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Suomessa  käytössä oleva pohjavesialueiden suojelusuunnitelmamenettely  

on kansainvälisestikin tarkasteluna varsin edistyksellinen keino 

yhteistyöhön ja vapaaehtoisuuteen perustuvassa pohjaveden suojelussa. 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jonka  avulla 

pyritään turvaamaan pohjavesivarojen säilyminen käyttökelpoisina 

rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti muita maankäyttömuotoja 

pohjavesialueilla. Tämä edellyttää sekä suunnitelmallisuutta että riittävää 

tietoa pohjavesialueista sekä niillä suoritettavista pohjavesien laatuun ja 

määrään vaikuttavista toiminnoista.

Raportissa tarkastellaan nykyisen pohjavesialueiden 

suojelusuunnitelmamenettelyn toimivuutta ja kehittämistarpeita ottamalla 

huomioon vuonna 2000 voimaan tulleen vesipuitedirektiivin asettamat 

odotukset ja velvoitteet pohjaveden hyvän määrällisen ja kemiallisen tilan 

saavuttamiseksi. Raportti toimii taustaselvityksenä ympäristöministeriölle, 

joka tekee myöhemmin uudet ohjeet pohjaveden suojelusuunnitelmien 

laatimisesta.
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ESIPUHE

Vesilain voimaantulosta vuodesta 1961 lähtien pohjavedensuojelu on toteutettu muo-
dostamalla vesilain mukaisia suoja-alueita vedenottamoiden ympärille. Perinteistä 
viranomaisvalvontaa ja vesilain mukaisten suoja-alueiden muodostamista on täyden-
tänyt ja osin korvannut viimeisen 15 vuoden aikana pohjavesialueiden suojelusuunni-
telmamenettely. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmamenettely perustuu kuntien ja 
muiden vedenottajien, alueellisten ympäristökeskusten, sekä toiminnanharjoittajien 
kiinteään yhteistoimintaan. 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseksi on vesi- ja ympäristöhallitus 
antanut ohjeet 23.10.1991. Tämä valvontaohje oli voimassa 23.10.1996 saakka. Suoje-
lusuunnitelmien laadinta on perustunut pääosin em. ohjeeseen.  Pohjavesialueiden 
suojelumahdollisuudet ovat parantuneet merkittävästi valvontaohjeen julkaisemis-
ajankohdasta, sillä pohjaveden suojelua koskeva tutkimustieto on lisääntynyt sekä 
toisaalta pohjaveden suojeluun välittömästi tai välillisesti vaikuttavaa ympäristölain-
säädäntöä on lisätty ja muutettu niin EU:ssa kuin Suomessa.

Tässä hankkeessa selvitettiin suojelusuunnitelmamenettelyn toimivuutta ja kehit-
tämistarpeita ottamalla huomioon vuonna 2000 voimaan tulleen vesipuitedirektiivin 
asettamat odotukset ja velvoitteet pohjaveden hyvän määrällisen ja kemiallisen tilan 
saavuttamiseksi. Raportti on taustaselvitys ympäristöministeriölle, joka myöhemmin 
antaa uudet ohjeet suojelusuunnitelmien laatimiseksi.

Hanke aloitettiin keväällä 2005 ja se toteutettiin yhteistyöhankkeena Suomen ym-
päristökeskuksen sekä Uudenmaan-, Lounais-Suomen-, Hämeen-, Pirkanmaan- ja 
Keski-Suomen ympäristökeskusten kanssa. Hankkeen vastuullisena johtajana toi-
mi FM Jari Rintala Suomen ympäristökeskuksesta.  Työn aikana on kuultu useita 
alan asiantuntijoita. Arvokasta asiantuntija-apua hankkeen eri vaiheissa on antanut  
FM Juhani Gustafsson Suomen ympäristökeskuksesta. Projektin rahoituksesta vastasi 
ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosasto. Ympäristöministeriössä työn ohja-
uksesta vastasi yli-insinööri Tapani Suomela.

Helsingissä maaliskuussa 2007
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1    Johdanto

Vesienhoidon järjestämisen yleisenä tavoitteena pohjaveden osalta on suojella, paran-
taa ja ennallistaa pohjavesiä niin, ettei pohjavesien tila heikkene ja että niiden tila on 
vähintään hyvä. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmamenettelyä on käytetty Suo-
messa edistämään pohjaveden suojelun tavoitteita jo yli 15 vuotta.  Joustavuutensa, 
tehokkuutensa ja käytännön läheisyytensä ansiosta suojelusuunnitelmamenettely 
on nykyisin keskeinen työväline pohjavesien suojelussa. Noin 6000 luokitellusta 
pohjavesialueesta on suojelusuunnitelma laadittu jo lähes tuhannelle.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan pohjavesi-
varojen säilyminen käyttökelpoisina rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti muita 
maankäyttömuotoja pohjavesialueilla. Tämä edellyttää sekä suunnitelmallisuutta 
että riittävää tietoa pohjavesialueista samoin kuin niillä suoritettavista pohjavesien 
laatuun ja määrään vaikuttavista toiminnoista. Suojelusuunnitelmamenettelyä voi-
daan soveltaa kaikilla pohjavesialueilla, myös alueilla, jotka eivät ole vedenhankin-
takäytössä. Suojelusuunnitelmassa selvitetään alueen hydrogeologiset ominaisuudet, 
kartoitetaan pohjavettä vaarantavat riskitekijät sekä laaditaan toimenpidesuositukset 
alueella jo oleville sekä sinne mahdollisesti tuleville riskitekijöille. Pohjaveden laatua 
vaarantavien toimintojen sijoittamiseen pohjavesialueiden ulkopuolelle voidaan vai-
kuttaa tehokkaasti ottamalla huomioon maankäytön suunnittelussa ja eri asteisissa 
kaavoissa suojelusuunnitelmassa esitetyt suojavyöhykerajaukset ja toimenpidesuo-
situkset.  Suojelusuunnitelmien tavoitteena on myös tehostaa pohjaveden laadun 
tarkkailua sekä varautua toimenpiteisiin pohjavesivahinkojen ja -onnettomuuksien 
varalta. Suojelusuunnitelmat on tarkoitus laatia lähivuosina ainakin kaikille riski-
pohjavesialueiksi määritellyille pohjavesialueille. 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maan-
käytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä käsiteltäessä lupahakemuksia 
ja ilmoituksia, joita toiminnanharjoittajat tekevät mm. ympäristölupa-, maa-aines- ja 
kemikaalilainsäädännön perusteella.  Suojelusuunnitelmaa ei vahvisteta ympäristö-
lupavirastossa eikä sillä ole välittömiä tai sitovia juridisia seurausvaikutuksia. Tästä 
syystä niiden laatimisesta tai soveltamisesta ei aiheudu korvausvastuuta vedenotta-
jalle, vaan mahdolliset korvaukset määräytyvät hankekohtaisesti käsiteltäessä edellä 
mainittuja hakemuksia ja ilmoituksia.

Nykyisin myös Suomen pohjaveden suojelun ja siihen liittyvän tutkimuksen suun-
taviivat antaa  EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60 EY). Laki vesienhoidon 
järjestämisestä  (1299/200�) on keskeinen keino vesipuitedirektiivin kansallisessa 
toimeenpanossa. Pyrkimyksenä on edistää vesivarojen kestävää käyttöä, estää poh-
javesien pilaantuminen ja vähentää jo tapahtunutta pilaantumista. Suomessa  käy-
tössä oleva suojelusuunnitelmamenettely on kansainvälisestikin tarkasteluna varsin 
edistyksellinen keino yhteistyöhön ja vapaaehtoisuuteen perustuvassa pohjaveden 
suojelussa ja se vastaa hyvin myös useimpiin vesipuitedirektiivin tavoitteisiin.

Tämän työn tavoite oli tarkastella yksityiskohtaisesti suojelusuunnitelmissa käsitel-
tyjä asioita, selvittää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmamenettelyn toimivuutta ja 
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kehittämistarpeita ottamalla huomioon vuonna 2000 voimaan tulleen vesipuitedirek-
tiivin asettamat odotukset ja velvoitteet pohjaveden hyvän määrällisen ja kemiallisen 
tilan saavuttamiseksi. Raportissa tarkastellaan suojelusuunnitelman laatimista ja 
sisältövaatimuksia erityyppisille pohjavesialueille; niin riskipohjavesialueille kuin 
muillekin pohjavesialueille. Keskeisten kappaleiden lopussa on esitetty yhteenveto 
nykyisen suojelumenettelyn vahvuuksista, heikkouksista ja kehittämistarpeista sekä 
niistä odotuksista mitä vesipuitedirektiivin kansallinen toimeenpano asettaa pohja-
veden suojelulle.

Tämä raportti toimii taustaselvityksenä ympäristöministeriölle, joka tekee myö-
hemmin uudet ohjeet suojelusuunnitelmien laatimiseksi. Uusien ohjeiden tarkoi-
tuksena on yhdenmukaistaa suojelusuunnitelmien laatimisperusteita ja määritellä 
suunnitelman sisällön vähimmäisvaatimukset
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2    Suojelusuunnitelman yleisperiaatteet

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma sisältää yleensä seuraavat pääkohdat:

1. Hydrogeologiset selvitykset ja tutkimukset
2. Vedenottamo- ja suoja-alueiden määrittely
3. Riskitekijöiden kartoitus ja riskinarviointi
�. Toimenpidesuositukset riskien vähentämiseksi
5. Toimenpiteet vahinkotapauksissa.

Pohjavesialueen suojelusuunnitelman tavoitteet ovat samoja kuin vesilain 9 luvun 
20 §:n mukaisen suoja-aluemenettelyn, jota myös voidaan soveltaa suojelusuunnitel-
mamenettelyn ohella. Edellytyksenä pohjavedenottamon suoja-alueen perustamiselle 
on se, että ympäristölupavirasto harkitsee sen perustamisen terveydellisistä syistä tai 
pohjaveden puhtauden säilyttämiseksi tärkeän tarpeen vaatimaksi. Suojelusuunni-
telmamenettely poikkeaa kuitenkin suoja-aluemenettelystä, sillä suojelusuunnitelma 
ei ole ottamokohtainen vaan kattaa koko pohjavesialueen. Usein suojelusuunnitelma 
on lisäksi sisällöltään kattavampi kuin vesilain mukaisen suoja-alueen perustamisen 
yhteydessä tehdyt selvitykset

Kunnan tai muun vedenottajan asiana on harkita, käytetäänkö pohjaveden suojele-
miseksi suojelusuunnitelmamenettelyä vai haetaanko ympäristölupavirastolta päätös 
suoja-alueen  perustamisesta vedenottamon ympärille. Suoja-alueen perustaminen on 
tarkoituksenmukaista esimerkiksi vedenoton tapahtuessa toisen kunnan alueelta.

Vesilain mukaisen suoja-alueen muodostaminen on usein varsin pitkällinen  pro-
sessi, joka yleensä on edellyttänyt katselmustoimituksen pitämisen. Lisäksi suoja-
aluepäätöksistä on usein valitettu ylempiin oikeusasteisiin. Suoja-alueen muodos-
tamiseen liittyvissä korvauskysymyksissä on yhä näkemyseroja. Nämä syyt ovat 
vaikuttaneet siihen, että vesilain mukaisten suoja-alueiden määrä,  noin 220 kpl, on 
vähäinen verrattuna pohjavesialueiden määrään. Suojelusuunnitelman laatiminen 
kestää yleensä alle vuoden, mikä on varsin lyhyt aika verrattuna vesilain mukaisen 
suoja-alueen muodostamiseen.

Suojelusuunnitelmien laatiminen tai laadituttaminen on toistaiseksi ollut ensisijai-
sesti kuntien ja muiden pohjavedenottajien tehtävä. Suunnitelmien laatiminen jäljem-
pänä esitetyssä laajuudessa tulee kyseeseen lähinnä luokkien I ja II pohjavesialueilla 
ja erityisesti riskipohjavesialueilla. Liitteessä 1 on esimerkki riskipohjavesialueen 
suojelusuunnitelman sisällöstä. Tavoitteena on, että suojelusuunnitelmien rakenne 
olisi jatkossa mahdollisimman yhteneväinen. Suunnitelman sisällön painotuksiin ja 
laajuuteen vaikuttaa pohjavesialueen merkitys vedenhankinnassa sekä suunnitelma-
alueen nykyinen ja suunniteltu maankäyttö. Suojelusuunnitelmaa laadittaessa tulisi 
ottaa huomioon hyöty- ja kustannusnäkökohdat. Tämä tulisi huomioida erityisesti 
maaperä- ja pohjavesitutkimuksia suunniteltaessa.
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Luokka I: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue

Pohjavesialue, jonka pohjavettä käytetään tai tullaan suunnitelmien mukaan käyttämään 20–30 vuo-
den kuluessa tai muutoin tarvitaan esimerkiksi kriisiajan vedenhankintaa varten liittyjämäärältään 
vähintään 10 asuinhuoneiston vesilaitoksessa tai hyvää raakavettä vaativassa teollisuudessa.

Luokka II: vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue

Pohjavesialue, joka soveltuu yhteisvedenhankintaan, mutta jolle toistaiseksi ei ole osoitettavissa 
käyttöä yhdyskuntien, haja-asutuksen tai muussa vedenhankinnassa.

Luokka III: muu pohjavesialue

Pohjavesialueet, jonka hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii lisätutkimuksia vedensaantiedelly-
tysten, veden laadun tai likaantumis- tai muuttumisuhan selvittämiseksi.

Akviferi/Pohjavesiesiintymä

Vettä johtava, hydraulisesti yhtenäinen maa- ja kallioperämuodostuma, josta on hyödynnettävissä 
vedenhankinnan kannalta merkittävä määrä pohjavettä.

Pohjavesimuodostuma

Pohjavesimuodostumalla tarkoitetaan akviferiin tai akvifereihin varastoitunutta kyllästyneessä 
vyöhykkeessä yhtenäisenä esiintymänä olevaa vettä tai vesimassaa. Pohjavesimuodostumasta on 
voitava ottaa vettä keskimäärin vähintään 10 m3/d.

Riskipohjavesialue

Pohjavesimuodostuma, jolla vesipuitedirektiivin 4 artiklan ja liitteen V kohtien 2.1 ja 2.3 mukaisen 
hyvän tilan vaatimukset mahdollisesti eivät täyty. Riskipohjavesialueiden tunnistaminen perustuu 
alueellisen ympäristökeskuksen asiantuntija-arvioon. 

Taulukko 1. Pohjavesialueiden ja -muodostumien määritelmät.
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3    Tilannekatsaus 

Suojelusuunnitelmia oli kesään 2006  mennessä tehty yhteensä noin 260 kappaletta ja 
ne käsittävät noin 9�0 pohjavesialuetta. Nämä luvut perustuvat ympäristöhallinnon 
pohjavesitietojärjestelmän (POVET) ja paikkatietoaineiston tietoihin. Kunnat ovat 
tiettävästi itsenäisesti laatineet tai laadituttaneet joitakin suunnitelmia. Suojelusuun-
nitelmia on laadittu eri puolille Suomea painottuen kuitenkin eteläisen Suomen 
pohjavesialueille.

Suunnitelmien sisältö ja laajuus vaihtelivat huomattavasti pohjavesialueen, suun-
nitelman laadituttajan ja laatijan mukaan. Osa suojelusuunnitelmista oli jo tiedoiltaan 
vanhentuneita ja ne tulisi päivittää. Suojelusuunnitelmien laatimisesta ympäristömi-
nisteriö tekee uuden ohjeen lähitulevaisuudessa.

Suojelusuunnitelma voi käsittää joko yhden pohjavesialueen tai useammasta poh-
javesialueesta koostuvan yhtenäisen harjujakson tai niiden osa-alueita. Viime aikoina 
on yleistynyt käytäntö, että suojelusuunnitelma käsittää kaikki kunnan pohjavesialu-
eet tai joissakin tapauksissa useamman kunnan pohjavesialueet. Ensisijaisesti suoje-
lusuunnitelmia on laadittu yhteisvedenhankintakäytössä oleville I-luokan pohjave-
sialueille. Jos suunnitelma on tehty kaikille kunnan pohjavesialueille tai yhtenäiselle 
harjujaksolle, niin myös II- ja III-luokan pohjavesialueet on tällöin otettu mukaan. 
Suojelusuunnitelmia on tehty noin 660 I-luokan pohjavesialueelle, 190 II-luokan 
alueelle ja �0 III-luokan alueelle. Suojelusuunnitelmat kattavat kaikista I-luokan poh-
javesialueista 30 %, II-luokan alueista 13 % ja III-luokan alueista 3 %. 

