tehty esim. suojelusuunnitelmien, rakenneselvitysten (kuva 10), mallinnusten tai
kaavoitusta palvelevien selvitysten yhteydessä. Laajempien tutkimusten yhteydessä
pohjavesialueen rajaus on voinut laajentua, vaikka joitakin osa-alueita onkin rajattu
pohjavesialueen ulkopuolelle.
Kun tutkimusten perusteella on saatu yksityiskohtaista tietoa alueiden maaperäja pohjavesiolosuhteista, on pohjavesialueiden rajat ja luokat perusteltua tarkistaa ja
muuttaa. Tieto tarkistuksista toimitetaan asianomaiseen kuntaan, jonka kanssa on
hyvä neuvotella siitä miten tarkistuksista tiedotetaan kuntalaisille ja toiminnanharjoittajille (tarkemmin luvussa 9). Tarkistetut pohjavesialueiden tiedot tallennetaan ja
päivitetään ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään (POVET), jossa esimerkiksi hydrogeologiseen kuvausosuuteen on syytä tallentaa tiivistettynä tutkimusten
myötä tarkentunut geologinen tieto. Ympäristökeskusten on lisäksi suositeltavaa
ylläpitää internet-sivuillaan ajan tasalla olevia pohjavesialuekarttoja tai tietoja, joissa
ilmoitetaan pohjavesialueisiin tulleista tarkistuksista. Muutosten osalta tiedot päivittyvät kaksi kertaa vuodessa (keväällä ja syksyllä) ympäristöhallinnon pohjavesitietokantaan ja ovat sen jälkeen nähtävissä myös ympäristöhallinnon ympäristötiedon
internet-palvelimella.
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Kuva 10. Yksinkertaistettu malli harjusta, joka on syntynyt jäänalaisen tunnelin purkauduttua
suhteellisen syvään veteen. Harju koostuu kivisestä ja soraisesta ytimestä, jonka päälle on kerrostunut perättäisiä, tunnelin laajenevassa suuosassa muodostuneita ytimen laajentumia. Laajentumien
veteen kerrostuneessa osassa kerrostuminen on aluksi tapahtunut jääseinämien rajaamassa railomaisessa ympäristössä. Hieman kauempana jään reunasta aines hienonee viuhkamaisesti reunoja
kohden. Nämä harjuviuhkat ovat tietyissä oloissa voineet kasvaa harjudeltoiksi. Harjun poikkileikkauksen rakenteeseen vaikuttavat harjulaajentumien suunta ja kalliopinnan taso. Lisäksi harjun
pintaosa on voimakkaasti aallokon ja rantaprosessien kuluttama ja harjua peittää rantakerrostuma.
Harjun pinnalle kerrostunut savikerros on pääosin kulunut pois. Kuva perustuu Köyliön-Säkylänharjusta havaittuihin rakenteisiin (Mäkinen, 2004).
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Taulukko 2. Pohjavesialueiden luokituksen ja rajauksen tarkistamistoimenpiteet.
1. Selvitetään luokitus- ja/tai rajausmuutoksen tarve ja vaikutukset.
2. Käydään läpi alueelta jo olemassa oleva tutkimusaineisto ja tehdään maastokäynti
kohteelle.
3. Arvioidaan tarvittavien maasto- ym. lisäselvitysten tarve ja laaditaan alustava tutkimusohjelma sekä ehdotus tutkimuskustannusten jaosta.
4. Ympäristökeskus neuvottelee kunnan ja vesihuoltolaitoksen kanssa muutostarpeesta ja
tarvittavista lisäselvityksistä sekä kustannusten jaosta.
5. Tehdään tai teetetään tarvittavat lisäselvitykset yhteistyössä kunnan ja/tai vesihuoltolaitoksen kanssa ja tiedotetaan tarkistamistyöstä.
6. Ympäristökeskus valmistelee luokituksen ja/tai rajausten tarkistusehdotuksen hydrogeologisen tausta- ja lisäselvitysaineiston perusteella.
7. Tarkistusehdotus käsitellään ympäristökeskuksessa.
8. Ympäristökeskus keskustelee tai pyytää lausunnon tarkistuksista kunnan ympäristönsuojelu-, kaavoitus- ja maatalousviranomaisilta sekä vesihuoltolaitoksilta.
9. Viimeistellyt pohjavesialuekartat ja tiedot muista mahdollisista muutoksista toimitetaan
kunnan ympäristön- ja terveydensuojelu-, kaavoitus- ja maatalousviranomaisille, pelastuslaitokselle ja vesihuoltolaitokselle.
10. Ympäristökeskus päivittää muuttuneet tiedot ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään (POVET). Lisäksi alueellisen ympäristökeskuksen on suositeltavaa pitää internetsivuilla yllä listaa muutoksista.
11. Tiedot tarkistuksista toimitetaan Suomen ympäristökeskukseen, jossa ne päivitetään
paikkatietoaineistoon. Päivitys tehdään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä.
12. Ympäristökeskus ja kunta tiedottavat tarkistuksista luvussa 9 esitetyn menettelyn
mukaisesti.

Taulukossa 2 esitettyjä toimenpiteitä voidaan soveltaa myös tilanteisiin, joissa
hydrogeologinen tutkimustieto saadaan jonkin muun tahon kuin alueellisen ympäristökeskuksen tuottamana. Alueellisten ympäristökeskusten erittäin vähäisestä
tutkimusrahoituksesta johtuen muiden tahojen tuottaman tiedon hyödyntäminen
luokituksen ja rajauksen tarkistamisessa on käytännössä huomattavasti yleisempää
kuin ympäristökeskuksen omiin tutkimuksiin pohjautuvat tarkistukset.
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7 Luokitusmuutokset

7.1

Pohjavesialueen luokan nostaminen
Pohjavesialue tulee nostaa I luokkaan vedenhankintaa varten tärkeäksi silloin kun
alueellisessa vesihuollon yleissuunnitelmassa tai kuntakohtaisessa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on siihen päädytty ja pohjavesiselvitysten perusteella alue
on todettu yhdyskuntien vedenhankintaan soveltuvaksi tai I luokan pohjavesialuemääritelmän muut kriteerit täyttyvät.
Pohjavesialue tulee nostaa II luokan pohjavesialueeksi, kun III luokan pohjavesialueella tarkentavien maastotutkimusten perusteella joku seuraavista ehdoista täyttyy:
1) Pohjavesialueelle on teknis-taloudelliset edellytykset perustaa vedenottamo,
josta saadaan vettä yli 100 m3/d rakentamalla alueelle enintään kaksi tai kolme vedenottokaivoa.
2) Pohjavesialue muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden muiden pohjavesialueiden kanssa, esimerkiksi osana harjuketjua.
3) Pohjavesialueella on erityistä paikallista merkitystä sijaintinsa takia nykyiselle
tai tulevalle vedenhankinnalle.

7.2

Pohjavesialueen luokan laskeminen
Erityistapauksissa voidaan pohjavesialueen luokitus laskea I luokasta II luokkaan.
Mikäli alue on suunnitellun vedenottohankkeen perusteella luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi, mutta 30 vuoden aikana ei pohjavesialueelle
ole rakennettu pohjavedenottamoa eikä lähitulevaisuudessakaan sellaista ole näköpiirissä, voidaan pohjavesialueen luokitus muuttaa vedenhankintaan soveltuvaksi
(II luokka).
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Pohjavesialueen luokan laskeminen voi tulla myös kyseeseen, kun ottamo, jonka
perusteella alue on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi, ei
enää ole käytössä. Mikäli kyse on vedenhankinnan kannalta hyvästä pohjavesialueesta, jolta on mahdollisuus saada käyttökelpoinen määrä pohjavettä, säilyy se edelleen
pohjavesialueluokituksessa, mutta luokitus muutetaan II luokaksi.