Riskipohjavesialueille, joita ympäristöhallinnon toimesta on alustavasti määritelty 
noin 560 kpl, suojelusuunnitelma on  tehty 320 alueelle. 

                   Kuva 1. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien määrä aluekeskuksittain.
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Suojelusuunnitelma

Kuva 2. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien määrä riskipohja-
vesialueilla aluekeskuksittain.

Kuva 3. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien määrä I-luokan 
pohjavesialueilla aluekeskuksittain.
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�    Suojelusuunnitelman laadinta 

4.1  
Laadintaprosessi
Suojelusuunnitelman laatiminen pohjavesialueille on toistaiseksi ollut vapaaehtoista. 
Suunnitelmia ovat laatineet tai laadituttaneet ensisijaisesti kunnat ja muut vedenot-
tajat. Vedenhankintakäytössä olevien pohjavesialueiden pohjaveden turvaaminen ja 
puhtaana säilyminen on taloudellisesti yhä enemmän riippuvainen vedenottajista. 
Suojelusuunnitelmien tai vastaavien selvitysten, jotka vastaavat vesipuitedirektiivin 
liitteen II kohdissa 2.2 ja 2.3 ominaispiirteiden lisätarkastelua ja ihmistoiminnan 
pohjavesivaikutuksia koskevaa tarkastelua, laatiminen saattaa tulla jatkossa pakol-
liseksi kaikille ympäristöhallinnon määrittelemille riskipohjavesialueille. Siitä kenen 
vastuulle näiden suunnitelmien tai selvitysten laatiminen jatkossa jää ei ole vielä 
päätetty. 

Pohjavesialueen suojelusuunnitelman laadintaprosessi etenee yleensä seuraavasti:

1. Kunta ja vedenottaja joko itsenäisesti tai yhteistyössä alueellisen ympäristö-  
keskuksen edustajan kanssa toteavat pohjavesialueen suojelusuunnitelman 
laatimisen tarpeellisuuden. 

2. Kunta, vedenottaja sekä alueellinen ympäristökeskus valitsevat suunnitel-
man tekotavan ja laatijan, joka useimmiten on konsulttitoimisto.

3. Suojelusuunnitelman laatimista varten nimetään ohjausryhmä. Ohjausryh-
mässä on edustajia yleensä kunnasta (mm. ympäristö-, terveys-, vedenhan-
kinta- ja kaavoitusviranomaiset), pelastuslaitokselta ja alueellisesta ympäris-
tökeskuksesta. Lisäksi ryhmän tilaisuuksiin kutsutaan mukaan tarpeen vaa-
tiessa suurimpien intressitahojen edustajia esim. maakuntaliitot, metsälauta-
kunnat , maatalousviranomaiset, tiehallinnosta sekä alueen yrityksistä.

�. Alueelliset ympäristökeskukset toimivat vesi- ja ympäristönsuojelulain val-
vontaviranomaisina ja  asiantuntijaviranomaisina vesi- ja ympäristöasioissa. 
Siten suojelusuunnitelmista tulisi aina pyytää paikallisen ympäristökeskuk-
sen lausunto. Alueellinen  ympäristökeskus osallistuu usein suojelusuunni-
telman ohjaukseen ja laadintaan. 

5. Lopullinen suojelusuunnitelma merkitään tiedoksi kunnanhallituksessa tai 
vahvistetaan kunnanvaltuustossa kunnanhallituksen esityksestä. Näin on 
pyritty lisäämään kunnan virkamiesten sitoutumista suojelusuunnitelmas-
sa esitettyjen toimenpiteiden noudattamiseen  ja toteutumiseen. Kaikissa 
tapauksissa suojelusuunnitelmista ei ole pyydetty lausuntoa alueelliselta 
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ympäristökeskukselta eikä sitä ole käsitelty kunnanvaltuustossa tai –halli-
tuksessa, vaan suunnitelma on hyväksytty kunnan eri lautakunnissa, mikä 
on heikentänyt suunnitelman käyttöarvoa.

6. Seurantaryhmä perustetaan suojelusuunnitelman laadinnan loppuvaiheessa. 
Seurantaryhmän tehtävänä on valvoa  suojelusuunnitelman valmistumisen 
jälkeen sitä, että suunnitelmassa esitetyt toimenpidesuositukset  toteutetaan. 
Seurantaryhmän toimintatehokkuuden varmistamiseksi  on siihen nimetty 
yleensä vastuuhenkilö (esim. kunnan edustaja), jonka keskeisenä tehtävänä 
on kutsua ryhmä koolle tietyin väliajoin esimerkiksi 1-5 vuoden välein.

4.2  
Laatijalta edellytetyt vaatimukset
Hyvän suojelusuunnitelman tekeminen edellyttää suunnitelman laatijalta hyviä tieto-
ja sekä hydrogeologiasta että riskien arvioinnista ja hallinnasta. Lisäksi laatijan tulee 
tuntea pohjaveden suojeluun liittyvä lainsäädäntö sekä muut ohjeet ja suositukset. 
Tähän mennessä laaditut suojelusuunnitelmat ovat painottuneet pääosin riskiteki-
jöiden kartoitukseen. Hydrogeologisten ominaisuuksien selvittäminen on jäänyt vä-
hemmälle, johtuen pohjavesiselvitysten korkeahkoista kustannuksista sekä toisaalta 
suunnitelmien laatijoiden koulutustaustasta.

Suojelusuunnitelmia ovat laatineet konsulttitoimistot, opinnäytetyön tekijät, kun-
tien ja alueellisten ympäristökeskusten edustajat. Opinnäytetyöntekijöiden ja kunnan 
virkatyön on todettu useissa tapauksissa soveltuvan hyvin riskitekijöiden kartoi-
tukseen ja konsulttityön pohjavesiselvitysten tekemiseen. Oppilas- ja konsulttityö-
nä  tehdyt suojelusuunnitelmat vaativat merkittävää työpanosta myös kunnalta ja 
alueelliselta ympäristökeskukselta, jotta asiantuntemus ja aiemmat tutkimustulokset 
tulevat tehokkaasti hyödynnettyä.

Alueellisten ympäristökeskuksen rooli suojelusuunnitelmien laadinnassa on ollut 
lähinnä osallistuva ja neuvova. Ne ovat antaneet asiantuntija-apua ohjaus- ja seu-
rantaryhmiin, avustaneet tiedon keruussa sekä osallistuneet suojelusuunnitelmista 
järjestettäviin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin. Useimmat ympäristökeskukset ovat 
rahoittaneet tai tehneet yhteistyössä kuntien kanssa suojelusuunnitelmia tai niihin 
liittyviä pohjavesiselvityksiä. Koulutus ja opastus suojelusuunnitelmien laatijoille 
on edelleenkin tarpeen.

Vahvuudet: Viranomaisten välinen yhteistyö lisääntyy. Kuntien edustajien paikallistuntemuksen 
hyödyntäminen. Pohjavesitietoisuuden lisääntyminen niin toiminnanharjoittajien kuin kunnan 
virkamiesten keskuudessa.

Heikkoudet: Laadintaprosessi on monivaiheinen ja vaatii paljon aikaa vieviä kokouksia 
ja neuvotteluja. Ammattitaitoisia suojelusuunnitelman laatijoita on vähän. Alueellisissa 
ympäristökeskuksissa resurssit ja määrärahat ovat vähäisiä

Kehittämistarve: Rahoitus- ja vastuutahojen selkeyttäminen.

Vesienhoidon tavoitteet: Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat on keskeinen 
asiantuntijaselvitys vesienhoidon järjestämisen toteuttamisessa ja toimeenpanossa
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5     Suojelusuunnitelmiin liittyvä 
lainsäädäntö, ohjeet ja suositukset

5.1  
Yleistä 
Pohjavedensuojelu perustuu pääasiassa ympäristönsuojelulakiin ja -asetukseen se-
kä vesilakiin. Lisäksi pohjaveden suojeluun liittyviä säännöksiä on muun muassa 
maa-aineslaissa, maankäyttö- ja rakennuslaissa, terveydensuojelulaissa sekä jäte- ja 
kemikaalilaissa sekä öljyvahinkojen torjuntalainsäädännössä. Pohjaveden suojelua 
käsitellään myös valtioneuvoston asettamissa valtakunnallisissa maankäyttötavoit-
teissa. 

5.2  
Pohjaveden muuttamiskielto
Vesilain (26�/1961) mukainen pohjaveden muuttamiskielto (1:1�) ja ympäristönsuoje-
lulain (�6/2000) mukainen pohjaveden pilaamiskielto (1:�) sisältävät mm. pohjaveden 
vaarantamisen käsitteen. Lisäksi niissä on erikseen mainittu tärkeät ja muut veden-
hankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet. Siten vesilain mukaisten suoja-alueiden 
merkitys  on vähentynyt. On vain tarkoin tiedettävä, miten pohjaveden muuttamis- ja 
pilaamiskieltoja sekä muihin lakeihin sisältyviä, pohjavesien suojeluun välillisesti 
vaikuttavia säädöksiä on sovellettava. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laa-
dinta palvelee tätä tarkoitusta. 

Pohjaveden muuttamiskiellosta säädetään vesilain 1 luvun 1� §:ssä. Pykälää 
muutettiin vähäisessä määrin ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön uudistuksen 
yhteydessä. Ilman ympäristölupaviraston lupaa ei saa käyttää pohjavettä tai ryhtyä 
pohjaveden ottamista tarkoittavaan toimeen siten, että siitä pohjaveden laadun tai 
määrän muuttumisen vuoksi voi aiheutua joitakin seuraavista: 

1) jonkin pohjavettä ottavan laitoksen vedensaanti vaikeutuu

2) tärkeän tai muun pohjavedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiin-
tymän antoisuus olennaisesti vähenee tai sen hyödyntämismahdollisuus 
muuten huonontuu tai

3) toisen kiinteistöllä talousveden saanti vaikeutuu.

Pohjaveden muuttamiskiellon piiriin kuuluvat nyt ne toimenpiteet, joista voi aiheu-
tua sekä pohjaveden määrän että laadun haitallisia muutoksia. Pohjaveden ottamista 
vähäisessä määrin talousvedeksi ja sitä varten tarvittavan kaivon tekemistä ei kui-
tenkaan pidetä muuttamiskiellon vastaisena toimenpiteenä. Vähäinen ottaminen 
tarkoittaa enintään muutaman talouden talousveden ottamista. Käytännössä pohja-
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veden muuttamiskiellon vastainen seuraus voi syntyä esimerkiksi tilanteessa, jossa 
otettaisiin soraa pohjavedenpinnan alapuolelta ja se huonontaisi olennaisesti erityisen 
antoisan pohjavesiesiintymän hyväksi käyttämistä. Tällöin olisi haettava ympäristö-
lupaviraston lupaa pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeamiseen. 

Jos pohjaveden ottamisesta tai muusta edellä 1 luvun 1� §:n 1 momentissa tarkoi-
tetusta toimenpiteestä voi aiheutua vesistössä vesilain muuttamiskiellon vastainen 
seuraus, toimenpiteeseen on sovellettava tältä osin vesistön muuttamiskieltosään-
nöksiä. 

Vesilain 9 luvun � §:ssä on säädetty etuvertailusta pohjaveden ottamista tai poh-
javeden ottamon tekemistä koskevassa lupaharkinnassa. Pykälän 2 momentissa on 
ilmaistu rakentamishankkeiden tapainen ehdoton luvanmyöntämiskielto. Lupaa 
toimenpiteeseen ei saa myöntää, "jos toimenpiteestä aiheutuu asutus- tai elinkei-
no-oloja huonontava veden saannin estyminen tai vaikeutuminen laajalla alueella 
taikka muu 2 luvun 5 §:ssä tarkoitettuun verrattava seuraus ympäristön oloissa tai 
luonnonsuhteissa eikä muutoksen vaikutuksia toimenpiteen yhteydessä suoritetta-
vin 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 � §:ssä tarkoitettu seuraus. 

5.3  
Pohjaveden pilaamiskielto
Ympäristönsuojelulain � §:ssä on säädetty pohjaveden pilaamiskiellosta. Lisäsään-
nöksen tarkoituksena on varmistaa yhdyskuntien vedenhankintaan soveltuvien poh-
javesien suojelu. 

Pohjaveden pilaamiskielto 
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 olennai-
sesti 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 yleis-
tä tai toisen yksityistä etua (pohjaveden pilaamiskielto). 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna toimenpiteenä pidetään myös asetuksella erikseen 
säädettyä toimenpidettä tai asetuksella kiellettyä ympäristölle ja terveydelle vaarallis-
ten aineiden päästämistä pohjaveteen. Asetus voi koskea vain sellaisia toimenpiteitä, 
joita tarkoitetaan asianomaisessa Euroopan yhteisön direktiivissä. 



17Suomen ympäristökeskuksen raportteja 7 | 2007

5.4  
Muut pohjaveden suojeluun liittyvät säädökset 

5.4.1   
Yleistä

Pohjavesien käyttöön, suojeluun ja suojelusuunnitelmiin liittyvää lainsäädäntöä on 
jatkossa tarkoitus koota keskitetysti ympäristö.fi -internetsivuille. Yleinen ympäris-
töasioita koskeva lainsäädäntö löytyy kootusti www.ymparisto.fi > Lainsäädäntö  
-sivuilta http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=95&lan=fi. Luvussa 5.�.2 on  
esitetty linkkejä jo olemassa oleville sivuille, joissa löytyy pohjaveden suojelua kos-
kevaa lainsäädäntöä. Suojelusuunnitelma-aluetta koskeva keskeinen lainsäädäntö 
voidaan esittää varsinaisen suunnitelman liitteenä.

5.4.2   
Pohjavedensuojelun kannalta muita keskeisiä säädöksiä 

Öljysäiliöt ja –vahingot sekä jakeluasemat:
-Kauppa- ja teollisuusministeriön öljylämmityslaitteistoja koskevassa asetuksessa  
N:o 1211/1995 ja Kauppa- ja teollisuusministeriön maanalaisten öljysäiliöiden mää-
räaikaistarkastuksia koskevissa päätöksissä N:o 3��/19�3 ja 1199/1995 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/19951211
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/19�5/19�5031�

-Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta 37�/197� ja sen muutok-
set 90/19�5, 205719�7, 129�/19�9, 701/1995m 69�/2000, 936/2001 ja 1�07/200�
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/197�/197�037�

-Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta 636/1993 ja sen muu-
tos 705/2000 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930636

-Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja va-
rastoinnista jakeluasemalla �15/199� 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/199�/199�0�15

Kemikaalit:
-Kemikaalilaki 7��/19�9 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/19�9/19�907��

-Valtioneuvoston päätös pohjavesien suojelemisesta eräiden ympäristölle tai tervey-
delle vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta 36�/199� 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/199�/199�036�

-Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 
3.6.2005/390
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050390

-Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 59/1999
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990059



1�  Suomen ympäristökeskuksen raportteja  7 | 2007

-Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 13.3.2002/19�
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/2002019�

-Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisten aineiden luettelosta 1059/1999
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050509

Jätevedet:
-Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriver-
kostojen ulkopuolisilla alueilla (5�2/2003) 
http://www.finlex.fi/laki/kokoelma/2003 

Maatalous:
-Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn 
rajoittamisesta 931/2000, joka perustuu Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiiviin 
(91/676/ETY) 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/20000931

-Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinjätteiden käsittelystä 63�/199� 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/199�/199�063�

-Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden ympäristötuen perustuesta 
769�/1995 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/1995076�

-Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuesta 
6�7/2000 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/200006�7

-Valtioneuvoston päätös maatalouden ympäristötuesta 760/1995
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/19950760

-Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä 
sekä maatalouden ympäristötuen koulutukseen liittyvästä tuesta 6�6/2000 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/200006�6

Maa-ainestenotto ja maastoliikenne:
-Maa-aineslaki 555/19�1 ja sen muutokset �63/1997, �95/2000 ja �6�/2005 sekä asetus  
maa-ainesten ottamisesta 926/2005
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/19�1/19�10555
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050926

-Maastoliikennelaki 1710/1995 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/19951710

Vesihuolto ja vesien hoito:
-Vesihuoltolaki 119/2001 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010119

-Laki vesienhoidon järjestämisestä 1299/200� 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/200�/200�1299

-Asetus vesienhoidon järjestämisestä 30.11.2006/10�0
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/200610�0
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Talousvesi:
-Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvonta-
tutkimuksista �61/2000  
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/20000�61

-Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaati-
muksista ja valvontatutkimuksista �01/2001
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010�01 

Ympäristön- ja terveydensuojelu:
-Kuntien/kaupunkien ympäristönsuojelumääräykset YSL 19 § 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=25�&lan=fi

-Terveydensuojelulaki 763/199� ja terveydensuojeluasetus 12�0/199� 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/199�/199�0763
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/199�/199�12�0

5.4.3  
Kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Maaliskuun 1. päivänä 2000 voimaan tulleen ympäristönsuojelulain (�6/2000) mu-
kaan kunnilla on mahdollisuus antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi 
tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä 
määräyksiä, jotka koskevat muuta kuin ympäristönsuojelulain nojalla luvanvaraista 
toimintaa taikka 61, 62 tai 7� §:n mukaan ilmoitusvelvollista toimintaa tai puolustus-
voimien toimintaa. Ympäristönsuojelumääräykset edustavat melko uutta keinova-
likoimaa ympäristönsuojelussa, joiden avulla voidaan vähentää merkittävästi myös 
pohjavesiin kohdistuvia riskejä.

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ot-
taen ehkäistä ympäristön hajapäästöluonteista pilaantumista sekä poistaa ja vähentää 
pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset perus-
tuvat ympäristönsuojelulain tai sen nojalla annettujen säännöksien konkretisointiin 
ympäristön suojelemiseksi paikallisesti. Ne ovat kunnallisia määräyksiä, jotka ovat 
luonteeltaan alemman asteisia normeja. Ne voidaan siten rinnastaa esimerkiksi kun-
nan rakennusjärjestykseen, jätehuoltomääräyksiin ja terveydensuojelujärjestykseen. 
Ympäristönsuojelulaissa 19 § on lueteltu ne asiat, joista kunnallisia ympäristönsuo-
jelumääräyksiä voidaan antaa. Määräykset täydentävät osaltaan lakia ja sen nojalla 
annettuja asetuksia. 

Pohjavesialueiden pilaantumisriskin vähentämiseksi määräyksiä voidaan antaa 
esimerkiksi talousjätevesien käsittelystä, kemikaalien varastoinnista ja jätteiden si-
joittamisesta maaperään pohjavesialueilla. Määräykset eivät ole kunnassa pakollisia, 
toisin kuin esimerkiksi rakennusjärjestys (maankäyttö- ja rakennuslain 1� §), vaan 
niiden käyttöön ottaminen on vapaaehtoista. Määräykset antaa kunnanvaltuusto. 

Lisää tietoa kuntien ympäristönsuojelumääräyksistä löytyy kuntaliiton julkaisusta 
Kunnan ympäristönsuojelumääräykset (Vitikka & Valpasvuo 1/2005) 
www.kunnat.net/attachment.asp?path=1; 29;1�5;305�6;3���2;23951;322�2;7�269
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Vahvuudet: Kansallinen pohjavedensuojelua koskeva lainsäädäntö on varsin tiukka.  Uudet 
ympäristönsuojelumääräykset koskevat myös pohjaveden suojelua.

Heikkoudet:. Kansallinen vesipuitedirektiivin toimeenpanoa koskeva lainsäädäntö on kesken-
eräinen. Pohjavettä koskevaa lainsäädäntöä ei ole koottu kattavasti keskitetysti esimerkiksi inter-
nettiin. III-luokan pohjavesialueiden asema lainsäädännössä on epäselvä. Pohjaveden suojelulle on 
hyvät puitteet, mutta käytännössä lainsäädäntöä ei noudateta tai osata noudattaa riittävästi.

Kehittämistarve: Koota pohjaveden suojelua koskeva kattava lainsäädäntö- tietopaketti inter-
nettiin. 

Vesienhoidon tavoitteet: Panna osaltaan täytäntöön vesipuitedirektiivin noudattamisen edel-
lyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Pohjavesidirektiivin osalta jäsenvaltioiden 
on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 2009.
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6    Vesipuitedirektiivi ja 
suojelusuunnitelmat

Vesipuitedirektiivin artiklan 5 ja liitteen II mukaan kaikilla pohjavesimuodostumilla 
on tehtävä ominaispiirteiden alkutarkastelu. Käytännössä tämä on Suomessa tehty 
jo  vuonna 1996  valmistuneessa pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitushankkeessa,  
jossa merkittävimpien pohjavesimuodostumien ominaispiirteet on alustavasti sel-
vitetty. Kartoitus- ja luokitushankkeen ominaispiirteiden selvitykset voivat tarvita 
tietojen täydennyksiä ja päivityksiä.

Pohjavesialueilla, joissa mahdollisesti pohjaveden määrällinen ja laadullinen tila 
ei ole hyvä, tehdään ominaispiirteiden lisätarkastelu sekä arvio ihmisen toimin-
nan vaikutuksista. Ominaispiirteiden lisätarkastelu käsittää täydentäviä maaperä- 
ja pohjavesitutkimuksia, joita tehdään tarpeen mukaan. Esimerkkejä mahdollisesti 
tarpeellisista tutkimuksista on esitetty vesipuitedirektiivin liitteen 2 kohdassa 2.2. 
Liitteessä 2.3 on esimerkkejä toiminnoista, joita olisi hyvä selvittää arvioitaessa ihmi-
sen toiminnan vaikutuksia. Tällaisia ovat mm. riskitekijät, pohjavedenotto ja päästöt 
pohjaveteen 

Suojelusuunnitelmaa voidaan pitää kattavampana kuin mitä vesipuitedirektiivi 
edellyttää. Suojelussuunnitelmiin liittyvät ongelmat kohdistuvat ensisijassa toimen-
piteiden toteutusaikatauluun sekä siihen, että osa suunnitelmista on tehty puutteel-
lisesti tai niiden tiedot ovat jo vanhentuneita.

Suojelusuunnitelmien tai vastaavien selvitysten laatiminen saattaa tulla pakolli-
seksi  kaikille ympäristöhallinnon määrittelemille riskipohjavesialueille. Riskipohja-
vesialueiden tunnistaminen ei edellytä varmaa tietoa pohjavesimuodostuman tilasta 
ja se tehdään alueellisen ympäristökeskuksen asiantuntijan toimesta käytettävissä 
olevien tietojen pohjalta. Riskipohjavesialueiden tunnistamisessa on kiinnitetty huo-
miota riskitekijöiden määrään sekä valvonnan toimivuuteen. Muille kuin  riskialu-
eille suojelusuunnitelman laadinta perustuu jatkossakin vapaaehtoisuuteen ja niissä 
suunnitelmissa korostuvat vedenhankintaa palvelevat tutkimukset. 

Termistön vastaavuus:

vesipuitedirektiivi    suojelusuunnitelma
Ominaispiirteiden alkutarkastelu ~ Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus
Ominaispiirteiden lisätarkastelu ~ Hydrogeologinen kartoitus
Pohjaveden huono kemiallinen tila ~ Riskitekijöiden kartoitus
pohjavesimuodostumassa (=riskipohjavesialue)
Arvio ihmistoiminnan vaikutuksista ~ Riskinarviointi
Vesienhoitosuunnitelman  ~ Toimenpidesuositukset
toimenpiteet

 
Jos pohjavesi todetaan pilaantuneeksi, on pilaantumisen aiheuttaja velvollinen puh-
distamaan pohjavesi. Pohjaveden puhdistustoimet yleensä aloitetaan, jos vesi ei täytä 
Sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemiä talousveden laatuvaatimuksia.
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7    Hydrogeologiset selvitykset ja 
tutkimukset

7.1  
Yleistä
Hiekka- ja sora-alueilla sijaitsevat pohjavesialueet  on rajattu ja niillä on tehty omi-
naispiirteiden alkutarkastelu ympäristöhallinnon toimesta pohjavesialueiden kartoi-
tus- ja luokitushankkeen yhteydessä. Rajaukset on tehty alustavasti ilmakuvista ja 
peruskarttatulkinnan perusteella 1:20 000 mittakaavassa. Näitä tietoja on täydennetty 
maastotarkastuksilla, jolloin on saatu yksityiskohtaisempaa tietoa maaperän laadusta, 
kallioperän topografiasta, muodostuman rakenteesta ja pohjaveden esiintymisestä. 
Erityisesti on kiinnitetty huomiota esiintymän maalajikoostumukseen, hydraulisesti 
yhtenäisen alueen laajuuteen ja vedenläpäisevyyteen.

7.2   
Suunnitelma-alueen hydrogeologia
Suojelusuunnitelmissa selvitetään alueen hydrogeologiset tekijät eli tehdään alueen 
hydrogeologisten ominaispiirteiden lisätarkastelu yksityiskohtaisemmin kuin kap-
paleessa 7.1 on esitetty. Tavoitteena on teknisin selvityksin täsmentää kartoitus- ja 
luokitushankkeen tuloksia sekä varmentaa pohjavesialueen käyttökelpoisuus myös 
tulevaisuudessa. Suojelusuunnitelmien yhteydessä on voitu havaita, että vedenotta-
moiden antoisuusarviot ovat olleet joissakin tapauksissa ylioptimisesti virheellisiä 
tai että vedenottamoita on rakennettu vähäisten tutkimusten perusteella. Lisäksi 
pohjavedenjakajien sijainnit, pohjaveden virtaussuunnat ja purkautumisalueet ei-
vät ole aina olleet riittävän tarkasti tiedossa. Pohjavesialueiden  rajauksiin, etenkin 
ulkorajaan, liittyy puutteita ja ongelmia. Ongelmia aiheuttavat esimerkiksi useat 
erilaiset rajaukset; kuten suojavyöhyke- ja pohjavesialuerajaukset, jos ne eivät ole 
mahdollisimman yhtenäiset.

Suojelusuunnitelman yhteydessä tehtävien hydrogeologisten lisätutkimusten tarkoi-
tuksena on selvittää

- saatavissa olevan pohjaveden määrä ja laatu
- esiintymän ulottuvuus ja pohjaveden virtauskuva
- hydrogeologiset perusteet riskiarvioinnin tekoa varten
- pohjavedessä ihmisen toiminnan johdosta mahdollisesti tapahtuneet laadun-
muutokset

- pohjavesialueen suojaustarpeet

sekä tarvittaessa
- pohjaveden ottopaikan (vedenottamon) sijoitus
- alustavasti suunnitellun pohjaveden ottamisen vaikutus ympäristöön.
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Hydrogeologisten ominaispiirteiden lisätarkastelu käsittää tarvittavassa laajuudessa 
yleensä seuraavia selvityksiä: 

-pohjavesiputkien asennuksia ja kairauksia (tietoa pohjavesipinnan korkeudes-
ta, pohjaveden laadusta, pohjavesikerroksen paksuudesta sekä maalajeista, 
maakerrosten paksuuksista ja tiiviydestä)

-maaperän vedenjohtavuuden arviointi/selvitys
-kaivo-, pohjavesiputki- ja lähdekartoituksia ja mittauksia (tietoa veden saata-
vuudesta ja laadusta)

-pohjaveden virtaussuuntien ja –nopeudenarviointi (mm. pohjaveden pinnan 
korkeustiedot)

Jos suojelusuunnitelman yhteydessä tehdään esimerkiksi vedenhankintahankinta-
tutkimuksia tai kyseessä on vedenhankinnallisesti merkittävä riskipohjavesialue, voi 
olla tarpeen tehdä perusteellisempia tutkimuksia kuten:

- geofysikaalisia mittauksia ja luotauksia (esim. maatutka-, gravimetrisia- ja 
seismisiä luotauksia) maaperän paksuuden ja rakenteen, pohjaveden virta-
ussuunnan, vedenjakajien, kallionpinnan sijainnin ja pohjavedenpinnan sel-
vittämiseksi

-koepumppauksia, joiden perusteella voidaan arvioida hyödynnettävissä ole-
van pohjaveden määrä ja laatu sekä ottamisen vaikutukset ympäristöön

-pohjaveden virtausmalleja ja lika-aineiden kulkeutumismalleja.

Hydrogeologiset suunnitelmat ja tutkimukset tulee tehdä asiantuntijan  toimesta. 
Myös pohjavesi- ja maaperänäytteenottoon tulee kiinnittää erityistä huomiota ja  

näytteenotto- ja analyysimenetelmät eri aineita tutkittaessa tulee raportoida yksityis-
kohtaisesti, jotta näytteenoton luotettavuus ja mittausepävarmuus voidaan arvioida. 
Yksityiskohtaista tietoa pohjavesitutkimusten suorittamisesta ja näytteenotosta löy-
tyy Suomen Vesiyhdistyksen vuonna 2005 julkaisemasta raportista "Pohjavesitutki-
musopas –käytännön ohjeita". 
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Vahvuudet: Pohjavesialueiden ominaispiirteiden alkutarkastelut on pääpirteissään tehty. Suojelu-
suunnitelmien yhteydessä on tehty ominaispiirteiden lisätarkastelua useilla tärkeillä pohjavesi- 
alueilla. 

Heikkoudet: Ominaispiirteiden lisätarkasteluun sisältyvä pohjavesialueiden rakenne- ja hydro-
geologia on tutkittu yleensä  riittämättömästi.

Kehittämistarve: Pohjavesiselvitysten lisääminen ja pohjavesiolosuhteiden mallintaminen tärkeil-
lä pohjavesialueilla ja näihin tutkimuksiin tarvittavan rahoituksen järjestäminen.

Vesienhoidon tavoitteet: Ominaispiirteiden alkutarkastelu tehdään kaikille I- ja II-luokan poh-
javesialueille. Ominaispiirteiden lisätarkastelu on tehtävä niille pohjavesialueille, joiden osalta on 
mahdollista, että pohjaveden ympäristötavoitteita ei saavuteta.
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�    Vedenottamo- ja suoja-alueiden 
määrittely

8.1  
Vedenottamot ja potentiaaliset vedenottamot
Potentiaaliset pohjavedenottamopaikat on aina tarpeen selvittää. Toimivat ottamot ja 
potentiaaliset ottamopaikat edustavat pohjavesien suojelun kannalta arimpia paik-
koja ja ne tulisi erityisesti ottaa huomioon vedenhankinnan ja maankäytön suun-
nittelussa sekä tehtäessä pohjaveden suojaustoimenpiteitä. Mahdollisia vahinko-
tapauksia varten on tarpeen selvittää pohjavedenottamoiden muodostumisalueet 
eli alueet, joilta pohjavesi pääasiassa kertyy ottamolle. Vahinkotapauksen sattuessa 
osataan tällöin ryhtyä kiireellisesti tarvittaviin suojaus- ja kunnostustoimenpiteisiin. 
Tarvittavat toimenpiteet voidaan tehdä suunnitellummin ja tehokkaammin, jos muo-
dostumisalue on jaettu virtausaikavyöhykkeisiin sen mukaan, miten kauan veden 
virtaus ottamolle kestää. Toistaiseksi mallintamisella tehtyjä virtausaikavyöhykeitä 
on tehty harvalta pohjavesialueelta ja mallintamista ei ole yleensä ollut mahdollista 
tehdä suojelusuunnitelman yhteydessä.

8.2  
Vesilain mukainen pohjavedenottamon suoja-alue
Ympäristölupaviraston määräämiä vesilain mukaisia pohjavedenottamoiden suo-
ja-alueita perustettaessa vesiensuojelutoimenpiteet on usein porrastettu seuraavan 
vyöhykejaon mukaan:

1) Kaukosuojavyöhyke, joka kattaa vedenottamon koko valuma-alueen.