7.3

Pohjavesialueen poistaminen luokituksesta
Missä tahansa pohjavesialueluokassa oleva alue voidaan poistaa luokituksesta, jos
tutkimuksissa käy ilmi, että pohjavesialue ei hydrogeologisista syistä sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan. Jos hydrogeologiset tutkimukset esimerkiksi osoittavat
alueella olevan kalliokynnyksiä, jotka jakavat sen niin pieniin pohjavesimuodostumiin, ettei niiltä ole mahdollista saada yhteisvedenhankintaan tarvittavia määriä
pohjavettä, voidaan alue poistaa luokituksesta.
Muita syitä alueiden poistoon luokituksesta voivat olla esimerkiksi alunperin yli
50 hengen yhteisvedenhankintaan käytetyn alueen heikko soveltuvuus vedenhankintaan. Alue saattaa olla esimerkiksi heikkotuottoinen moreenimuodostuma. Kun
tällaisen alueen talouksille saadaan liitäntä vesijohtoverkkoon ja yhteisvedenhankintatarvetta ei enää edes varavedenoton lähteenä ole, voidaan alue poistaa luokituksesta. Alueellisten ympäristökeskusten tulee keskustella asianomaisten kuntien kanssa
ennen kuin pohjavesialue poistetaan luokituksesta.
Muodostumat tulee ottaa huomioon geologisina kokonaisuuksina. Muodostumaa,
josta on mahdollisuus saada antoisa määrä pohjavettä, ei tule pohjaveden laadun
heikkenemisen vuoksi poistaa pohjavesialueluokituksesta. Pitkän tähtäimen tavoite
on saada tällaisten alueiden pohjavesi laadullisesti hyvään kuntoon. Pohjaveden tilan
parantamisen ja ennallistamisen periaate sisältyy myös EU:n vesipuitedirektiiviin ja
lakiin vesienhoidon järjestämisestä.
Kun alue on todettu vedenhankintaan soveltumattomaksi ja se on poistettu pohjavesialueluokituksesta, rajoittuu alueen suojelutarve mahdollisen yksityisen vedenhankintaintressin turvaamiseen. Vaikka pohjavesialue poistetaan pohjavesialueluokituksesta, turvaavat ympäristönsuojelulaki ja vesilaki edelleenkin mahdollisen
yksityisen vedenhankinnan alueelta.
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Kuva 11. Vaikka pohjavesialue todettaisiin vedenhankintaan soveltumattomaksi ja poistettaisiin
pohjavesialueluokituksesta, turvaavat ympäristönsuojelulaki ja vesilaki edelleenkin yksityisen vedenhankinnan alueelta. Mellaniemen kunnostettu rengaskaivo Lohjalla. Kuva: Esko Nylander.
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8 Rajausten muutokset

Mahdolliset muutokset pohjavesialuerajauksissa perustuvat aina hydrogeologisissa
tutkimuksissa esille tulleisiin tietoihin. Myös vesienhoidon yhteydessä pohjavesimuodostumia tarkastellaan hydrogeologisina kokonaisuuksina.
Rajaustarkistuksiin ryhtymiselle ei ole asetettu pinta-alakriteereitä, vaan alueellinen ympäristökeskus harkitsee tapauskohtaisesti, milloin pohjavesialueen rajausta on
syytä muuttaa. Ennen tarkistusten tekemistä täytyy olla empiiristä tutkimustietoa rajaustarkistusten perusteluiksi. Ratkaisevaa hydrogeologista tutkimustietoa on voinut
syntyä suojelusuunnitelman teon yhteydessä, pohjavesialueen rakenneselvityksissä,
vedenottamon suoja-aluepäätösten yhteydessä tai erilaisissa tutkimushankkeissa.
Tieto tarkistuksista toimitetaan asianomaiseen kuntaan, jonka kanssa on hyvä neuvotella siitä miten tarkistuksista tiedotetaan kuntalaisille ja toiminnanharjoittajille.
Alueellinen ympäristökeskus keskustelee rajausmuutoksia tehtäessä tiivisti asianomaisen kunnan ja vesihuoltolaitoksen kanssa. Yhdessä kunnan kanssa sovitaan
myös tiedottamisesta kuntalaisille ja toiminnanharjoittajille. Alueellinen ympäristökeskus tekee tarvittavat rajausmuutokset pohjavesialueiden paikkatietokantaan ja
toimittaa niistä tiedon Suomen ympäristökeskukselle, joka päivittää muutokset pohjavesialueiden valtakunnalliseen paikkatietokantaan. Paikkatietokanta päivitetään
kaksi kertaa vuodessa kuten muutkin ympäristöhallinnon omat paikkatietoaineistot.
Aluekeskukset toimittavat tiedot pohjavesialueiden paikkatietokannan muutoksista
Suomen ympäristökeskukseen helmikuun ja syyskuun loppuun mennessä. Muutokset pyritään päivittämään valtakunnallisiin tietokantoihin kuukauden kuluessa.
Rajausmuutosten katsotaan tulevan voimaan, kun alueellinen ympäristökeskus on
antanut siitä tiedon asianomaiselle kunnalle. Pohjavesitietojärjestelmään tallennetaan
pohjavesialuetietojen muutospäivämääräksi se päivämäärä, jolloin muutostieto on
kunnalle toimitettu. Kuntalaisten tiedottaminen hoidetaan yhteistyössä kunnan kanssa. Tiedottamista käsitellään tarkemmin luvussa 9 ja tietojen tarkentamisen prosessia
luvussa 6.
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9 Muutoksista tiedottaminen

Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta sekä pitävät yllä ajantasaista tietojärjestelmää ja paikkatietokantaa toimialueensa pohjavesialueista. Alueellinen ympäristökeskus tiedottaa pohjavesialueiden
rajaus- ja luokkamuutoksista ensisijaisesti asianomaiselle kunnalle ja alueella toimivalle vesilaitokselle sekä tarvittaessa myös keskustelee muutoksista näiden kanssa.
Tiedottaminen näille tahoille on ensiarvoisen tärkeää, koska kunta voi halutessaan
osana kunnan omaa tiedostusta hoitaa asukkaille ja toimijoille tiedottamisen yhteistyössä alueellisen ympäristökeskuksen kanssa.
Tiedottamisessa suositellaan käytettävän tiedotekirjettä, joka jaetaan vesihuoltolaitokselle, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, kunnan maankäytön suunnitteluja kaavoitusviranomaiselle sekä kunnan maatalousviranomaiselle. Tiedotekirjeessä
kerrotaan tehdyistä pohjavesitutkimuksista, kuvataan tehdyt muutokset (onko kyse
uudesta pohjavesialueesta, luokkamuutoksesta vai rajausmuutoksesta) sekä annetaan
palautteen antamista varten yhteystiedot ja aikataulu. Tilanteen mukaan tiedotekirje
voidaan toimittaa myös alueen asukkaille ja toimijoille. Taulukossa 3 on esitetty toimintamalli, jota tiedottamisessa voidaan soveltaa.
Taulukko 3. Tiedottamisessa sovellettava toimintamalli.
1. Alueellinen ympäristökeskus tiedottaa pohjavesialueen tarkistamiseksi tehtävien tutkimusten aloittamisesta.
2. Alueellinen ympäristökeskus informoi asianomaista kuntaa ja alueella toimivaa vesihuoltolaitosta ja tarvittaessa myös keskustelee näiden kanssa muutoksista.
3. Alueellinen ympäristökeskus informoi muutoksista laajemmin laatimalla tiedotteen alueen
keskeisille tiedotusvälineille ja viranomaisille. Tiedotteessa tuodaan esiin tehdyt selvitykset
sekä kartoitus- ja luokitusmuutokset. Lisäksi kerrotaan internet –osoite, josta tarkemmat
tiedot löytyvät.
4. Ympäristökeskus keskustelee asianomaisen kunnan kanssa tarpeesta tiedottaa myös kiinteistönomistajille ja tarvittaessa kunta hoitaa tämän tiedottamisen.
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Alueellisen ympäristökeskuksen tiedotusvelvollisuus sisältyy lakiin ympäristöhallinnosta (1995/55), jossa todetaan alueellisen ympäristökeskuksen tehtäväksi tuottaa
ja jakaa tietoa sekä parantaa ympäristötietoisuutta alueellaan.
Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1995 » 55/1995
Kunnan tiedotusvelvollisuudesta on säädetty laissa kuntien ympäristönsuojelun
hallinnosta (1986/64). Lain 6 §:n kohdassa 6 todetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväksi huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta
tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa.
Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1986 » 64/1986
Lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta 20 § sisältyy viranomaisen velvollisuus
tuottaa ja jakaa tietoa
Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1999 » 21.5.1999/621
Hyvänä apuna tiedottamisessa toimivat ympäristöhallinnon verkkosivut ja ympäristötiedon internet-palvelin, josta kukin taho voi ladata uudistetut rajaustiedot järjestelmiinsä. On suositeltavaa, että alueelliset ympäristökeskukset ylläpitävät verkkosivuillaan luetteloa, jolla ilmoitetaan pohjavesialueisiin tehdyt muutokset.
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10 Tietojen ylläpito

10.1

Pohjavesialueiden kuntakansiot
Aikaisempi käytäntö on ollut, että pohjavesialuetiedoista on koottu kansioon tietopaketti kutakin kuntaa varten. Tähän ns. kuntakansioon on sisältynyt yleinen kuvaus pohjavesialueiden luokitus- ja kartoitustyöstä, lyhyt tietopaketti pohjavesiä
koskevasta lainsäädännöstä, kuvaus ja luettelo kunnan pohjavesialueista, luettelo
kunnan vedenottamoista ja niiden vedenoton lupamääristä, yleiskartta kunnan pohjavesialueista, pohjavesialueiden ns. pohjavesialuekortit, pohjavesialueiden kartat ja
pohjavesialuekarttojen merkkien selitykset.
Kuntakansiot ovat tarjonneet kunnille kokonaisen helposti hahmotettavan tietopaketin kunnan pohjavesistä. Ongelmana on ollut kuitenkin kansioiden puutteellinen
päivitys pohjavesialueiden luokituksen tai rajausten muuttuessa. Lisäksi kansiomuoto on rajoittanut tiedon leviämistä, sillä kansioita on voitu toimittaa vain rajallinen
määrä kuhunkin kuntaan. Jatkossa pyritään mahdollisuuksien mukaan luopumaan
paperisista kuntakansioista ja siirtymään sähköiseen pohjavesialuetiedon jakeluun.

10.2

Pohjavesitietojärjestelmä, POVET
Pohjavesitietojärjestelmä (POVET) ja pohjavesialuetietojen paikkatietokanta ovat tärkeimmät pohjavesitietojen tallennusjärjestelmät. POVET vastaa EU:n vesipuitedirektiivin 6 artiklan ja lain vesienhoidosta tarkoittamaa talousveden ottoon käytettävien
pohjavesialueiden tietoja kokoavaa rekisteriä. Vesienhoidon tarkoittamat tiedot mm.
toimenpiteet ja niiden kustannukset, seurantaohjelmat, pohjaveden tilan luokittelu
ja riskinarviointi on sisällytetty osaksi pohjavesitietojärjestelmää.
Osaa pohjavesialueiden kartoituksessa ja luokituksessa sekä vesienhoidossa tarvittavasta tiedosta ylläpidetään muissa järjestelmissä kuten Vesilaitostietojärjestelmässä
(VELVET), Maaperän tietojärjestelmässä (MATTI) ja Asianhallintajärjestelmässä (AH-
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JO). POVETista on yhteys näihin tietojärjestelmiin. HERTTA tietojärjestelmäkokonaisuuden Karttapalvelu-osiossa hyödynnetään eri järjestelmiin sisältyviä sekä muita
ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoja (liite 3).
POVET on osa ympäristöhallinnon ympäristötiedon tietojärjestelmäkokonaisuutta
(HERTTA –järjestelmää). Karttapalvelun kautta järjestelmä mahdollistaa pohjavesitietojen ja pohjavesialueiden paikkatietojen yhteiskäytön. Karttapalvelun kautta
käytettävissä ovat myös muut ympäristöhallinnon tuottamat aineistot sekä hallinnolliset kartta-aineistot ja eri mittakaavaiset maanmittauslaitoksen karttapohjat. POVET sisältää tällä hetkellä Pohjavesialue-, Havaintopaikka- ja Seuranta-asema-osiot.
Seuranta-asema-osioon on tallennettu myös vesipuitedirektiivin edellyttämään pohjavesiseurantaan liittyvät pohjaveden seurantapaikat.
Pohjavesitietojärjestelmään voivat tietoja tallentaa ja niitä muokata vain siihen erikseen käyttöoikeuden saaneet henkilöt. Vuoden 2008 alusta alkaen pohjavesitietojen
internet-selausoikeudet ovat olleet kaikilla kansalaisilla uuden OIVA –palvelimen
kautta. Turvallisuussyistä ei OIVA –palvelussa esitetä kaivoihin ja vedenottamoihin
liittyviä sijaintitietoja ja karttakuvia.

10.3

Pohjavesialueiden paikkatietoaineisto
Pohjavesialueiden paikkatietoaineistoon on tallennettu keskeisin pohjavesialuetta
koskeva tieto. Pohjavesialueet on rajattu pääsääntöisesti 1:20 000 -mittakaavaisille
kartoille ja muutettu numeerisiksi niiltä. Osassa Pohjois-Suomea on käytetty myös
1:50 000 mittakaavaisia pohjakarttoja. Käytettäessä pohjavesialueiden paikkatietoaineistoja muiden aineistojen yhteydessä on huomioitava eri aineistojen tarkkuus.
Esimerkiksi Suomen Peltolohkorekisteri on digitoitu numeerisille ortokuville mittakaavassa 1:5 000.
Numeerinen pohjavesialueaineisto sisältää pohjavesialuerajat, varsinaisen muodostumisalueen rajat, osa-aluerajat, pohjavesialuenumerot ja luokitukset. Osalle
pohjavesialueista ei ole voitu rajata pohjavesialue- tai muodostumisaluerajoja. Rajaamattomat alueet on tallennettu pistemäisinä kohteina, joiden sijaintipiste ilmaisee
tällöin yleensä pohjavedenottamon tai kaivon sijainnin. Vedenottamon kaivojen
sijaintitietoja ei kaikille avoimessa OIVA –palvelussa esitetä.
Erikseen tulostettavilla kartoilla tiedot esitetään käyttäen yhteistä ympäristöministeriön vahvistamaa pohjavesialuekarttamerkkien valikoimaa (kuva 12). POVET
-tietokannan käytöstä paikkatieto-ohjelman yhteydessä (ArcGIS) on tehty erillinen
ohje, joka löytyy POVETin etusivulla olevan linkin kautta.
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I
0154006

Pohjavesialueen luokka
Pohjavesialueen numero
Pohjavesialueen raja
Pohjavesialueen muodostumisalueen raja
Pohjavesialueiden välinen raja
Vesioikeuden tai vesiviranomaisen määräämä suoja-alueen raja
Pohjaveden virtaukseen vaikuttava kallio
Kallioperän ruhjevyöhyke tai kalliolaakso
Vettä läpäisevä rantaviiva

&
'

Pohjaveden huomattava virtaussuunta
Pohjaveden paikallinen virtaussuunta
Purkautuvan pohjaveden virtaussuunta

.