2) Kaukosuojavyöhykkeen sisään jäävä lähisuojavyöhyke. Lähisuojavyöhyke 
on yleensä mitoitettu siten, että pohjaveden virtausaika vyöhykkeen rajalta 
vedenottamolle on n. 50…60 d. Lähisuojavyöhykkeen pituus pohjaveden 
virtaussuunnassa vaihtelee yleensä muutamasta sadasta metristä jopa yli 
kilometriin.

3) Vedenottamoalue, jolla on sallittua vain itse vedenottoon liittyvä toiminta.

Koska pohjaveden pilaamis- ja muuttamiskiellot (kts. kpl 5.2 ja 5.3) koskevat koko 
pohjavesialuetta, on tämä ottamokeskeinen suojavyöhykejako menettänyt merkitys-
tään. Lisäksi vesipuitedirektiivin suojelutavoitteet kohdistuvat koko pohjavesimuo-
dostumaan. Viime aikoina onkin  yleistynyt käytäntö, jonka mukaan suoja-aluetta ei 
jaeta erilliseen kauko- ja lähisuojavyöhykkeeseen. 

Vanhoihin vesilain mukaisiin suoja-alueisiin liittyy myös ongelmia, sillä ne ovat 
korvaussyistä johtuen rajattu usein varsin suppeiksi. Silti riskitekijöitä on sallittu 
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sijoitettavaksi suoja-alueiden välittömään läheisyyteen vedenottamon vaikutusalu-
eelle. Maa-ainestenoton ohjaamisessa vyöhykejaolla on vielä merkitystä, sillä oton 
sallittavuus ja lupamääräykset määräytyvät sen mukaan, miten kaukana vedenotta-
molta maa-ainestenottoalue sijaitsee.

Kuva 5. Vesilain mukaiset suoja-alueet ovat ottamokohtaisia ja suojelusuunnitelman tavoitteena on 
suojella koko pohjavesialue. Kuvassa on esitetty suojelutilanne samoilta pohjavesialueilta. Vasem-
massa kuvassa on vesilain mukaiset suoja-alueet (117 ha) ja oikeassa kuvassa suojelusuunnitelman 
suoja-alueet (1005 ha).  

8.3  
Suojelusuunnitelman ohjeelliset suojavyöhykkeet
Suojelusuunnitelmia laadittaessa on käytännössä useimmiten päädytty siihen, että 
pohjavesialueen raja on myös suoja-alueen raja. Suojelusuunnitelmien laadinnan 
yhteydessä on tarvittaessa tarkistettu pohjavesialuerajauksia. Suoja-aluemäärittely ja 
pohjavesialueiden rajatarkistukset esitetään suunnittelutyöhön kuuluvina tehtävinä 
tarjouspyynnöissä. Suoja-alueen jakaminen ohjeellisiin suojavyöhykkeisiin on toisi-
naan koettu ongelmallisiksi määrittää ja liian riippuvaiseksi suunnitelman laatijan 
asiantuntemuksesta ja näkemyksestä.  Niiden käytöstä on osin luovuttu. Joissakin 
tapauksissa alueille on määritelty ohjeelliset lähi- ja kaukosuojavyöhykkeet, mutta ne 
ovat ainoastaan kuntien viranomaisten omaan käyttöön, ei julkisiin karttoihin.

Mikäli pohjavesialueella on sekä vesilain mukainen pohjavedenottamon suoja-alue 
että suojelusuunnitelma, voidaan pohjaveden suojelun osalta toimia käytännössä 
siten, että ympäristölupaviraston määrittämät vesilain mukaiset suoja-alueet ja niiden 
määräykset säilyvät, mutta suojelusuunnitelmissa esitetyt uudet kattavammat suoja-
aluerajaukset ja –määräykset ovat avainasemassa päätöksiä tehtäessä.
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Vahvuudet: Perusteellisten pohjavesiselvitysten jälkeen käytössä on luotettavaa tietoa pohja-
vesimääristä, pohjaveden virtauksista sekä pohjaveden laatua uhkaavista tekijöistä.

Heikkoudet: Suojavyöhykkeiden määrittelyyn on vaikuttanut muut maankäyttöpaineet ja mah-
dollisesti maanomistusolot. Vanhoissa suoja-aluepäätöksissä on suojamääräyksiä, jotka eivät vastaa 
nykyisiä pohjaveden suojelun tavoitteita.

Kehittämistarve: Suoja-alueisiin ja –vyöhykkeisiin liittyvän käsitteistön käyttö on  sekavaa ja 
osin jopa virheellistä. Suojelusuunnitelmien suoja-aluerajaukset ja rajausperusteet tulisi saattaa 
mahdollisimman yhteneväisiksi mm. pohjavesialuerajausten kanssa. 

Vesienhoidon tavoitteet: Alueista, joista otetaan tai on tarkoitus ottaa vettä enemmän 
kuin keskimäärin 10 m3/d tai yli 50 ihmisen tarpeisiin, tulee olla koottuna tiedot alueellisissa 
ympäristökeskuksissa. Juomavesivarastojen suojelemiseksi tulee perustaa suojavyöhykkeitä, siten 
kuin kansallinen viranomainen katsoo tarpeelliseksi. 
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9    Pohjavesimuodostumista suoraan 
riippuvaisten pintavesi- ja maa-
ekosysteemien selvitykset

Suojelusuunnitelmien yhteydessä tarkastellaan vesipuitedirektiivin mukaisesti, onko 
kyseinen pohjavesimuodostuma sellainen, että jokin pintavesi- tai  maa-ekosysteemi 
on suoraan riippuvainen siitä.  Tarkastelussa huomioidaan ainoastaan direktiivin 
tarkoittamat pintavedet ja pohjaveden vaikutukset pintaveden ekologiaan. Pohjave-
simuodostumista riippuvaisia maa-ekosysteemejä selvitettäessä huomioidaan ensi-
sijassa NATURA -verkkoon kuuluvat alueet, jotka on erillisten kriteerien perusteella 
liitetty vesipuitedirektiivin tarkoittamaan suojelualuerekisteriin. Tämä edellyttää 
yhteistyötä luonnonsuojelun asiantuntijoiden kanssa. Riskinalaiseen pohjavesimuo-
dostumaan dynaamisesti yhteydessä olevat maa-ekosysteemit ja pintavedet luette-
loidaan. Vesienhoidon järjestämisestä asetetun lain tarkoitusta säätävässä 1 §:ssä mai-
nitaan myös vesiekosysteemien suojelu ja vesiekosysteemeihin suoraan yhteydessä 
olevien  maa-ekosysteemien ja kosteikkojen suojelu.

Pohjaveden otto ja virtaussuuntien muutokset voivat aiheuttaa haitallisia muu-
toksia pintavesiin ja siitä riippuvaisiin maa-ekosysteemeihin. Pohjavesimuodostu-
miin dynaamisesti yhteydessä oleviin maa-ekosysteemeihin ja pintavesiin otetaan 
ensisijassa tarkasteltavaksi vesilain (26�/1961) mukaiset lähteet, lähdepurot ja läht-
eiköt. Näiden ekosysteemien tuntemisella on keskeinen merkitys myös pohjaveden 
pilaantumistapauksissa, kun arvioidaan pilaavien aineiden määrien ja pitoisuuksien 
vaikutuksia. 
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Suomen oloissa vedenotto ei yleensä kohdista pohjavesimuodostumille sellaisia 
paineita, että pohjaveden määrällinen tila olisi vedenoton takia uhattuna. Liiallisen 
vedenoton seurauksena voi tapahtua pohjaveden purkautumislähteiden, esimer-
kiksi luonnontilaisten lähteiden,  ajoittaista kuivumista, jolloin vaikutukset voivat 
kohdistua myös pohjavedestä riippuvaisiin pintavesiin ja/tai maa-ekosysteemeihin. 
Merkittävä osa pohjavesimuodostumista purkaa vetensä pintavesimuodostumiin, 
jotka saattavat sijaita hyvinkin etäällä pohjavesimuodostumasta. Varsinkin pienissä 
pintavesimuodostumissa, jotka saavat luonnollisen tulovirtaamansa merkittävässä 
määrin pohjavesimuodostumista, voivat vaikutukset olla huomattavan suuria. Vai-
kutukset kohdistuvat pääasiassa veden laatuun ja vesimuodostuman hydrologiaan, 
mutta saattavat ulottua koko vesiekosysteemiin.

Vahvuudet:

Heikkoudet: Ei ole aikaisemmin sisältynyt suojelusuunnitelmamenettelyyn.

Kehittämistarve: Tehdään keskitetysti inventointi niistä  pohjavesimuodostumista, joihin liittyy 
suoraan riippuvaisia pintavesiekosysteemejä ja maa-ekosysteemejä. Inventointi kohdistuu lähinnä 
Natura-alueisiin.

Vesienhoidon tavoitteet: Edellyttää selvitettäväksi tässä luvussa esitetyt tekijät sekä seuran-
tatulokset pintaveden, pohjaveden ja suojelualueiden tilasta kartan muodossa.
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10    Riskitekijöiden kartoitus ja 
riskinarviointi

10.1  
Yleistä
Pohjaveden suojelemiseksi tavoitteena on välttää vaaraa aiheuttavien toimintojen 
sijoittamista tärkeille ja muille vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille. Jos 
toimintoja kuitenkin poikkeuksellisesti sijoitetaan näille alueille, toiminnan harjoit-
tajan on suojeltava pohjavedet riittävästi. Ympäristösuojelulain (�6/200) mukaan 
toiminnanharjoittajalla on selvilläolovelvollisuus toimintansa ympäristövaikutuk-
sista ( 5 § 2 mom). Lain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä 
toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten 
vähentämismahdollisuuksista. 

Vesienhoidon järjestämiseksi alueellisen ympäristökeskuksen tulisi koota tiedot 
toimialueellaan pohjavesien tilaan merkittävästi vaikuttavasta ihmisen toiminnasta. 
Näitä tietoja ovat asutuksen, teollisuuden, maa- ja metsätalouden sekä muun elinkei-
notoiminnan piste- ja hajakuormituksesta, veden otosta, tekopohjaveden muodos-
tamisesta sekä pohjavesien tilaan  vaikuttavasta muusta toiminnasta. Nämä tiedot 
voidaan kerätä joko pohjavesialueen suojelusuunnitelman laadinnan yhteydessä tai 
erikseen. 



32  Suomen ympäristökeskuksen raportteja  7 | 2007

Riski:

Määrätyn vaarallisen tapahtuman esiintymistaajuuden tai -todennäköisyyden, ja seurauksen yhdis-
telmä (SFS-IEC 60300-3-9). 

Riskin suuruuden arviointi:

Prosessi, jolla mitataan analysoitavien riskien taso. Riskin suuruuden arviointi koostuu seuraavista 
vaiheista: taajuusanalyysi, seurausanalyysi ja niiden yhdistäminen (SFS-IEC 60300-3-9).

Riskin merkityksen arviointi:

Prosessi, jossa tehdään päätökset riskin siedettävyydestä riskianalyysin perusteella, ottamalla   
huomioon mm. ympäristölliset ja sosioekonomiset näkökohdat (SFS-IEC 60300-3-9)

  
Riskien arviointi:

Riskin suuruuden arvioinnin ja riskin merkityksen arvioinnin kokonaisprosessi 

(Ympäristö)riskianalyysi:

Prosessi, jossa häiriöpäästötilanteet/vaaralliset tapahtumat/riskit tunnistetaan ja arvioidaan järjes-
telmällisesti sekä esitetään toimenpide-ehdotukset (ympäristö)riskien pienentämiseksi (YMPÄRI-
hanke)

Riskiin varautuminen

Jos riskin todennäköisyyteen ei voida vaikuttaa, voidaan sen toteutuessaan aiheuttamia vahinkoja 
vähentää varautumalla siihen. Esimerkiksi teiden luiskasuojausten rakentaminen kemikaalionnetto-
muuksien varalta on riskiin varautumista. 

Lisää: Lähde, http://riskianalyysit.vtt.fi/index98a4.html

Taulukko 2. Riskeihin ja riskinarviointiin liittyviä määritelmiä ja sanastoa

10.2  
Riskitekijät

Pohjaveden laatua saattavat vaarantaa toiminnot, joiden yhteydessä käsitellään, 
kuljetetaan tai varastoidaan pohjaveden laadun kannalta haitallisia aineita. Tyypillisiä 
vaarantavia toimintoja  pohjaveden ladun kannalta ovat:

- ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan  vaativat toiminnot (YSA 
1 §) 

- edellisessä kohdassa tarkoitettua pienemmätkin eläinsuojat sekä lannan ja 
tuorerehun säiliöt

- lietelannan, virtsan, kuivaamattoman puhdistamolietteen ja sakokaivolietteen 
levitys

- lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö
- viemärit
- jätevesien sadetus, maahanimeytys tai muu maaperään pääsy, hulevesien 
maahanimeytys

- öljysäiliöt 
- vaarallisten aineiden kuljetukset
- teiden kunnossapito
- maa-ainesten otto
- mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet
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10.3   
Riskitekijöiden kartoitus

10.3.1  
Yleistä

Suojelusuunnitelmaa laadittaessa tarkastetaan pohjavesialueella jo olevat pohjavesi-
en laadulle vaaraa aiheuttavat toiminnot, niin piste- kuin hajakuormituskin. Lisäksi  
arvioidaan niiden pohjavesille aiheuttama pilaantumis- ja muuttumisriski sekä esi-
tetään suositukset  pohjavesien suojelutoimenpiteiksi.

Ympäristöhallinto on  alustavasti  luetteloinut pohjavesialueilla sijaitsevat riskiteki-
jät pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitusprojektissa. Vaikka riskitekijäluetteloita on 
täydennetty vuosien mittaan, niin suojelusuunnitelman riskitekijöiden kartoitukseen 
nämä luettelot eivät ole riittäviä, vaan suunnitelma-alueella sijaitsevat laitokset ja 
toiminnat on selvitettävä tarkemmin. 

Kerättäessä tietoja pohjavesialueilla olevista toiminnoista ja laitoksista on aiheellis-
ta tarkistaa ensin ne tiedot, joita viranomaisilla, kuten alueellisilla ympäristökeskuk-
silla sekä kunnan terveys-, jätehuolto-, ympäristö-, palo- sekä rakennus- ja kaavoitus-
viranomaisilla,  jo on. Tietoja riskitekijöistä löytyy mm. erilaisista ympäristöhallinnon 
rekistereistä kuten MATTI-rekisteristä (mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet), PO-
VET-rekisteristä (pohjavesialueilla sijaitsevat riskitekijät yleisellä tasolla), VAHTI-re-
kisteri (ympäristöluvanmukaiset toiminnot), Tieriskirekisteri (tiesuolaus) ja MOTTO 
(maa-aineslain mukaiset ottoalueet) (kts. s. 48). Näitä tietoja voidaan 
täydentää puhelin- tai kirjehaastatteluin. Käytännössä on syytä yleensä tehdä lisäksi 
laitoskäyntejä ja maastotarkastuksia, jotta alueella sijaitsevista laitoksista tai toimin-
noista saadaan riittävän yksityiskohtaiset ja asianmukaiset tiedot. 
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Kuva 6. Suunnitelma-alueella olevat riskitekijät kartoitetaan ja sidotaan paikkatietoaineistoon. 

10.3.2  
Pistekuormitus

Laitoskäynnit on syytä tehdä yhdessä kunnan ympäristöviranomaisen kanssa, jolla 
on viralliset valtuudet suorittaa laitoskäynti ja  joka voi virkansa puolesta toimit-
taa toiminnanharjoittajalle palautetta mahdollisista puutteista ja korjaustarpeis-
ta. Laitoskäyntejä varten on olemassa erilaisia tarkastus- ja tiedonkeruulistoja ja  
-lomakkeita (esim. Molarius & Rintala, 1999 sekä http://www.pk-rh.com). Kohde-
kohtaiset riskitekijöiden kartoitustiedot samoin kuin riskinarviointia koskevat tiedot 
on syystä toimittaa ao. toiminnanharjoittajalle tarkastettaviksi ennen suojelusuunni-
telman julkaisemista.

10.3.3  
Hajakuormitus

Hajakuormituksella tarkoitetaan pohjavesialueeseen kohdistuvaa kuormitusta, joka 
on peräisin useista pienistä päästölähteistä, kuten maa- ja metsätaloudesta, liiken-
teestä tai haja- ja loma-asutuksesta. 