Pohjavedenottamo

/

Kallio- tai porakaivo

0

Tutkittu vedenottamon paikka

+

(

Pohjavesiputki

3

Pohjavesikaivo

*

Lähde
Pohjavesilammikko

9

,

Avovedessä oleva havaintopiste

6

Virtaamahavaintopaikka

7

Pohjaveden puhtaudelle vaaraa aiheuttava laitos, varasto, huoltamo tms.

I

Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue

II

Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue

III

Muu pohjavesialue

Kuva 12. Pohjavesialuekartoissa käytettävät merkit.
Ympäristöopas – Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus | 2009

51

11 Ympäristöhallinnon tietojärjestelmien hyödyntäminen

Pohjavesialuetietojen tarve ja kysyntä ovat kasvaneet jatkuvasti. Vaatimukset pohjaveden suojelulle ovat lisääntyneet mm. lainsäädännön kehittymisen myötä ja toisaalta
myös tietoisuus pohjaveden suojelusta on parantunut. Perinteinen tapa toimittaa
pohjavesialuetiedot kuntakansioina kuntien viranomaisten käyttöön ei ole enää riittävä. Käytännössä esimerkiksi kuntalaisten tiedonsaanti pohjavesialueista on ollut
puutteellista.
Pohjavesitiedon, kuten muunkin ympäristötiedon välittämisessä, pyritään sähköiseen tiedonsiirtoon. Tämä mahdollistaa tiedon nopean toimittamisen laajoille
käyttäjäjoukoille ja parantaa myös mahdollisuuksia ajantasaisen tiedon saantiin.
Toisaalta tämä asettaa lisää vaatimuksia tiedon ylläpitäjälle aineiston ajantasaisena
pitämiseksi.
Ympäristöhallinnon tietojärjestelmät ja -aineistot ovat olleet jo pitkään hakemuksen
pohjalta ympäristöhallinnon yhteistyötahojen käytettävissä ns. extranet-palveluna.
Hertta –järjestelmän pohjavesitieto-osasta voidaan tarkastella ja tulostaa pohjavesialueittain niistä tallennetut tiedot. Tuloste vastaa aikaisempia kuntakansioiden pohjavesialuekortteja. Pohjavesialueiden rajauksia voidaan tarkastella ympäristöhallinnon
karttapalvelun avulla. Aiemman palvelun korvaava kaikille avoin internet-palvelu
OIVA otettiin käyttöön keväällä 2008.
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OIVA
OIVA-palvelu tarjoaa ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tallennettua tietoa vesivaroista, pintavesien
tilasta, pohjavesistä, eliölajeista, ympäristön kuormituksesta ja alueiden käytöstä sekä ympäristöön
liittyviä paikkatietoaineistoja.Tietoja ovat tuottaneet ja keränneet valtion ympäristöhallinnon virastot,
erityisesti alueelliset ympäristökeskukset ja Suomen ympäristökeskus sekä muut tahot. Palvelulla
ympäristöhallinto haluaa edistää ympäristötiedon saatavuutta ja käyttöä. Palvelu on tarkoitettu
ensisijaisesti asiantuntijakäyttöön ja sen käyttö on maksutonta.
Palvelu löytyy ympäristöhallinnon sivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi > Palvelut ja tuotteet
> Tietojärjestelmät ja –aineistot > Tietojärjestelmien suorakäyttö > Oiva - ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille.
Palvelun käyttäjältä edellytetään rekisteröitymistä eli käyttäjän on sekä annettava rekisteröintilomakkeessa pyydetyt tiedot että sitouduttava palvelun käyttöehtoihin. Palvelulla ei ole ympäristöhallinnon niukkojen resurssien takia käyttäjätukea.

Ympäristöopas – Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus | 2009

53

12 Yhteenveto

Pohjavesi on uusiutuva luonnonvara, jota voidaan pohjavesimuodostumasta hyödyntää vuosi toisensa jälkeen. Pohjavesivarat eivät ole jakaantuneet tasaisesti, vaan
pohjaveden laatu ja määrä vaihtelevat alueellisesti. Vedenhankinnan kannalta käyttökelpoisimmat pohjavesivarat sijaitsevat lajittuneissa sora- ja hiekkamuodostumissa.
Pohjavesialueiden kartoituksen ja luokituksen lähtökohdat ovat vedenhankinnallisessa käyttökelpoisuudessa, mutta kartoitustyö palvelee myös pohjaveden suojelua
ja vesienhoitoa.
Ympäristöhallinnon kartoittamia ja luokittelemia pohjavesialueita on pohjavesitietojärjestelmän mukaan (30.11.2008) yhteensä noin 6 300 kappaletta, joista vedenhankintaa varten tärkeitä (luokka I) on 2 264, vedenhankintaan soveltuvia (luokka II)
alueita 1 539 ja muita pohjavesialueita (luokka III) yhteensä 2 477 kappaletta. Alueilla
on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä yli 5 milj.m3/d. Yhdyskuntien vedenhankinnassa pohjaveden ja tekopohjaveden yhteenlaskettu osuus on nykyisin noin
60%. Vesihuoltolaitosten päivittäin jakaman pohjaveden ja tekopohjaveden määrä on
noin 0,7 milj.m3. Lisäksi haja- ja loma-asutuksessa vedenhankinta hoidetaan yleisimmin oman kaivon avulla pohjavetenä.
Pohjavettä suojaava maakerros on Suomessa yleensä ohut ja pohjaveden pilaantumisriski on siten suuri. Vuosina 1976–2000 Suomessa ilmeni 330 pohjaveden pilaantumistapausta, joista 314 sattui vedenhankintaa varten tärkeillä pohjavesialueilla eli
alueilla, joilta vesihuoltolaitokset ottavat pohjavettä yhdyskuntien käyttöön. Kunnat
ovat avainasemassa vaikuttamassa kaavoituksen keinoin pohjaveden suojeluun, koska merkittävimmät riskit pohjaveden laadulle aiheutuvat pohjavesialueille soveltumattomasta maankäytöstä.
Pohjavedensuojelu perustuu pääasiassa ympäristönsuojelulakiin ja -asetukseen
sekä vesilakiin. Lisäksi pohjaveden suojeluun liittyviä säännöksiä on maa-aineslaissa,
maankäyttö- ja rakennuslaissa, terveydensuojelulaissa, jätelaissa ja kemikaalilaissa
sekä öljyvahinkojen torjuntalainsäädännössä. Ympäristönsuojelulain mukainen pohjaveden pilaamiskielto ja vesilain mukainen pohjaveden muuttamiskielto sisältävät
pohjaveden vaarantamisen käsitteen. Lisäksi niissä on erikseen mainittu tärkeät ja
muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet sekä yksityisen kiinteistön
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vedenhankinnan turvaaminen. Pohjaveden suojelua käsitellään myös valtioneuvoston asettamissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa sekä muuta lainsäädäntöä täydentävissä valtioneuvoston periaatepäätöksissä. Yhteisötason lainsäädännön
kansallisesti toimeenpanevissa laissa ja asetuksessa vesienhoidon järjestämisestä on
yleisenä tavoitteena suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että vesistöjen tila on vähintään hyvä vuonna 2015.
Pohjavesialueiden kartoitus on hydrogeologisen perustiedon hankintaa maamme
pohjavesivaroista päätöksenteon tueksi. Pohjavesialueiden rajaus perustuu pelkästään luonnontieteellisiin tekijöihin vaikka rajat joudutaan joissain tapauksissa piirtämään yleispiirteisiksi ja mahdollisesti maastossa helposti havaittaviksi. Mahdolliset
rajausten muutokset perustuvat uuteen hydrogeologiseen tutkimustietoon.
Luokiteltujen pohjavesialueiden asemaa ei ole virallistettu. Lainsäädäntö koskee
kaikkea pohjavettä ja ympäristöhallinnon kartoittamilla ja luokittelemilla alueilla
pohjaveden suojelutarve on erityisen suuri. Pohjavesialueiden rajaukset eivät sido
lupa- ja valitusviranomaisia, mutta kartoitus ja luokitus voidaan ottaa huomioon lupamenettelyissä siltä osin kun niissä esitetyillä tiedoilla on sovellettavan lain mukaan
merkitystä lupaharkinnassa.
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Liite 1. Oppaassa käytettyjä pohjavesikäsitteitä
Akviferi on pohjaveden kyllästämä ja vettä hyvin johtava maa- tai kivilajiyksikkö.
Se on hydraulisesti yhtenäinen muodostuma, joka voi antaa käyttökelpoisia määriä
vettä. Akvifereja ovat mm. yhtenäiset hiekka- ja sorakerrostumat ja ruhjeinen kallioalue.
Antikliininen pohjavesimuodostuma (kuva 8) purkaa vettä ympäristöönsä (vastakohtana synkliininen muodostuma).
Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä on varsinaisen muodostumisalueen pintaalan, imeytymiskertoimen ja alueen vuotuisen sadannan avulla laskennallisesti arvioitu alueen uusiutuvan pohjaveden määrä. Pistemäisten pohjavesialueiden osalta
arvio muodostuvan pohjaveden määrästä perustuu yleensä koepumppauksessa mitattuun antoisuuteen. Määrä ilmoitetaan kuutiometreinä vuorokaudessa (m3/d).
Hydrogeologia eli pohjavesigeologia on luonnontiede, joka tutkii geologisten tekijöiden vaikutusta pohjaveden fysikaaliseen käyttäytymiseen, lähinnä sen alueelliseen
esiintymiseen ja kemialliseen koostumukseen. Hydrogeologia tutkii myös pohjavesivaroja ja niiden hyödyntämistä.
Imeytymiskerroin kertoo maahan imeytyneen vesimäärän ja sadannan suhteen.
Osa sadannasta haihtuu takaisin ilmakehään joko suoraan tai kasvillisuuden kautta
ja osa valuu pintavesistöihin. Imeytymiskerroin ilmoittaa sen vesimäärän osuuden
sadannasta, joka imeytyy maaperän kautta pohjavedeksi.
Limnikaivo on kaivo, josta saadaan jatkuvaa pohjavedenpinnankorkeuden mittaustietoa.
Lysimetri on maa-aineksella täytetty astia, jonka pohjalta voidaan kerätä vesinäyte
lysimetrin läpi suotautuneesta vedestä.
Lähde osoittaa maanpinnalla olevaa pohjaveden purkautumisaluetta. Pohjavesitietojärjestelmään tallennetaan lähteiden osalta tiedot lähdevirtaaman mittausajankohdasta, tavasta ja lähdevirtaamasta. Kartoilla esitettäessä lähdemerkissä oleva
nuoli osoittaa purkautumissuuntaa. Lähteillä on oma numeronsa ja niiden viereen
on merkittynä mitattu (M) tai arvioitu (A) antoisuus (m3/d).
Läpäisevä rantaviiva. Vesistöjen rannoilla on merkitty vettä läpäisevän rantaviivan
maaperän laatua. Nuolet on sijoitettu sille puolelle rantaa, jolta virtaus tapahtuu eli
joko maalle tai veden puolelle. Jos virtausta tapahtuu molempiin suuntiin, on nuolia
laitettu vuorotellen molemmin puolin rantaviivaa.
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Maa-ainestenottopaikka osoittaa pääasiassa käytössä olevan alueen. Vanhemmat
alueet löytyvät yleensä jo peruskarttapohjalta. Tarkemmat tiedot maa-ainestenottopaikoista ja otetuista maa-ainesmääristä löytyivät aiemmin ympäristöhallinnon
MOTTO- ja SOKKA -aineistoista, jatkossa Geologian tutkimuskeskuksen Geotietoytimen Kiviainestilinpitojärjestelmästä.
Pistemäinen pohjavesialue on alue, jolta on esitetty vain vedenottokaivot pistemäisenä tietona. Useimmiten kyse on savenalaisesta muodostumasta tai kallioporakaivosta.
Pohjavedelle riskiä aiheuttavat kohteet. Pohjavesialueella sijaitsevista riskeistä on
tietoa MATTI- ja VAHTI-järjestelmissä. MATTI- ja POVET -järjestelmien välille on
ympäristöhallinnon sisäisessä käyttöjärjestelmässä rakennettu yhteys. POVETiin on
mahdollista tallentaa tietoa myös niistä pohjavedelle riskiä aiheuttavista toiminnoista esim. lentokentät ja hautausmaat, joita ei MATTI -rekisteriin ole tallennettu.
Pohjavedelle riskiä aiheuttavat kohteet voivat olla sekä nykyisiä että jo toimintansa
lopettaneita.
Pohjaveden kemiallisen tilan arviointiin käytetään yhteisötason ja kansallisesti
määritettyjä laatunormeja. Mikäli yhdessä tai useammassa havaintopaikassa edellä
mainitut pohjaveden tilan arviointikriteerit ylittyvät tulee alueellisen ympäristökeskuksen pohjavesimuodostuman kemiallista tilaa arvioidessaan ottaa huomioon
aineen ja sen pitoisuuden vaikutukset ympäristöön ja veden käyttökelpoisuuteen
talousvedeksi.
Pohjaveden määrällinen tila luokitellaan hyväksi tai huonoksi sen mukaan kumpi
niistä on huonompi. Pohjaveden määrällinen tila on hyvä, jos:
1) keskimääräinen vuotuinen vedenotto ei ylitä muodostuvan uuden pohjaveden määrää; ja
2) pohjavedenpinnan korkeus ei ihmistoiminnan seurauksena pysyvästi laske.
Pohjavedenottamoiden suoja-alueet. Ympäristölupaviraston tai aiemman vesioikeuden määräämän suoja-alueen raja osoittaa lupaviraston määräämän suoja-alueen
rajan. Rajan viereen on merkitty päätöksen antaneen lupaviraston lyhenne (esim.
Pohjois-Suomen YLV, LSVEO).
Lupakäsittelyssä olevia ja suojelusuunnitelmassa tai muussa työssä rajattuja lähisuojavyöhykkeitä on myös mahdollista esittää pohjavesialuekartassa. Rajan viereen
voidaan merkitä esim. lyhenne susu.
Pohjavedenottamot ja tutkitut pohjavedenottopaikat. Pohjavedenottamot, joihin
on liittynyt vähintään kymmenen asuinhuoneistoa (50 henkilöä tai vedenotto keskimäärin 10 m3/d tai yli), tallennetaan vesihuoltolaitostietojärjestelmään VELVETiin.
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Pohjavesitietojärjestelmään tallennetaan tiedot näiden vedenottamoiden kaivoista
ja kaivot linkitetään pohjavesitietojärjestelmässä kuuluviksi oikeaan VELVETin vedenottamoon. Pohjavesialuekartoille on mahdollista merkitä myös tutkitut pohjavedenottamon paikat, jotka osoittavat koepumpattua kohdetta. Koepumppauksen
tiedot tallennetaan POVETiin hanketietona.
Pohjavedenpinnan korkeus havaintopisteissä. Pohjavesitietojärjestelmään tallennetaan eri ajankohtina mitatut pohjavedenpinnan korkeudet havaintopisteissä. Eri
ajankohtina mitatuista pinnan korkeustiedoista on mahdollista piirtää järjestelmässä
kuvaaja. Kartoille on merkitty pohjavedenpinnan korkeustiedot havaintopisteissä
pohjaveden muodostumisalueella ja lähiympäristössä. Pohjaveden korkeussuhteiden
selvittämiseksi nämä tiedot on pyritty mittaamaan samana ajankohtana, jonka olisi
hyvä löytyä päivämäärätietona korkeustiedon ohesta. Varsinaisen pohjavesikerrostuman yläpuolisia ns. orsivesihavaintoja voidaan myös esittää, mutta niistä on erikseen
mainittava.
Pohjaveden virtaussuhteet. Muodostumisalueen osalla on pyritty tutkimaan yleisimmät pohjaveden virtaussuunnat sekä virtauksen suhde ympäristöön (vettä ympäristöönsä luovuttava tai ympäristöstään vastaanottava muodostumisalue). Monet
harjumuodostumat toimivat jo luonnonolosuhteissa putkimaisina salaojina keräten
vettä ympäristöstään tai ne voivat muuttua sellaisiksi vedenoton yhteydessä. Kartoilla on esitetty vedenjakajat ja pohjaveden purkautumispaikat, samoin kalliopaljastumat ja huomattavat kallioperän painanteet. Pohjaveden virtaussuunta on merkitty karttoihin nuolella. Isommat ja paksummat nuolet kertovat voimakkaammasta
pohjaveden virtaussuunnasta kuin pienemmät ja ohuemmat nuolet. Yleisohjeena on,
ettei pohjaveden virtaussuuntia tule esittää liian kevein perustein.
Pohjavesi on maankamaran vapaata vettä vedellä kyllästyneessä vyöhykkeessä.
Laajemmin sillä voidaan tarkoittaa kaikkea maanpinnan alaista vettä, sillä pohjaveden muodostumiseen ja etenkin laatuun vaikuttaa suuresti se, mitä tapahtuu veden
virratessa maaperän kyllästymättömän vyöhykkeen läpi pohjavedeksi.
Pohjavesialueen luokka (I, II tai III) löytyy sekä pohjavesialuetiedoista, paikkatiedoista että kartoilta merkittynä pohjavesialueen yhteyteen.
I luokka = vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
II luokka = vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
III luokka = muu pohjavesialue.
Pohjavesialueen muodostumisalueen raja osoittaa pohjavesialueen hyvin vettä läpäisevää osaa, jossa maaperän vedenläpäisevyys on vähintään hienohiekan läpäisevyyttä vastaava. Muodostumisalueeseen kuuluvat myös sellaiset pohjavesialueeseen