Hajakuormituksen estäminen ja valvominen on usein vaikeampaa kuin pistekuor-
mituksen, koska päästölähteitä on vaikea yksilöidä ja päästöt ovat peräisin laajalta 
alueelta ja useasta lähteestä. 

Hajakuormituksen aiheuttamat ongelmat pohjaveden laadulle ilmenevät muun 
muassa kohonneina typpiyhdiste-, torjunta-aine- ja kloridipitoisuuksina. 
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10.4  
Riskinarviointi 
Riskinarviointi voidaan tehdä usealla eri tavalla. Pohjavedelle vaaraa aiheuttavien 
toimintojen analysointi vaatii hyvät perustiedot niin eri teollisuudenalojen ja elinkei-
nojen toiminnasta kuin maaperän koostumuksesta ja maaperäkemiastakin, minkä 
johdosta perusteellista riskianalyysiä on erittäin vaikea laatia. Suojelusuunnitelmien 
riskinarviointi on ollut melko subjektiivista ja se on perustunut  enimmäkseen asi-
antuntijanäkemyksiin.

Pohjavesialueiden riskinarviointiin liittyy monia erilaisia tekijöitä, minkä takia 
perinteisillä riskianalyysimenetelmillä ei voida määrittää alueen kokonaisriskiä. Sen 
sijaan useita eri tyyppisiä menetelmiä voidaan käyttää eri osa-alueiden riskien arvi-
oimiseksi. Vaativissa kohteissa laitoksen toiminta on mahdollista jakaa osa-alueisiin, 
minkä jälkeen voidaan suorittaa niiden tarkastus ja keskinäisten riippuvuuksien 
arviointi. Eri toimintoja voidaan myös pisteyttää riskinarvioinnin havainnollistami-
seksi. Kaikissa riskinarviointimenettelyissä asiantuntijan lausunnolla on kuitenkin  
keskeinen merkitys.

Joissakin pohjavesialueiden suojelusuunnitelmissa riskipisteytyksen perusteella 
toiminnot on jaettu jatkotutkimus- ja kunnostustarpeensa perusteella riskiluokkiin. 
Tällainen riskipisteytys on yleensä melko karkea, koska suuresta kohdejoukosta on 
harvoin riittävän yksityiskohtaisia lähtötietoja riskinarviointia varten. Riskipisteytyk-
sen  avulla voidaan kuitenkin nostaa esiin kiireellisimmät tutkimuksia ja kunnostuk-
sia vaativat kohteet. Jatkotutkimus- ja kunnostustarve voidaan arvioida esimerkiksi 
yksinkertaisen pisteytysmenetelmän avulla, jossa pisteytetään toiminnan sijainti- ja 
päästöriski. 

Sijaintiriskin suuruuteen vaikuttavat mm. kohteen etäisyys vedenottamosta, poh-
javeden pinnan syvyys maanpinnasta ja pohjaveden virtaussuunta. Sillä pyritään 
arvioimaan, miten vakavia seurauksia pohjaveden likaantumisella tai pilaantumisella 
olisi. Sijaintiriskinarviointi perustuu luvussa 7 selostetun pohjavesialueen hydro-
geologisen kartoituksen tuloksiin. Sijaintiriskinarvioinnissa voidaan käyttää apuna 
erilaisia mallintamismenetelmiä.  Suuren kohdejoukon arviointi painottuu yleensä 
sijaintiriskinarviointiin.

Päästöriskinarvioinnissa pyritään selvittämään miten vaarallista haitta-aine on, 
miten paljon ja miten helposti sitä voi tai on voinut päästä maaperään ja pohjave-
teen. Päästöriskinarviointi edellyttää kattavia taustatietoja kohteesta sekä alueella 
käytetyistä ja varastoiduista kemikaaleista. Päästöriskin selvittämiseksi tarvittavien 
lähtötietojen määrään vaikuttaa selvitystyön kohteena olevan laitoksen tai toiminnan 
koko ja toimintaympäristö. Mikäli laitoksella on ympäristölupa, voidaan riskinarvi-
ointi joissakin tapauksissa tehdä pääosin olemassa olevan aineiston pohjalta. Ympä-
ristölupahakuprosessin yhteydessä voidaan luvanhakijaa edellyttää selvittämään 
kiinteistön maaperä- ja pohjavesiolosuhteita sekä pohjaveden laatua.

Alustavassa riskiluokituksessa kohde saa pisteitä jokaisesta muuttujasta ja kohteen 
kokonaispisteluku voi olla joko pisteiden summa tai kaavalla laskettu painotettu arvo. 
Kohteet jaetaan pisteytyksen pohjalta riski- tai kiireellisyysluokkiin.

Kohdekohtaisessa riskinarvioinnissa tulee pyrkiä mahdollisimman objektiiviseen 
näkemykseen, sillä virheelliset tulkinnat riskinarviointimenettelyssä saattavat johtaa 
ekotehokkuuden kannalta huonoihin riskinhallintaratkaisuihin, kuten esimerkiksi 
huonoihin tai toisaalta ylimitoitettuihin pohjaveden suojausratkaisuihin. Riskinar-
viointiin liittyvät epävarmuudet tulee kuvailla suunnitelmassa, jotta prosessi olisi 
mahdollisimman läpinäkyvä.

Arviointimenetelmän valinta tuottaa usein ongelmia, sillä ei ole olemassa riittä-
västi tietoa siitä, mitkä menetelmät ja mallit soveltuvat erilaisten kohteiden arvioin-
tiin. Arvioinnissa on voitu käyttää menetelmiä, joiden soveltuvuutta, rajoitteita ja 
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epävarmuuksia ei ole arvioitu tulosten tulkinnassa. Riskinarvioinnissa käytettävät 
haitta-aineiden fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia koskevat tiedot ja vaikutustiedot 
vaihtelevat huomattavasti eri lähteissä. Lähtötietoihin ja niiden luotettavuuteen olisi 
syytä kiinnittää aiempaa enemmän huomiota ja kattava epävarmuusanalyysi olisi 
yleensä syytä tehdä. Lisäksi tulisi arvioida haitta-aineiden yhteisvaikutuksia sekä 
kohdekohtaisesti että alueellisesti. 

Yrityksille ja viranomaisille on kehitetty yhteisiä suosituksia teollisuuslaitosten 
häiriöpäästöjen ympäristöriskien arviointiin ja ennaltaehkäisyyn. SYKE ja VTT ovat 
laatineet ns. YMPÄRI-suositukset hyvän ympäristöriskianalyysin sisällöstä ja ter-
minologiasta mukaan lukien riskianalyysin tekemiseen tarvittavat työkalut – tarkis-
tuslistan sekä riskien seuraus- ja arvottamismatriisit. YMPÄRI-suositukset ja muut 
hankkeen tulokset löytyvät julkaisusta Häiriöpäästöjen ympäristöriskianalyysi (Suo-
men ympäristö 2/2006).

Riskipisteytysmallien käyttö edellyttää melko yksityiskohtaisia tietoja arvioitavista 
alueista ja toiminnoista, minkä vuoksi ne soveltuvat parhaiten sellaisen kohdejoukon 
arviointiin, josta on jo suhteellisen paljon taustatietoja ja mahdollisesti analyysitu-
loksia.
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10.5  
Esimerkki riskipisteytysmenetelmästä
Laitoskäyntien yhteydessä täytettyjen tarkistuslistojen sekä olemassa olevan muun 
aineiston pohjalta laaditaan varsinainen riskipisteytykseen perustuva riskinarviointi. 
Pisteytys määräytyy laitoksen sijainti- ja päästöriskin perusteella, jonka mukaisesti 
laitokset ryhmitellään neljään luokkaan. 
 

Päästöriski muodostuu:
-varastoidun ja käytetyn pohjavettä vaarantavan aineen määristä ja laadusta
-kohteen suojauksesta
-päästön havaittavuudesta ja valvontatoimista
-päästön todennäköisyydestä
-päästön seurausten (mm. terveydelliset ja taloudelliset vaikutukset) vakavuu-
desta.

Sijaintiriskissä huomioidaan:
-kiinteistön maaperä (maalajit ja niiden kerrostuneisuus, adsorptio-
 ominaisuudet)
-riskitekijän sijainti pohjavesialueella
-pohjavettä suojaavan maakerroksen paksuus
-pohjavedenottamoiden etäisyys
-pohjaveden virtaussuunnat ja -nopeudet.

Muuttujille annetaan pisteet 1-3 siten, että riskin kasvaessa pistemäärä suurenee. 
Riskitekijän kokonaispistemäärä muodostuu muuttujien tulosta.

Vahvuudet: Suunnitelma-alueella sijaitsevien yrittäjien, asukkaiden ja kunnan viranomaisten  poh-
javesitietoisuus lisääntyy.

Heikkoudet: Oikean riskinarviointimenetelmän valinta ja erilaisten riskitoimintojen  vertailukel-
poisuus on usein vaikeaa. Riskitekijöiden kartoitustietojen ylläpito on hankalaa.

Kehittämistarve: Pohjavettä uhkaavista yleisimmästä riskitekijöistä voisi olla yleinen kuvaus 
saatavissa ympäristöhallinnon sivuilta, jonka voisi tulostaa jaettavaksi suojelusuunnitelman aloitus-
palaverissa. Yhtenäisen riskinarviointi- ja -hallintamenetelmän käyttöönotto.

Vesienhoidon tavoitteet: Alueellisen ympäristökeskuksen kokoaa toimialueellaan tiedot pohja-
vesien tilaan merkittävästi vaikuttavasta ihmisen toiminnasta. Alueellinen ympäristökeskus laatii  
yhteenvedon vesienhoitosuunnitelmaan merkittävästä kuormittavasta ja muuttavasta toiminnasta 
ja muusta ihmistoiminnan vaikutuksesta  pohjavesien tilaan.
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11    Toimenpidesuositukset

Toimenpidesuositukset on suojelusuunnitelman tärkein osa. Toimenpideohjelmassa 
esitetään suosituksia niin uusien toimintojen sijoittumiselle pohjavesialueelle kuin jo 
alueella oleville riskitekijöille. Uusia laitoksia ja toimintoja koskevissa suosituksissa 
ensisijainen tavoite on ohjata ne pohjavesialueen ulkopuolelle.  Mikäli poikkeukselli-
sesti tällainen laitos sijoitetaan pohjavesialueelle, annetaan sitä koskien suojelusuun-
nitelmassa yleisellä tasolla suositukset rakenteellisista ja toiminnallisista rajoituksista. 
Yksityiskohtaiset rajoitukset ja suojelutoimenpiteet määritetään tapauskohtaisesti 
myöhemmin käsiteltäessä erityislakien nojalla mahdollisia alueelle kohdistuvia lu-
pahakemuksia ja ilmoituksia. Uusien laitosten ohella rakenteelliset ja toiminnalliset 
rajoitukset koskevat myös vanhoja laitoksia,  mikäli niiden toiminta olennaisesti 
muuttuu.

Pohjavesialueille jo aiemmin sijoittuneet ns. vanhat laitokset ja toiminnot ovat 
ongelmallisimpia, sillä niiden aiheuttamien pohjavesiriskien selvittäminen on usein 
hankalaa ja työlästä. Suojelutoimenpidesuositukset edellyttävät yleensä tapauskoh-
taista harkintaa ja ne on syytä tehdä huolellisesti ja perustellusti.

Toimenpidesuosituksissa esitettäviä asiakohtia:
-havaittu epäkohta yksilöidysti
-epäkohdan korjaamiseksi tarvittava toimenpide
-määräaika toimenpiteen suorittamiseksi
-toimenpiteen vastuullinen tekijä
-viranomainen, joka valvoo toimenpiteen suorituksen
-lainkohta, johon toimenpidesuositus perustuu
-arvio kustannuksista.
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Laitos- ja maastokäyntien perusteella esitetään toimenpidesuosituksissa usein ha-
vaintoputkien asentamista pohjaveden laadun ja korkeuden seuraamiseksi.

Suojelusuunnitelmissa on nykyisin usein laadittu kaksi toimenpideohjelmaa. Toi-
mialakohtainen toimenpideohjelma on esitetty julkisissa suunnitelmissa ja  riskiteki-
jäkohtainen toimenpideohjelma on laadittu ainoastaan virkakäyttöön. 

Toimenpidesuositusten valmistuttua aloitetaan niiden täytäntöönpano yleensä 
välittömästi. Toimenpiteiden toteutumisen varmistamiseksi on syytä perustaa  seu-
rantaryhmä, johon kuuluvat samat tahot kuin itse suojelusuunnitelman  laatimi-
seenkin. Seurantaryhmän tarkoituksena on kokoontua määräajoin tarkastelemaan 
toimenpidesuositusten toteutumista. Seurantaryhmän ensimmäinen kokous voi-
daan pitää esimerkiksi vuoden kuluttua suojelusuunnitelman valmistumisesta. Sen 
jälkeen kokouksia pidetään tarpeen mukaan 1-5 vuoden välein. Seurantaryhmän 
toimivuuden kannalta on tärkeää, että kokouksien koollekutsujana toimii aktiivinen 
vastuutaho. Jos vastuu on jäänyt pelkästään kunnalle, on  kokous useissa tapauksis-
sa jäänyt pitämättä. Ainakin ensimmäisessä seurantakokouksessa kokouskutsujana 
voisi olla alueellinen ympäristökeskus. Ehdotus ensimmäisen seurantakokouksen 
järjestämisestä tulisi kirjata jo suunnitelmaan.  Suojelusuunnitelmaa tulisi hyödyntää 
aktiivisesti niin ko. alueeseen vaikuttavaa maankäyttöä kuin ympäristönsuojeluasi-
oita ratkaistaessa ja suunniteltaessa

Riskitekijöiden minimoimisen lisäksi toimenpidesuosituksissa esitetään suosituk-
set pohjaveden laadun ja korkeuden tarkkailun tehostamisesta. Havaintopaikat ja 
määritettävät parametrit valitaan riskitekijöiden kartoituksen tulosten perusteella. 
Tarkkailu olisi mielekkäintä toteuttaa yhteistarkkailuna siten, että esimerkiksi ym-
päristölupavelvolliset sekä merkittävimmät riskiä aiheuttavat toiminnanharjoittajat 
yhdessä vedenottajan kanssa vastaisivat kustannuksista. Toistaiseksi tähän ei ole 
lainsäädännöllisiä velvoitteita.  Pohjavesitarkkailussa ja terveysviranomaisten teke-
mässä talousveden laadun tarkkailussa on syytä sopia yhteisistä pelisäännöistä, siten 
että molemmissa seurataan ko. pohjavesialueella käytettyjä tai käytettäviä aineita. 
Tarkkailu on syytä olla jatkuvaa, mutta tarkkailutiheys harkitaan tapauskohtaisesti. 
Pohjaveden laadun tarkkailua on yleensä syytä tehdä vähintään kaksi kertaa vuo-
dessa. Perusseurantaa voidaan määräajoin täydentää kattavammilla analyysisarjoilla, 
jolloin saadaan tietoa mahdollisista ennalta arvaamattomista lika-aineista.
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Vahvuudet: Suojelusuunnitelmat ovat lisänneet kuntien viranomaisten pohjavedensuojelun tieto- 
ja taitomäärää. Sijoitettaessa uusia laitoksia osataan ottaa rajoitukset huomioon ja etsiä tarvit-
taessa vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja. 

Heikkoudet: Olemassa olevien riskitoimintojen siirtäminen pois pohjavesialueelta on usein on-
gelmallista, samoin kuin kalliiden pohjaveden suojelutoimenpiteiden toteuttaminen. 
Lakisääteinen pohjaveden tarkkailu kohdistuu pääasiassa vedenottamoille ja jakelussa olevan 
pohjaveden tarkkailuun.  Muutoin pohjavesialueilla seuranta pohjautuu lähinnä vapaaehtoiseen seu-
rantaan. Seurannan järjestämisestä pitäisi olla laissa määritellyt velvoitteet ja vastuutahot. Toimen-
pidesuositusten täytäntöönpano ei aina toteudu. 