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välittömästi liittyvät kallio- ja moreenialueet, jotka olennaisesti lisäävät alueen pohjaveden määrää (kuvat 8 ja 9).
Pohjavesialueen numero on alkujaan pohjautunut alkeelliseen paikkatietoon. Numerossa on 7−8 lukua, joista kaksi ensimmäistä kertoi aiemmin lääninumeron, 3 seuraavaa kuntanumeron ja 2−3 viimeistä pohjavesialueen juoksevan numeron kunnan
sisällä. Niiden kuntien osalta, joissa pohjavesialueita on yli 50, on alueet numeroitu
kolminumeroisina. Kahden tai useamman kunnan alueelle rajoittuvat pohjavesialueet
on numeroitu 5-alkuisina esim. 11 615 501. Lisäksi pohjavesialuenumeron lopussa
saattaa olla osa-alueesta kertova kirjain A, B, C,... Pohjavesitietojärjestelmä ei tunnista
kirjaimin eroteltuja alueita osa-alueiksi, vaan jokainen yksilöidyn tunnuksen omaava
alue on oma pohjavesialueensa esim. 0142851 A Lohjanharju ja 0142851 B Lohjanharju järjestelmä tunnistaa kahdeksi erilliseksi pohjavesialueeksi. Perussääntönä on,
ettei pohjavesialueen numeroa muuteta, koska pohjavesialueeseen liittyvää tietoa on
tallennettu pohjavesialuenumeroon perustuen eri arkistoihin ja rekistereihin.
Pohjavesialueen raja osoittaa sitä aluetta, jolla on vaikutusta akviferin veden laatuun
tai muodostumiseen. Vyöhyke ulottuu hyvän tiiviysasteen yhtenäisesti omaavaan
maaperään saakka (esim. savisilttimuodostuman kerrospaksuus >3 m). Kaikissa tapauksissa rajausta ei ole voitu ulottaa tällaisiin kerrostumiin, kuten laajalle varsinaisen
muodostuman ulkopuolelle ulottuvien hiekkojen kohdalla. Pohjavesialueen uloin
raja voidaan piirtää yleispiirteiseksi ja mahdollisesti maastossa helposti havaittavaksi
(kuvat 8 ja 9).
Pohjavesitietojärjestelmään ja pohjavesialueiden paikkatietoihin on tallennettu
pistemäisinä pohjavesialueina sellaiset yli 10 asuinhuoneiston (50 henkilöä tai vedenotto keskimäärin 10 m3/d tai yli) esim. savikoilla sijaitsevat vedenottamot, joiden
muodostumisaluetta ei tunneta. Muita pistemäisiä pohjavesialueita ovat kallio- tai
porakaivo-ottamot. Yksittäiselle kallio- tai porakaivolle, jonka pohjaveden muodostumisaluetta ei tarkoin tunneta, pohjavesialueen rajaa ei ole piirretty. Sen sijaan samassa
kallioperän heikkousvyöhykkeessä sijaitsevat porakaivovedenottamot voidaan piirtää pohjavesialueen rajan sisään.
Pohjavesialueen reunavyöhyke on pohjavesialuerajan ja muodostumisalueen rajan
väliin jäävä pohjavesialueen osa (kuva 8 ja 9).
Pohjavesikaivojen tiedot tallennetaan pohjavesitietojärjestelmän havaintopaikkaosioon. Kaivo voidaan liittää kuuluvaksi johonkin VELVETiin tallennettuun vedenottamoon. Kaivon osalta tallennetaan lisäksi tiedot kaivotyypistä, käytöstä vedenottomäärineen, antoisuudesta, materiaalista, mahdollisesta siiviläosasta, maanpinnan
ja luonnollisen vesipinnan korkeudesta sekä pohjan korkeudesta. Kaivon kannen
korkeuden osalta käytetään kartoilla lyhennettä Kk, lisäksi kaivolla voi olla myös
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nimi. Kalliopohjavesikaivon tiedot merkitään samoin kuin pohjavesikaivoissa, karttamerkki on kuitenkin näillä kaivoilla eri.
Pohjavesilammikko osoittaa pohjavesialueella olevaa vedenpinna alapuolelle kaivettua lammikkoa. Pohjavesitietojärjestelmän havaintopaikkaosioon voidaan tallentaa
tieto lammen pinta-alasta, syvyydestä ja muodostumisajankohdasta (esim. jos lammikko on syntynyt pohjavedenpinnan alaisen soranoton yhteydessä). Lammikko on
pohjavesialuekartoille rajattu joko luonnollisen muotoisena tai merkitty ympyrällä,
jonka sisällä on w-kirjain.
Pohjavesiputket on tallennettu pohjavesitietojärjestelmän havaintopaikkaosioon.
Pohjavesiputken osalta tallennetaan tieto putken materiaalista, halkaisijasta, siivilän
rakojen halkaisijasta, putken ylä- ja alapään korkeudesta, siiviläosan sijainnista, maan
pinnan sekä kallion pinnan korkeudesta. Pohjavesiputken tietoja kartoilla esitettäessä
käytetään putken pään korkeustasosta lyhennettä Pp ja tiettynä ajankohtana mitatusta pohjavedenpinnan korkeustasosta lyhennettä w.
Riskipohjavesialue on pohjavesimuodostuma, jossa ihmistoiminnan ja tilaa koskevan tiedon perusteella ei vallitse tai ei mahdollisesti saavuteta ympäristötavoitteita
eli määrällistä tai kemiallista hyvää tilaa. Alueelliset ympäristökeskukset tunnistavat
ja arvioivat nämä alueet pohjaveden suojelun asiantuntijoina.
Synkliininen pohjavesimuodostuma (kuva 9) kerää vettä ympäristöstään (vastakohtana antikliininen muodostuma).
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Liite 2. Pohjavesialueiden kartoituksen ja luokituksen historiaa
Tärkeiden pohjavesialueiden selvitykset 1973–1976 ja 1977–1982
Maa-alueiden öljyvahinkotoimikunta esitti vesihallitukselle 8.12.1972 osoittamassaan
kirjeessä tärkeiden pohjavesialueiden selvitystehtävän tarpeellisuutta ja kiireellisyyttä. Vesihallitus käynnisti vesipiirien vesitoimistoille osoittamassaan kirjeessä 1.3.1973
tämän selvityksen. Tuolloin tärkeimpänä tavoitteena oli alueiden määrittely vuoden
2000 vedentarpeen perusteella. Mukaan otettiin ne pohjavesialueet, joiden pohjavettä
tarvittiin yhdyskuntien tai elintarviketeollisuuden käyttöön. Mukaan ei otettu alueita,
joiden antoisuus oli alle 250 m3/d. Alueilta koottiin käytettävissä olevat perustiedot
ja ne rajattiin joko aikaisempiin pohjavesivarojen inventointituloksiin tai karttapohjaiseen tarkasteluun perustuen. Tulokset koottiin valtakunnalliseksi julkaisuksi.
Yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeitä pohjavesialueita oli selvityksen perusteella yhteensä 1 084 kpl. Alueilla arvioitiin muodostuvat pohjavettä yhteensä 1,72
milj.m3/d, josta vuonna 1973 käytössä oli 0,32 milj.m3/d eli noin 19 % selvityksessä
arvioidusta muodostuvan pohjaveden kokonaismäärästä (taulukko 4).
Toinen vaihe käynnistyi miltei välittömästi ensimmäisen valmistuttua. Sen tavoitteeksi asetettiin tarkentaa työn ensi vaiheessa laadittua luetteloa vuoden 2010 arvioidun vedentarpeen perusteella ja laatia pohjavesialueista hydrogeologiset kartat sekä
muut tiedostot eri käyttötarpeita, kuten maankäytön suunnittelua, öljy- ja vastaavien
vahinkojen torjuntaa sekä yleensä pohjavesien suojelua ajatellen.
Vedentarveselvitykset ja tärkeiden pohjavesialueiden valinta tehtiin vesipiirien vesitoimistojen ja kuntien yhteistyönä. Hydrogeologinen kartoitus perustui sekä aikaisempaan aineistoon ja karttatarkasteluun että maastoselvityksiin. Osittain käytettiin
rajoitettuja teknisiä tutkimuksia lähinnä pohjaveden virtaussuhteiden selvittämiseksi.
Kartoitus tehtiin 1977−1982 pääasiallisesti 1:20 000 peruskartan mittakaavassa. Vedenhankintaa varten tärkeäksi luokiteltuja olivat pääasiallisesti ne pohjavesialueet,
joilta otettiin pohjavettä liittyjämäärältään yli 200 henkilön vesilaitokseen tai elintarviketeollisuuden käyttöön.
Vuosien 1977−1982 tutkimuksissa kartoitettiin yhdyskuntien vedenhankinnalle
tärkeitä pohjavesialueita yhteensä 1 184 kpl. Alueilla arvioitiin muodostuvat pohjavettä yhteensä 1,95 milj.m3/d, josta vuonna 1980 käytössä oli 0,50 milj.m3/d eli noin
26 % (taulukko 4).
"Pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitus" -projekti 1988–1995
Vuonna 1988 käynnistyi "Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus" –projekti. Tärkein
ero aiempiin kartoituksiin oli, että enää ei alueita rajattaessa tarkasteltu pohjaveden
vedenhankinnallista tarvetta jollakin tietyllä tulevaisuuden ajanjaksolla, vaan yksittäisen pohjavesialueen vedenhankintakelpoisuutta arvioitaessa päähuomio oli alueen
hydrogeologisessa soveltuvuudessa vedenhankintaan. Tiedossa olevat vedenhankin-
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tatarpeet otettiin huomioon alueiden luokittelussa. Alueellisissa ympäristökeskuksissa (1.3.1995 asti vesi- ja ympäristöpiirit) työ käynnistettiin kartoitustarpeen kokonaisarvioinnilla, jossa huomioitiin yhdyskuntien ja haja-asutuksen vedentarve, kriisiajan
vedenhankinta, pohjavesialueiden silloinen ja tuleva käyttö sekä suojelutarve.
Pohjavesialueet luokiteltiin vedenhankintaa varten tärkeisiin, vedenhankintaan
soveltuviin ja muihin pohjavesialueisiin. Vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen käsitettä laajennettiin tuolloin koskemaan myös osaa haja-asutuksen yhteisvedenhankintaan tarvittavista pohjavesialueista. Nyt mukaan tärkeisiin pohjavesialueisiin tulivat pääsääntöisesti ne pohjavesialueet, joiden pohjavettä käytetään vähintään
10 talouden yhteisessä vedenhankinnassa.
Työssä analysoitiin ensin alueilla aiemmin tehdyt tutkimukset ja niiden aineisto.
Toimistotyönä valmisteltiin aiemman aineiston sekä kartta- ja ilmakuvatulkinnan
pohjalta maastotyökartat. Maastotarkistuksissa päähuomion kohteena olivat pohjavesitekijät, esiintymän rakenne, maa-aineksen laatu ja hydraulisesti yhtenäisen alueen laajuus sekä vedenläpäisevyys. Kartoitusmittakaava oli edelleen pääsääntöisesti
peruskarttatasoinen 1:20 000.
Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus –projektin päätyttyä vuonna 1995 vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita oli yhteensä 2 226 kpl. Alueilla arvioitiin
muodostuvat pohjavettä yhteensä 2,77 milj.m3/d, josta käytössä oli noin 0,71 milj.
m3/d eli noin 26 %. Lisäksi tutkimuksissa oli kartoitettu vedenhankintaan soveltuvia
pohjavesialueita 1300 kpl ja muita pohjavesialueita 3615 kpl (taulukko 4).
Kartoituksen ja luokituksen tilanne 2008
1990-luvun puolivälin jälkeen pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus on täydentynyt sekä yksittäisten pohjavesitutkimusten ja suojelusuunnitelmien että laajempien
hankkeiden yhteydessä tuotetun hydrogeologisen tutkimustiedon myötä.
Runsaasti eriasteisia maaperä- ja pohjavesitutkimuksia on tehty "Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen" –projektissa eli POSKI –projektissa.
Tutkimuksissa on keskitytty erityisesti III luokan pohjavesialueiden (muu pohjavesialue) vedenhankintakelpoisuuden selvittämiseen, mutta tutkimuksia on tehty
myös II luokan pohjavesialueilla ja eräiden yksittäisten I luokan pohjavesialueiden
osa-alueilla. Tavoitteena on ollut selvittää ne sora- ja hiekkamuodostumat tai muodostumien osat, joilla ei ole vedenhankinnallista merkitystä ja jotka siten voitaisiin
tehokkaammin hyödyntää maa-ainestenottoon.
Suojelusuunnitelmien laadinnan yhteydessä on myös pohjavesialueiden rajauksia tarkistettu. Pohjavesialuerajausten muutokset perustuvat tehtyihin pohjavesiselvityksiin. Useimmiten pohjavesitutkimukset ovat paljastaneet tarpeen laajentaa
pohjavesialueita.
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Taulukko 4. Pohjavesialueiden lukumäärät, pinta-alat ja arviot muodostuvan pohjaveden määrästä
sekä pohjaveden käyttö pohjavesialueiden kartoituksen eri vaiheissa.
Kartoituksen vaihe
PohjavesiPintaArvio muodosKäytössä
alueita
ala
tuvan pohja(1000 m3/d)
(kpl)
(km2)
veden määrästä
(1000 m3/d)
Tärkeät pohjavesialueet
1 084
2 185
1 720
318
1973-1976
Tärkeät pohjavesialueet
1 184
4 239
1 947
502
1977-1982
Kartoitus ja luokitus –projekti
1988-1995
2 226
5 933
2 771
706
I luokka (tärkeät)
1 300
3 302
1 382
II luokka (soveltuvat)
3 615
4 842
1 663
III luokka (muut)
Tilanne 2008
I luokka (tärkeät)
2 264
6 230
2 826
660
II luokka (soveltuvat)
1 539
3 615
1 437
III luokka (muut)
2 477
3 447
1 165