Kehittämistarve: Pohjavesiseurannan järjestäminen on yksi keskeisiä painopistealueita en-
nakoivassa pohjaveden suojelussa.  Eri tahojen tulisi sitoutua vahvemmin toimenpidesuositusten 
toteuttamiseen.

Vesienhoidon tavoitteet: Alueellinen ympäristökeskus luokittelee pohjavedet kemiallisen ja 
määrällisen tilan perusteella hyvään ja huonoon tilaan. Niillä alueilla, joilla pohjaveden hyvää tilaa 
ei saavuteta, tulee alueellisen ympäristökeskuksen tehdä lisäselvitykset pohjaveden seuranta- ja 
toimenpideohjelmien laatimista varten. Pohjavesien seurannassa tulee käyttää SFS-, EN-, ja ISO 
-standardien mukaisia menetelmiä tai niitä tarkkuudeltaan ja luotettavuudeltaan vastaavia mene-
telmiä.  Vesienhoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet on käynnistettävä vuoteen 2012.

 

Toimenpide Toteuttaja Seuranta Kust.arvio
(milj.€)

Aikataulu
(määräaika)

Erittäin tärkeät (A –lk)
Kaatopaikan sulkeminensulkeminen Kunta Kunta 4 2008
Huoltoaseman kunnostaminenkunnostaminen Toiminnanharjoittajaharjoittaja Kunta 0,5 2007
Ampumaradan suojaaminen/suojaaminen/
siirtäminen Puolustusvoimat Kunta 1,8 2009

Tärkeät (B –lk)
Korjaamohallin öljyn erotuskaivonerotuskaivon 
uusiminen Toiminnanharjoittajaharjoittaja Kunta 0,002 2008

Sikalan pohjavesisuojaus Toiminnanharjoittajaharjoittaja Kunta 0,1 2008

Melko tärkeät (C -lk)

Moottoritien luiskasuojausluiskasuojaus Tieliikelaitos Tieliikelaitos 
+ vesilaitos 5,2 2010

Puomi soranottoalueelle ja polt-ja polt-
toainesäiliöiden siirto Toiminnanharjoittajaharjoittaja Kunta 0,003 2007

  
Pitkän aikavälin toimet (D -lk)
Kiinteistöjen liittäminen viemäri-viemäri- 
verkkoon Kunta Kunta 0,9 2014

Vaarallisten aineiden  
kuljetusrajoitukset Kunta Kunta 2012

Taulukko 3. Esimerkki suojelusuunnitelman  toimenpidesuosituksista.
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12    Suojelusuunnitelmien huomioiminen 
kaavoituksessa

12.1  
Yleistä
Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen 
niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekolo-
gisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Kaavoituksella voidaan vaikuttaa pohjavesialueiden tulevaan maankäyttöön te-
hokkaimmin. Maakunta- ja yleiskaavalla voidaan ohjata toimintojen sijoittumista, 
esimerkiksi mahdollisten riskitekijöiden sijoittamista pohjavesialueen ulkopuolelle.  
Asemakaavalla voidaan täsmentää alueen rakentamista ja maankäyttöä koskevia 
ohjeita.

Pohjavesialuille on aikaisemmin saatettu kaavoittaa riskitekijöitä, joiden uudelleen 
sijoittaminen pohjavesialueen ulkopuolelle voi olla hankalaa, sillä vanhojen kaava-
merkintöjen muuttaminen on usein hidas ja monivaiheinen prosessi.  Uusissa  ympä-
ristölupapäätöksissä vanhoja riskitekijöitä voidaan suositella siirrettäväksi pohjave-
sialueiden ulkopuolelle, jos kunnalla on osoittaa uusi soveltuvampi sijoituspaikka.

12.2  
Maakuntakaava
Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma, jossa esitetään alueiden käytön ja 
yhdyskuntarakenteen periaatteet maakunnan tai sen osan alueelta.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ohjaavat maakuntakaavoitusta 
yleisten periaatteiden tasolla. Näissä tavoitteissa todetaan pohjavesiä koskien mm. 
seuraavat periaatteet:

- alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja 
käyttötarpeet. 

- laitokset ja toiminnot, jotka saattavat aiheuttaa pohjavesien pilaantumista 
tai muuttumista, on sijoitettava riittävän etäälle vedenhankinnan kannalta 
tärkeistä ja soveltuvista pohjavesialueista. 

Maakuntakaavassa on yleensä esitetty ympäristöhallinnon luokittelemat I- ja II-
luokan pohjavesialueet. Nämä alueet on tarpeen ottaa mukaan myös uusissa kaa- 
voissa. 
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12.3  
Yleiskaava
Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon. Yleiskaavaa laa-
dittaessa otetaan huomioon mm. yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus 
ja ekologinen kestävyys, ympäristöhaittojen vähentäminen sekä vesihuollon tarkoi-
tuksenmukainen järjestäminen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta 
kestävällä tavalla.

12.4  
Asemakaava
Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otet-
tava huomioon. Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista 
yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös 
mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään.

 

                          VEDENHANKINNALLE TÄRKEÄ POHJAVESIALUE 

Kirjaintunnus on rajan sisäpuolella. Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjavesien 
suojelemiseen. Alueella ei sallita jätevesien maahan imeyttämistä. Öljysäiliöt ja muut vastaa-
vat on varustettava suoja-altaalla ja sijoitettava sisätiloihin tai maan päälle.Suoja-altaan on 
tilavuudeltaan vastattava varastoita-van aineen enimmäismäärää.

Ennen rakentamiseen tai kaivamis-, louhimis-, täyttämis-yms. maanpintaa muuttaviin 
toimiin ryhtymistä pv-1 -alueella on tarpeen vaatiessa arvioitava hankkeen ympäristövai-
kutukset.

Kuva 7. Esimerkki osayleiskaavan pohjavesimerkinnöistä ja kaavamääräyksistä
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Vahvuudet: I-luokan pohjavesialueet on merkitty melko kattavasti eri asteisiin kaavoihin. Kaavoi-
tuksella ja maankäytön ohjauksella on merkittävä rooli kunnissa pohjaveden suojelun edistämises-
sä. 

Heikkoudet: Pohjavesialueille aikoinaan kaavoituksen myötävaikutuksella sijoittuneiden riskiteki-
jöiden siirtäminen pois pohjavesialueelta on hankalaa ja vanhojen kaavamerkintöjen muuttaminen 
on vaikeakulkuinen prosessi.

Kehittämistarve: Tutkittua tietoa siitä kuinka paljon pohjavesialueille voidaan rakentaa ilman, 
että sillä on merkittäviä haittavaikutuksia muodostuvan pohjaveden määrään ja laatuun. Pohjavesi-
alueiden kaavamääräyksiä tulisi selkeyttää ja kehittää entisestään.

Vesienhoidon tavoitteet: Pohjavesialueen maankäytöstä  ja pohjaveden muodostumiselle ihmis-
toiminnasta aiheutuvista muutoksista ylläpidetään tietoja soveltuvin osin alueellisessa ympäristö-
keskuksessa.
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13    Varautuminen kriisi- ja 

häiriötilanteisiin sekä toimenpiteet 
vahinkotapauksissa

13.1  
Yleistä
Pohjavesien suojelussa ensisijaisena tavoitteena on vahinkojen estäminen ennakolta, 
sillä jo tapahtuneiden pohjavesivaurioiden korjaaminen on usein hidasta, vaikeaa ja 
kallista. Pahimmassa tapauksessa saattaa vedenhankinta vaikeutua tai jopa loppua 
kokonaan. Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumistapauksissa joudutaan lisäksi usein 
hankaliin juridisiin jälkiselvittelyihin.

Pohjaveden pilaantumis- ja muuttumistapauksiin on syytä varautua myös tulevai-
suudessa, sillä etenkin pilaantumistapaukset tulevat esiin usein vasta vuosikymme-
niä niiden tapahtumisen jälkeen, esimerkiksi tehostetun valvonnan yhteydessä.

Suojelusuunnitelmassa selvitettäviä  seikkoja:

- riskiarvioinnin perusteella nimetään ilmeisimmät vahinkotapaukset ja valmis-
tellaan niiden varalta tarpeelliset torjunta- ja saneeraustoimet 

- nimetään torjunta- ja saneeraustoimenpiteistä vastaava taho sekä selvitetään  
miehistö-, kalusto- ja tutkimusresurssien sekä asiantuntijaohjauksen saata-
vuus

- sovitaan viranomaisten välisestä yhteistoiminnasta ja vastuunjaosta sekä ni-
metään eri tahojen yhteys- ja vastuuhenkilöt

- sovitaan vahinkotapausten tiedottamisesta.

Lisäksi suojelusuunnitelmassa esitetään lyhyt yhteenveto vedenhankinnan järjestä-
misestä erilaisten kriisitilanteiden aikana. Tätä koskeva suunnittelu tultaneen kun-
nissa hoitamaan joka tapauksessa erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti.

13.2  

Vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelma
Vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelman tarkoituksena on laatia varautumissuun-
nitelma normaali- ja poikkeusolojen vaikeita häiriötilanteita varten. Valmiussuunni-
telmassa käsitellään kaikki vesihuoltolaitostoiminnot häiriötilanteittain, kartoitetaan 
niiden nykyiset toimintavalmiudet eri häiriötilanteissa, laaditaan toimintaohjeet ku-
takin tilannetta varten sekä laaditaan suunnitelma nykyisten valmiuksien paranta-
miseksi tulevaisuudessa.

Tavanomaiset vesihuollon toimintahäiriöt liittyvät vesihuoltolaitosten normaaliin 
käyttötoimintaan ja ovat lyhytaikaisia tai suppea-alaisia häiriöitä. Ne voivat aiheutua 
esimerkiksi sähkökatkoksista, putkirikoista tai yksittäisten laitteiden vioista.

Vesihuoltoa vaikeuttavat erityistilanteet käsittävät kaikki laitosten toimintaa huo-
mattavasti vaikeuttavat tilanteet. Erityistilanne voi olla vaikea vesihuollon häiriötila 
tai poikkeustilanne. Vaikea vesihuollon häiriötilanne lamauttaa vesihuollon välityk-
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sellä tärkeitä yhteiskunnan toimintoja. Häiriötilanteen voi aiheuttaa mm. paikallisen 
raakavesilähteen pilaantuminen, vesijohtoverkon saastuminen ja siitä johtuva epide-
mia, verkoston laaja jäätyminen, prosessirakennusta uhkaava tulipalo tai muu onnet-
tomuus, vesihuoltotoiminnan sabotointi tai lakko. Yksityiskohtaisempaa tietoa löytyy 
maa- ja metsätalousministeriön vesihuollon erityistilannetyöryhmän loppuraportista, 
jossa on esitetty ehdotuksia toimenpiteiksi vesihuollon varautumisen kehittämiseksi:  
http://wwwb.mmm.fi/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2005/trm2005_7.pdf

Vesihuoltolaitoksen valmiussuunnittelu on luonteeltaan jatkuva prosessi, joka 
liittyy olennaisena osana lähes kaikkeen vesihuoltolaitoksen tekniseen ja toiminnal-
liseen kehitykseen. Valmiussuunnitelmaa täydennetään tarpeen mukaan toimintojen 
ja valmiuksien kehittyessä. Valmiussuunnitelmasta voidaan laatia lyhyt yhteenveto 
suojelusuunnitelmaan tai suojelusuunnitelmassa voidaan viitata siihen.

13.3  
Toimenpiteet vahinkotapauksissa
Pelastuslaitoksella tulee olla ajantasaiset tiedot pohjavesialueiden ja vedenottamoi-
den sijainnista. Pohjavesialueella tapahtuneesta ympäristövahingosta on jokaisella 
velvollisuus ilmoittaa alueelliselle pelastuslaitokselle sekä aloittaa olosuhteisiin näh-
den tarpeelliset ja välittömät torjuntatoimet.  Kemikaalivahingosta tulee ilmoittaa 
myös kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaiselle sekä alueelli-
selle ympäristökeskukselle .

Pelastuslaitos ryhtyy torjuntatoimiin hälytyksen tai ilmoituksen saatuaan. Pe-
lastuslaitoksen välittömien torjuntatoimenpiteiden tavoitteena on rajata maaperän 
sekä pinta- ja pohjaveden  likaantuminen mahdollisimman pienelle alueelle ja estää 
lika-aineiden kulkeutuminen vedenottamolle tai kaivoihin. Varsinaisia torjuntatoimia 
johtaa aina pelastuslaitos. Vahinkojen jälkitorjunnasta vastaa myös vahingon aiheut-
taja, joka on vastuussa myös vahinkojen selvittämisestä ja tutkimisesta. Pelastuslaitos 
ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvovat jälkitorjunnan toteutusta. Mikäli 
näillä toimenpiteillä ei saada lika-ainetta poistettua riittävän tehokkaasti, tulee alu-
eelle laatia asiantuntija-apua  käyttäen pilaantuneen maan ja pohjaveden kunnosta-
missuunnitelma. Valvontaa ohjaa tällöin alueellinen ympäristökeskus.

Vahvuudet: Yhä useammalla vesihuoltolaitoksella on varautumissuunnitelma vaikeita häiriötilan-
teita varten.  Kemikaalitietoisuus on lisääntynyt viime vuosina. 

Heikkoudet: Vanhat onnettomuudet ja virheelliset toimintatavat ilmenevät pohjaveden laadussa 
usein vasta vuosikymmenien jälkeen.

Kehittämistarve: Kemikaalitietoisuuden entistä parempi hyödyntäminen.

Vesienhoidon tavoitteet: Pohjavesialueiden tila ei heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä.  
Vesienhoitosuunnitelmassa esitetään yhteenveto toimenpiteistä poikkeuksellisten tilanteiden 
varalta.
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1�    Osallistuminen ja tiedottaminen

14.1  
Yleistä
Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on tarkoitettu asiantuntijaselvitykseksi ja pohja-
veden suojelu alueella tapahtuu tarpeen mukaan erityislakien nojalla erikseen vireille 
saatettavilla menettelyillä. Näissä menettelyissä asianomaiset viranomaiset joutuvat 
selvittämään asiaan liittyvät tosiasiat ja sovellettavat säännökset vielä erikseen ja 
noudattamaan asian edellyttämiä säännöksiä tiedottamisessa ja kuulemisessa. Kos-
ka suojelusuunnitelmalla ei ole oikeusvaikutuksia eikä siten asianosaisiakaan, niin 
suojelusuunnitelman vireillepanosta ei ole välttämätöntä ilmoittaa julkisesti.

Käytännössä suojelusuunnitelmien laadinnan yhteydessä on todettu hyväksi toi-
mia kuitenkin avoimesti ja yhteistyössä alueen toiminnanharjoittajien ja maanomis-
tajien kanssa. 

14.2  
Osallistuminen
Suunnitelma-alueen yrityksien, maanomistajien ja asukkaiden kanssa pidetään suo-
jelusuunnitelman laadinnan yhteydessä tarvittaessa neuvotteluita. Lisäksi riskite-
kijöiden kartoituksen yhteydessä tehtyjen laitoskäyntien aikana kuullaan laitosten 
edustajien näkemyksiä. Suojelusuunnitelmassa  käsitellyille yrityksille ja muille ta-
hoille varataan mahdollisuus tutustua suojelusuunnitelmaluonnokseen tai ainakin 
ao. yritystä tai toimintoa käsittelevään osaan luonnoksesta.

Suojelusuunnitelman laadintaan osallistuvia viranomaisia ovat kunnan (mm. tek-
ninen lautakunta, rakennuslautakunta, maankäytön suunnittelijat, ympäristönsuoje-
luviranomaiset, terveydensuojeluviranomaiset ja vesihuoltolaitokset), pelastuslaitok-
sen sekä ympäristöhallinnon alueelliset edustajat. Lisäksi muita osallisia ovat usein 
tiehallinto ja joskus myös ratahallinto.

14.3  
Tiedottaminen
Suojelusuunnitelman laatimisprosessin aikana suositellaan julkaistavan tiedotteita tai 
järjestettävän avoimia yleisötilaisuuksia. Aloitusvaiheessa voidaan julkaista tiedote 
(kuva �.) tai järjestää tiedotustilaisuus, jossa esitellään suojelusuunnitelman tavoittei-
ta ja sisältöä. Suunnitelmatyön loppuvaiheessa tai suojelusuunnitelman valmistuttua 
järjestetään tilaisuus, joka on suunnattu ensisijassa tiedotusvälineiden edustajille. 
Myös kunnan päättäjät, suunnitelma-alueen yritykset ja toiminnanharjoittajat sekä 
asukkaat voivat osallistua ko. tilaisuuteen.

Kuva 8. Esimerkki suojelusuunnitelman alkuvaiheen tiedotteesta.

Suojelusuunnitelman eri vaiheista voidaan tiedottaa tarpeen mukaan paikallisleh-
dissä. Tiedotuksen yhteydessä olisi syytä ilmoittaa myös www-sivun osoite, josta 
löytyvät mm. suunnitelma-alueen rajaus ja muuta tietoa liittyen suojelusuunnitelman 
laatimiseen, jos tällainen sivu on olemassa. Vastuu sivun laatimisesta olisi ensisijai-
sesti työn tilaajalla yleensä kunnalla tai vesilaitoksella. 

Vahvuudet: Yhteistyö kunnan eri tahojen ja alueellisen ympäristökeskusten välillä pohjaveden 
suojeluasioissa on lisääntynyt. Kuntalaisten ja toiminnanharjoittajien tietoisuus pohjavesialueista 
on lisääntynyt.

Heikkoudet: Yhteistyö suunnitelma-alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa on ollut osin 
vähäistä samoin kuin tiedottaminen suojelusuunnitelmista. 

Kehittämistarve: Lisätä tutustumis-/vaikuttamismahdollisuutta suunnitelmaan prosessin eri 
vaiheissa esim. kunnan-/vesilaitoksen www-sivuilla.

Vesienhoidon tavoitteet: Vesienhoitosuunnitelmaehdotuksen laatimisessa käytettyjen tausta-
asiakirjojen ja tietojen on oltava pyynnöstä saatavilla.

Tuusulaan laaditaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma 
Tuusulan kunnan, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän, Vantaan Veden, Vantaan kaupungin, 

Lemminkäinen Oyj:n ja Uudenmaan ympäristökeskuksen toimesta laaditaan Tuusulan Mätäkiven poh-
javesialueelle suojelusuunnitelma. Suojelusuunnitelmatyöhön on tarjouskilpailun perusteella valittu 
Suunnittelukeskus Oy.

Mätäkiven pohjavesialueella sijaitsevat Vantaan Veden Kuninkaanlähteen ottamo, Tuusulan seudun 
vesilaitos kuntayhtymän Firan pohjavedenottamo ja Lemminkäinen Oyj:n ottamo. Toistaiseksi ottamoi-
den vesi on hyvälaatuista. Pohjavesialueelle on sijoittunut pohjaveden laatua vaarantavia riskitekijöitä, 
mm. tiestöä, asutusta, maa-ainestenottoa sekä teollisuus ja yritystoimintaa.

Suojelusuunnitelmatyössä pohjavesialueen rajaukset tarkistetaan ja pohjaveden virtausolosuhteet 
määritetään viimeisimpien pohjavesiselvitysten perusteella. Pohjavesiolosuhteiden ja nykyisten ve-
denottamoiden sijainnin perusteella määritetään tarvittavat suojavyöhykkeet. Suojelusuunnitelmassa 
selvitetään pohjaveden laatua vaarantavat riskitekijät. Riskitekijöiden laadun ja sijainnin perusteella 
määritetään tarvittavat pohjaveden suojelutoimenpiteet ja niiden toteutusjärjestys.

Työn tarkoituksena on säilyttää pohjavesivarat puhtaina ja estää pohjaveden pilaamis- ja muuttamis-
kiellon vastainen toiminta. Päämääränä on yhteen sovittaa aikaisemmat suunnitelmat ja tuleva maan-
käyttö suojelusuunnitelman tavoitteisiin.

Suojelusuunnitelma on luonteeltaan ohjeellinen. Sen tarkoitus on edistää tiedonvaihtoa alueen maan-
omistajien, toiminnanharjoittajien ja kunnan viranomaisten kesken sekä ohjata maankäytön suunnittelua 
ja valvontaa. Maaliskuun 2003 loppuun mennessä valmistuvassa Mätäkiven pohjavesialueen suojelu-
suunnitelmassa tullaan esittämään ehdotuksia pohjaveden laadun turvaamiseksi.

Tuusulaan laaditaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma 
Tuusulan kunnan, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän, Vantaan Veden, Vantaan kaupungin, 

Lemminkäinen Oyj:n ja Uudenmaan ympäristökeskuksen toimesta laaditaan Tuusulan Mätäkiven poh-
javesialueelle suojelusuunnitelma. Suojelusuunnitelmatyöhön on tarjouskilpailun perusteella valittu 
Suunnittelukeskus Oy.

Mätäkiven pohjavesialueella sijaitsevat Vantaan Veden Kuninkaanlähteen ottamo, Tuusulan seudun 
vesilaitos kuntayhtymän Firan pohjavedenottamo ja Lemminkäinen Oyj:n ottamo. Toistaiseksi ottamoi-
den vesi on hyvälaatuista. Pohjavesialueelle on sijoittunut pohjaveden laatua vaarantavia riskitekijöitä, 
mm. tiestöä, asutusta, maa-ainestenottoa sekä teollisuus ja yritystoimintaa.

Suojelusuunnitelmatyössä pohjavesialueen rajaukset tarkistetaan ja pohjaveden virtausolosuhteet 
määritetään viimeisimpien pohjavesiselvitysten perusteella. Pohjavesiolosuhteiden ja nykyisten ve-
denottamoiden sijainnin perusteella määritetään tarvittavat suojavyöhykkeet. Suojelusuunnitelmassa 
selvitetään pohjaveden laatua vaarantavat riskitekijät. Riskitekijöiden laadun ja sijainnin perusteella 
määritetään tarvittavat pohjaveden suojelutoimenpiteet ja niiden toteutusjärjestys.

Työn tarkoituksena on säilyttää pohjavesivarat puhtaina ja estää pohjaveden pilaamis- ja muuttamis-
kiellon vastainen toiminta. Päämääränä on yhteen sovittaa aikaisemmat suunnitelmat ja tuleva maan-
käyttö suojelusuunnitelman tavoitteisiin.

Suojelusuunnitelma on luonteeltaan ohjeellinen. Sen tarkoitus on edistää tiedonvaihtoa alueen maan-
omistajien, toiminnanharjoittajien ja kunnan viranomaisten kesken sekä ohjata maankäytön suunnittelua 
ja valvontaa. Maaliskuun 2003 loppuun mennessä valmistuvassa Mätäkiven pohjavesialueen suojelu-
suunnitelmassa tullaan esittämään ehdotuksia pohjaveden laadun turvaamiseksi.
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Kuva 8. Esimerkki suojelusuunnitelman alkuvaiheen tiedotteesta.

Suojelusuunnitelman eri vaiheista voidaan tiedottaa tarpeen mukaan paikallisleh-
dissä. Tiedotuksen yhteydessä olisi syytä ilmoittaa myös www-sivun osoite, josta 
löytyvät mm. suunnitelma-alueen rajaus ja muuta tietoa liittyen suojelusuunnitelman 
laatimiseen, jos tällainen sivu on olemassa. Vastuu sivun laatimisesta olisi ensisijai-
sesti työn tilaajalla yleensä kunnalla tai vesilaitoksella. 

Vahvuudet: Yhteistyö kunnan eri tahojen ja alueellisen ympäristökeskusten välillä pohjaveden 
suojeluasioissa on lisääntynyt. Kuntalaisten ja toiminnanharjoittajien tietoisuus pohjavesialueista 
on lisääntynyt.

Heikkoudet: Yhteistyö suunnitelma-alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa on ollut osin 
vähäistä samoin kuin tiedottaminen suojelusuunnitelmista. 

Kehittämistarve: Lisätä tutustumis-/vaikuttamismahdollisuutta suunnitelmaan prosessin eri 
vaiheissa esim. kunnan-/vesilaitoksen www-sivuilla.

Vesienhoidon tavoitteet: Vesienhoitosuunnitelmaehdotuksen laatimisessa käytettyjen tausta-
asiakirjojen ja tietojen on oltava pyynnöstä saatavilla.

Tuusulaan laaditaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma 
Tuusulan kunnan, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän, Vantaan Veden, Vantaan kaupungin, 

Lemminkäinen Oyj:n ja Uudenmaan ympäristökeskuksen toimesta laaditaan Tuusulan Mätäkiven poh-
javesialueelle suojelusuunnitelma. Suojelusuunnitelmatyöhön on tarjouskilpailun perusteella valittu 
Suunnittelukeskus Oy.

Mätäkiven pohjavesialueella sijaitsevat Vantaan Veden Kuninkaanlähteen ottamo, Tuusulan seudun 
vesilaitos kuntayhtymän Firan pohjavedenottamo ja Lemminkäinen Oyj:n ottamo. Toistaiseksi ottamoi-
den vesi on hyvälaatuista. Pohjavesialueelle on sijoittunut pohjaveden laatua vaarantavia riskitekijöitä, 
mm. tiestöä, asutusta, maa-ainestenottoa sekä teollisuus ja yritystoimintaa.

Suojelusuunnitelmatyössä pohjavesialueen rajaukset tarkistetaan ja pohjaveden virtausolosuhteet 
määritetään viimeisimpien pohjavesiselvitysten perusteella. Pohjavesiolosuhteiden ja nykyisten ve-
denottamoiden sijainnin perusteella määritetään tarvittavat suojavyöhykkeet. Suojelusuunnitelmassa 
selvitetään pohjaveden laatua vaarantavat riskitekijät. Riskitekijöiden laadun ja sijainnin perusteella 
määritetään tarvittavat pohjaveden suojelutoimenpiteet ja niiden toteutusjärjestys.

Työn tarkoituksena on säilyttää pohjavesivarat puhtaina ja estää pohjaveden pilaamis- ja muuttamis-
kiellon vastainen toiminta. Päämääränä on yhteen sovittaa aikaisemmat suunnitelmat ja tuleva maan-
käyttö suojelusuunnitelman tavoitteisiin.

Suojelusuunnitelma on luonteeltaan ohjeellinen. Sen tarkoitus on edistää tiedonvaihtoa alueen maan-
omistajien, toiminnanharjoittajien ja kunnan viranomaisten kesken sekä ohjata maankäytön suunnittelua 
ja valvontaa. Maaliskuun 2003 loppuun mennessä valmistuvassa Mätäkiven pohjavesialueen suojelu-
suunnitelmassa tullaan esittämään ehdotuksia pohjaveden laadun turvaamiseksi.

Tuusulaan laaditaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma 
Tuusulan kunnan, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän, Vantaan Veden, Vantaan kaupungin, 

Lemminkäinen Oyj:n ja Uudenmaan ympäristökeskuksen toimesta laaditaan Tuusulan Mätäkiven poh-
javesialueelle suojelusuunnitelma. Suojelusuunnitelmatyöhön on tarjouskilpailun perusteella valittu 
Suunnittelukeskus Oy.

Mätäkiven pohjavesialueella sijaitsevat Vantaan Veden Kuninkaanlähteen ottamo, Tuusulan seudun 
vesilaitos kuntayhtymän Firan pohjavedenottamo ja Lemminkäinen Oyj:n ottamo. Toistaiseksi ottamoi-
den vesi on hyvälaatuista. Pohjavesialueelle on sijoittunut pohjaveden laatua vaarantavia riskitekijöitä, 
mm. tiestöä, asutusta, maa-ainestenottoa sekä teollisuus ja yritystoimintaa.

Suojelusuunnitelmatyössä pohjavesialueen rajaukset tarkistetaan ja pohjaveden virtausolosuhteet 
määritetään viimeisimpien pohjavesiselvitysten perusteella. Pohjavesiolosuhteiden ja nykyisten ve-
denottamoiden sijainnin perusteella määritetään tarvittavat suojavyöhykkeet. Suojelusuunnitelmassa 
selvitetään pohjaveden laatua vaarantavat riskitekijät. Riskitekijöiden laadun ja sijainnin perusteella 
määritetään tarvittavat pohjaveden suojelutoimenpiteet ja niiden toteutusjärjestys.

Työn tarkoituksena on säilyttää pohjavesivarat puhtaina ja estää pohjaveden pilaamis- ja muuttamis-
kiellon vastainen toiminta. Päämääränä on yhteen sovittaa aikaisemmat suunnitelmat ja tuleva maan-
käyttö suojelusuunnitelman tavoitteisiin.

Suojelusuunnitelma on luonteeltaan ohjeellinen. Sen tarkoitus on edistää tiedonvaihtoa alueen maan-
omistajien, toiminnanharjoittajien ja kunnan viranomaisten kesken sekä ohjata maankäytön suunnittelua 
ja valvontaa. Maaliskuun 2003 loppuun mennessä valmistuvassa Mätäkiven pohjavesialueen suojelu-
suunnitelmassa tullaan esittämään ehdotuksia pohjaveden laadun turvaamiseksi.

TUUSULAAN LAADITAAN POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA 

Tuusulan kunnan, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän, Vantaan Veden, Vantaan 
kaupungin, Lemminkäinen Oyj:n ja Uudenmaan ympäristökeskuksen toimesta laaditaan 
Tuusulan Mätäkiven pohjavesialueelle suojelusuunnitelma. Suojelusuunnitelmatyöhön on 
tarjouskilpailun perusteella valittu Suunnittelukeskus Oy.

Mätäkiven pohjavesialueella sijaitsevat Vantaan Veden Kuninkaanlähteen ottamo, Tuusu-
lan seudun vesilaitos kuntayhtymän Firan pohjavedenottamo ja Lemminkäinen Oyj:n ottamo. 
Toistaiseksi ottamoiden vesi on hyvälaatuista. Pohjavesialueelle on sijoittunut pohjaveden 
laatua vaarantavia riskitekijöitä, mm. tiestöä, asutusta, maa-ainestenottoa sekä teollisuus 
ja yritystoimintaa.

Suojelusuunnitelmatyössä pohjavesialueen rajaukset tarkistetaan ja pohjaveden virtaus-
olosuhteet määritetään viimeisimpien pohjavesiselvitysten perusteella. Pohjavesiolosuhteiden 
ja nykyisten vedenottamoiden sijainnin perusteella määritetään tarvittavat suojavyöhykkeet. 
Suojelusuunnitelmassa selvitetään pohjaveden laatua vaarantavat riskitekijät. Riskitekijöiden 
laadun ja sijainnin perusteella määritetään tarvittavat pohjaveden suojelutoimenpiteet ja 
niiden toteutusjärjestys.

Työn tarkoituksena on säilyttää pohjavesivarat puhtaina ja estää pohjaveden pilaamis- ja 
muuttamiskiellon vastainen toiminta. Päämääränä on yhteen sovittaa aikaisemmat suunni-
telmat ja tuleva maankäyttö suojelusuunnitelman tavoitteisiin.

Suojelusuunnitelma on luonteeltaan ohjeellinen. Sen tarkoitus on edistää tiedonvaihtoa 
alueen maanomistajien, toiminnanharjoittajien ja kunnan viranomaisten kesken sekä ohjata 
maankäytön suunnittelua ja valvontaa. Maaliskuun 2003 loppuun mennessä valmistuvassa 
Mätäkiven pohjavesialueen suojelusuunnitelmassa tullaan esittämään ehdotuksia pohjaveden 
laadun turvaamiseksi.
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15    Tietolähteet ja 
suojelusuunnitelmatietojen raportointi

15.1  
Pohjavesi- ja maaperätieto
Suojelusuunnitelmassa on koottu sekä mahdollisesti tuotettu suunnitelma-alueelta 
esimerkiksi seuraavanlaista pohjavesi- ja maaperätietoa:

-suunnitelma-alueen maa- ja kallioperätiedot, pohjavesialuerajaukset, suoja-
vyöhykkeet

-vedenottamo- ja ottotiedot, havaintoputki- ja kaivotiedot sekä niihin liittyvät 
pohjaveden korkeustiedot

-pohjaveden virtaussuunnat
-pohjavedenlaadun seurantatulokset
-maaperän kairaustiedot.