Pohjavesialueiden lukumäärien pohjalta voidaan havaita lievää kasvua vedenhankintaa varten tärkeiden ja soveltuvien alueiden osalta (taulukko 4). Muiden pohjavesialueiden (luokka III) lukumäärä on vähentynyt tasaisesti, kun alueiden soveltuvuus
vedenhankintaan on tutkimusten myötä selvitetty. Suurella osalla muiksi pohjavesialueiksi luokiteltuja alueita on jouduttu havaitsemaan, ettei alueelta ole ollut saatavissa yhdyskuntien vedenhankintaan tarvittavia määriä pohjavettä ja nämä alueet
on poistettu luokituksesta. Toisaalta ovat tutkimukset tuoneet myös tietoa, jonka
pohjalta muutamalle aiemmin III luokan alueelle on jo rakennettu uusi vedenottamo
ja alue on siirretty luokkaan I.
Vuonna 2008 (tilanne 30.11.2008, mukana ei Ahvenanmaan maakuntaa) vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita oli yhteensä 2 232 kpl. Alueilla arvioitiin
muodostuvat pohjavettä yhteensä 2,83 milj.m3/d, josta käytössä oli noin 0,66 milj.
m3/d eli noin 23 %. Vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita oli 1538 kpl ja muita
pohjavesialueita 2473 kpl (taulukko 4).
Pohjavesialueiden lukumäärä on 1970 -luvun alun selvityksistä vuoteen 2008
vedenhankintaa varten tärkeiden pohjavesialueiden osalta yli kaksinkertaistunut.
Samassa suhteessa on kasvanut myös tilastoitu pohjaveden käyttö. Suurin merkitys
kasvulle on ollut tilastoitavien vesilaitosten käyttäjämäärärajan muutoksella.1970luvulla tilastoitiin yli 200 käyttäjän laitokset ja vuonna 1994 mukaan tilastointiin
tulivat kaikki yli 50 käyttäjän laitokset. Tarkasteltaessa vedenhankintaa varten tärkeillä pohjavesialueilla muodostuvaksi arvioituja pohjaveden määriä on lisäystä
1970-luvun alusta 64 % (taulukko 4, kuva 13).
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I, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
II, vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
III, muu pohjavesialue

Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä
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Kartoituksen ja luokituksen eri vaiheet

Kuva 13. Yhteenveto koko Suomen osalta arvioiduista muodostuvan pohjaveden määristä (m3/d)
pohjavesialueluokittain kartoituksen ja luokituksen eri vaiheissa.
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Liite 3. Pohjavesialuekartta/ympäristöhallinnon karttapalvelu
Paikkatietoaineistojen katseluun ja karttojen tulostukseen tarkoitettu Karttapalvelu -sovellus
sisältyy ympäristötiedon hallintajärjestelmään Herttaan, joka on käytettävissä myös OIVA
-palvelussa. Ohessa on opastettu esimerkki pohjaveden havaintopaikka- ja pohjavesialuetietojen tulostamisesta.
1. Siirry Hertta –järjestelmän Karttapalvelu –sovellukseen.

2. Valitse vasemman reunan valikosta "Karttojen katselu" klikkaamalla kerran hiiren vasemmanpuoleista näppäintä (kun käytät oikeakätisen näppäinasetuksia).
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3. Tarkenna karttanäkymä haluamallesi alueelle huomioiden lisättävien aineistojen esitysmittakaavarajat (esim. pohjaveden havaintopaikat näytetään mittakaava-alueella 1:1000 – 1:1 000 000).
Valitse ylävalikosta Karttanäkymä -> Lisää aineisto karttanäkymään -> Pinta- ja pohjavedet ->
Pohjavedet.
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4. Valitse Pohjavesialueet ja Pohjaveden havaintopisteet. Voit myös edelleen tarkentaa
karttakuvaa haluamallesi alueelle. Havaintopaikkojen tunnisteet voit lisätä karttanäkymään klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä vasemman valikon otsikkoa
"Pohjaveden havaintopisteet" -> Lisää tunnisteteksti.
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5. Sarakkeen vetovalikosta voit valita esimerkiksi havaintopaikan tunnuksen. Vastaavalla tavalla voit lisätä karttaan esimerkiksi pohjavesialueiden tunnukset.
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6. Kartan saat tulostettua (tai tallennettua kuvana) valitsemalla ylävalikosta Tiedosto ->
Tulostus (Tallenna kuvana). Huomaa, että voit tulostaa kartan määrämittakaavaisena
esimerkiksi 1:20 000. Lisäksi voit valita otatko mukaan karttaselosteen, koordinaattiruudukon ja pohjoisnuolen.
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Liite 4. Pohjavesialuetiedot/Povet

Esimerkki POVETin pohjavesialuetiedoista.
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Liite 5. Pohjavesialueiden yleiskartta

Pohjavesialue
Luokka I
Luokka II
Luokka III
Valtatie

Esimerkki Kanta-Hämeen pohjavesialueiden yleiskartasta.
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