Pohjavesialue- ja –havaintopaikkatietoa löytyy numeerisessa muodossa varsin katta-
vasti ympäristöhallinnon ylläpitämästä pohjavesitietojärjestelmästä (POVET). Maa- ja 
kallioperätietoa löytyy Geologian tutkimuskeskuksesta,  jonka Geokartta- palvelusta  
löytyy numeerisessa muodossa mm. 1:20 000 mittakaavassa olevat maaperäkartat 
karttaselityksineen suurimmasta osasta Suomea.

Maaperän kairaustiedot ovat vielä nykyisin manuaalisessa muodossa. Tulevai-
suudessa Geologian tutkimuskeskuksen on tarkoitus koota keskitetysti kairaustiedot 
numeeriseen järjestelmään.

15.2  
Maankäyttö- ja maanpeittotieto sekä riskitekijätieto 
Suojelusuunnitelmassa on koottu ja mahdollisesti tuotettu suunnitelma-alueel-
ta esimerkiksi seuraavia maankäyttö- ja maanpeittotietoa sekä riskitekijätietoa: 

-pilaantuneet maaperä- ja pohjavesikohteet
-riskitekijät
-toimenpiteiden toteutus
-tarkastukset
-maankäytön muutokset (mm. kaavat, tiet, viemärit)
-erityiskohteet kuten liikenne- ja vesitunnelit, Natura-alueet.

Keskeisiä digitaalisiadigitaalisia maanpeitto- ja maankäyttöaineistoja ovat Slices ja Corine. 
Slices on paikkatietojen yhteiskäyttöhanke, jossa on tuotettu alueiden käyttöä, peittei-
syyttä, maaperää sekä erityiskäyttö- ja käyttörajoitusaluetta kuvaavat paikkatietoai-
neistot koko valtakunnan alueelta.  Corine (CLC2000 ) -maankäyttö/maanpeite (25m) 
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-aineisto on koko Suomen kattava rasterimuotoinen paikkatietokanta maankäytöstä 
ja maanpeitteestä. Aineisto on tuotettu yhdistämällä satelliittikuvatulkintatuloksia, 
olemassa olevia paikkatietoaineistoja sekä maastossa mitattua tietoa. Slices- ja Corine-
aineistot löytyvät esimerkiksi ympäristöhallinnon karttapalvelusta. Karttapalvelusta 
löytyy paljon muutakin ympäristötietoa, kuten esimerkiksi suojelualuerajaukset.

Digitaalisia väri-infrakuvia (väärävärikuvia), jossa eri värit ja niiden sävyt kerto-
vat kohteen lähettämästä lämpösäteilyn määrästä, voidaan hyödyntää suunnitelma-
alueen riskitekijöiden paikantamisessa samoin kuin arvioitaessa alueen maankäyttöä 
ja peittoa. Näitä digitaalisia väärävärikuvia on esimerkiksi ympäristöhallinnon käy-
tössä alueellisesti varsin kattavasti.

Riskitekijöiden kartoituksen yhteydessä on tarpeen käydä varsin monipuolises-
ti riskitekijöitä koskevaa aineistoa. Aineistoa on usein paljon, mutta ne ovat vielä  
harvoin helposti hyödynnettävissä olevassa muodossa. Valtaosa aineistosta on ar-
kistoituna paperiversioina. Seuraavassa riskitekijöitä käsitteleviä tietojärjestelmiä ja 
aineistoja, joita kannattaa hyödyntää tarvittavassa laajuudessa suojelusuunnitelmien 
laadinnan yhteydessä.

Maaperän tilan tietojärjestelmä (MATTI)  sisältää tietoja selvitystä tarvitsevien, 
pilaantuneiden ja kunnostettujen tai puhtaiksi todettujen maa-alueiden sijainnista, 
omistuksesta, alueella harjoitetusta tai harjoitettavasta toiminnasta, maankäytöstä, 
etäisyyksistä asutukseen, pohjavesialueeseen, vesistöön, pohjaveden ottamoon, suoje-
lualueisiin, maaperässä olevista haitta-aineista ja alueella tehdyistä kunnostustoimen-
piteistä. Tietojärjestelmä on valmisteilla ja se löytyy jatkossa ympäristöhallinnosta.

Tiesuolauksen riskirekisteri (TSRR) sisältää tiedot pohjavesialueista sekä niillä 
kulkevista suolattavista teistä, riskinarviointitiedot ja pohjaveden laatutietoja sekä 
teiden suolausmääriä. Ympäristöhallinnon järjestelmä.

Maa-ainestenotto –tietojärjestelmä (MOTTO) sisältää maa-aineslain mukaiset lupa- 
ja ainestenottotiedot. Soranottoalueiden tilaa ja ympäristöriskejä on selvitetty SOKKA 
–hankkeessa alueellisesti sekä pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovit-
tamista alueellisesti POSKI -hankkeissa. Nämä aineistot löytyvät alueellisista ympä-
ristökeskuksista.

Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä (VAHTI) sisältää tietoja mm. ympäristösuo-
jelulainsäädännön mukaisista luvista ja ilmoituksista sekä päästöistä vesiin ja ilmaan 
sekä jätteistä. Ympäristöhallinnon järjestelmä.

Öljysäiliörekisteri voi sisältää mm. seuraavat paikkatietoon sidotut tiedot: säiliön 
sijoituspaikka, omistaja, osoite, säiliön rakennusaine, sijoitustapa, säiliön tilavuus 
ja kunto, viimeinen tarkastuspäivä, seuraava tarkastuspäivä, mahdollinen säiliön 
poistoilmoituspäivä. Tämän tyyppisiä öljysäiliörekistereitä on käytössä joissakin 
kunnissa. Tarkoituksenmukaista olisi, että pelastuslaitokset ja kunnat tekisivät ja 
käyttäisivät edellisen kaltaisia rekistereitä.

Vesihuoltoon liittyvät viemärikartat ja jätevesien käsittelyrekisterit.  Sisältävät 
tietoa viemärien sijainnista ja perusominaisuuksista sekä jätevesien käsittelymene-
telmistä. Tällaisia numeerisia järjestelmiä kehitellään parhaillaan ympäristöhallinnon 
ja kuntien yhteistyöhankkeessa. 

 
Kemikaaleja käyttäville, varastoiville ja kuljettaville tahoille on olemassa runsaasti 
omia ohjeita ja säädöksiä. Seuraavassa muutamia esimerkkejä:
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Kemikaalien ympäristörekisteristä löytyy tietoja kemikaalien käyttäytymisestä 
ympäristössä (www.ymparisto.fi).

Ohjeita kemikaalien turvalliseen käyttöön ja vaarojen torjumiseen onnettomuus-
tilanteissa löytyy osoitteesta:
http://www.ttl.fi/Internet/Suomi/Aihesivut/Kemikaaliturvallisuus
ja onnettomuuden vaaraa aiheuttavista aineista:
http://www.ttl.fi/internet/ova/index.html.

Määräysten mukaan sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kuljetuksissa on rah-
tikirjan lisäksi oltava kuljetettavaa ainetta koskeva vaarallisen aineen maantiekulje-
tuksen ohjekortti (http://www.chemind.fi/kuljetuskortit). 

Muu ainesito
Tiedonhallinnan kehittämisestä on laadittu vuonna 2005 työryhmän raportti "Ve-

sien hoidon tiedonhallinnan kehittäminen"
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja va-

rastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta 484/2005
Pohjavesien suojelu kemikaaleja käsittelevässä laitoksessa (TUKES, http://www.

tukes.fi/julkaisut/tukes_ohjeK3-06.pdf)
Tapahtuneista onnettomuustapauksista löytyy ajantasaista tilastotietoa pelastus-

toimen sivuilta osoitteesta http://www.pelastustoimi.fi/tilastot/.

Internetissä on useita pohjavettä käsitteleviä keskustelu- ja kyselypalstoja. Näistä 
löytyy paljon hyödyllistä tietoa esimerkiksi rakentamisesta pohjavesialueilla sekä 
erilaisten aineiden käyttörajoituksista pohjavesialueilla. Liitteessä 2 on esimerkki 
yhdestä tällaisesta kyselypalstasta koskien pohjavesialueiden kasvinsuojelua. Inter-
netissä levitettävän tiedon oikeellisuus on aina hyvä varmistaa alan asiantuntijalta

15.3  
Raportointi
Suojelusuunnitelmat tulisi julkaista sähköisesti ja ne tulisi olla kaikkien saatavilla. 
Mikäli osa tiedoista katsotaan sellaisiksi, että ne ovat tarkoitettu vain valvontaviran-
omaisten käyttöön, voidaan ne toimittaa erikseen ko.viranomaisten järjestelmiin.voidaan ne toimittaa erikseen ko.viranomaisten järjestelmiin.ne toimittaa erikseen ko.viranomaisten järjestelmiin. 
Suojelusuunnitelmien yhteydessä koottua paikkatietoaineistoa tulisi pitää aktiivisesti 
yllä ja ylläpitävän tahon, joka yleensä on kunta, tulisi  nimetä vastuuhenkilö. 

Keskeistä on että suojelusuunnitelman yhteydessä kerättyä ja tuotettua aineistoa 
osataan ja on mahdollista hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti pohjaveden suo-
jelussa.

Aineiston saattamineen digitaaliseksi paikkatietoaineistoksi vaatii paikkatieto-
ohjelman sekä ammattitaitoisen digitoijan. Toisaalta kun aineisto kerran on sidottu 
paikkatietoihin on se hyödynnettävissä monessa kunnan maankäytön ja teknisessä  
suunnittelussa. Suojelusuunnitelmaan liittyvien aineistojen digitointi tulisikin tehdä 
yhteistyönä ja yhteisrahoituksella kunnan eri intressitahojen kesken. 
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16    Suojelusuunnitelman päivittäminen

Suojelusuunnitelman laadinta on menettelynä huomattavasti joustavampi kuin  ve-
silain mukainen  suoja-aluemenettely, minkä johdosta myös sen ylläpito ja päivit-
täminen on helpompaa. Suunnitelmien ylläpito ja päivittäminen on tärkeää, koska 
toiminnot pohjavesialueella vaihtuvat usein sekä tiedot pohjavesialueista ja niidenusein sekä tiedot pohjavesialueista ja niidensekä tiedot pohjavesialueista ja niiden 
suojelutarpeista lisääntyvät uusien tutkimusten myötä. Myös pohjaveden suojeluun 
vaikuttavassa lainsäädännössä tapahtuu uudistuksia ja muutoksia. 

Suojelusuunnitelman tietoja voidaan tarkistaa  ja samalla seurata toimenpidesuo-
situsten toteutumista määräajoin esimerkiksi yhden tai muutaman vuoden välein 
seurantakokouksissa. Kokouksiin pyritään saamaan mukaan kaikki suojelusuun-
nitelman laadinnassa ja toteutuksessa mukana olleet tahot.  Seurantakokousten tar-
peellisuuteen samoin kuin suojelusuunnitelman päivittämistarpeeseen vaikuttaa 
suunnitelma-alueen maankäyttömuodot sekä riskitekijöiden määrä. Seurantakoko-
uksien järjestämistä varten on syytä nimetä vastuuhenkilö. Vastuuhenkilönä voisi 
ensisijaisesti toimia kunnan edustaja.

Suojelusuunnitelmien ylläpitoa edistää, jos tiedot ovat digitaalisessa suunnitelma-  
ja paikkatietojärjestelmässä. Tällöin kunta voi liittää suojelusuunnitelman omaan 
suunnittelujärjestelmäänsä ja tehdä siihen mahdollisia seurantakokousten yhteydessä 
päätettyjä korjauksia ja muutoksia.

Jo tehtyjen suojelusuunnitelmien osalta tulisi alueellisten ympäristökeskusten ar-
vioida niiden päivitystarve. Pääsääntönä voisi pitää, että kaikki suojelusuunnitelmat, 
jotka on laadittu ennen vuotta 2000 tulisi päivittää. Suojelusuunnitelmien valmistu-
misajankohta on esitetty kuvassa 9. Myöhemmin laadittujen suojelusuunnitelmien 
osalta päivitystarve tulisi arvioida tapauskohtaisesti. Kaikkien riskipohjavesialueille 
laadittujen suojelusuunnitelmien tulisi vastata vesipuitedirektiivin vaatimuksia.
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Kuva 9. Valmistu-
neisiin suojelusuun-
nitelmiin sisältyvien 
pohjavesialueiden 
määrä vuosittain 
tarkasteltuna  
(*2006 vuoden tie-
dot ennen 30.4.2006 
valmistuneista suun-
nitelmista).
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Vahvuudet: Ylläpito on joustavaa etenkin, jos tieto on atk-muodossa 

Heikkoudet: Seurantakokoukset jäävät usein toteutumatta johtuen vastuuhenkilön passiivisuud-
esta tai tehtäväkuvan muuttumisesta. Suojelusuunnitelman tiedot eivät läheskään aina ole digitaali-
sessa suunnitelma- ja paikkatietojärjestelmässä.

Kehittämistarve: Aineiston tuottaminen sellaisessa muodossa, jotta sen päivittäminen olisi 
mahdollisimman yksinkertaista.

Vesienhoidon tavoitteet: Vesienhoitosuunnitelma ehdotukset julkaistaan 2008 ja suunnitel-
mat hyväksytään valtioneuvostossa 2009. Suunnitelman mukaiset toimenpiteet on käynnistettävä 
vuoteen 2012.  Suunnitelma tarkistetaan ja saatetaan ajantasalle vuonna 2015 ja sen jälkeen joka 
kuudes vuosi. 
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17    Johtopäätökset ja yhteenveto  

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäy-
tön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä käsiteltäessä lupahakemuksia ja 
ilmoituksia. Suojelusuunnitelmamenettelyä on käytetty Suomessa edistämään pohja-
veden suojelun tavoitteita jo 15 vuotta.  Joustavuutensa, tehokkuutensa ja käytännön 
läheisyytensä ansiosta suojelusuunnitelmamenettely on nykyisin keskeinen työväline 
Suomen pohjavesien suojelussa. Uudistettavan suojelusuunnitelmien laadintaohjeen 
myötä suojelusuunnitelmamenettelyn toimivuus ja painoarvo paranee tulevaisuu-
dessa 

Nykyisin myös Suomen pohjaveden suojelun ja siihen liittyvän tutkimuksen suun-
taviivat antaa  EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60 EY). Laki vesienhoidon 
järjestämisestä  (1299/200�) on keskeinen keino vesipuitedirektiivin kansallisessa toi-
meenpanossa. Tavoitteena on edistää vesivarojen kestävää käyttöä, estää pohjavesien 
pilaantuminen ja vähentää jo tapahtunutta pilaantumista. Jo käytössä oleva suojelu-
suunnitelmamenettelymme vastaa varsin hyvin useimpiin näihin tavoitteisiin.

Suojelusuunnitelmien tavoitteena on turvata pohjavesivarojemme säilyminen hy-
välaatuisina rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti muuta maankäyttöä pohjave-
sialueilla. Tämä edellyttää sekä suunnitelmallisuutta että riittäviä perustietoja poh-
javesialueista samoin kuin niillä tapahtuvista pohjavesiä muuttavista tai pilaavista 
toiminnoista. Uusien riskitekijöiden sijoittamiseen pohjavesialueiden ulkopuolelle 
voidaan vaikuttaa tehokkaasti ottamalla huomioon maankäytön suunnittelussa sekä 
eri asteisissa kaavoissa suojelusuunnitelmassa esitetyt suojavyöhykerajaukset sekä 
toimenpidesuositukset

Suojelusuunnitelmia oli laadittu kesään 2006 mennessä yhteensä noin 260 kappa-
letta ja ne käsittivät yhteensä noin 9�0 pohjavesialuetta. Näistä noin 660 suunnitel-
maa kohdistui I-luokan pohjavesialueelle, 190 II-luokan pohjavesialueelle ja noin �0 
III-luokan pohjavesialueelle. Suojelusuunnitelmat kattavat kaikista I-luokan pohja-
vesialueista 30 %, II-luokan pohjavesialueista 13 % ja III-luokan pohjavesialueista 3 
%. Riskipohjavesialueista, joita ympäristöhallinnon toimesta on määritelty noin 560 
kpl, suojelusuunnitelma on tehty 320 pohjavesialueelle.

Suojelusuunnitelmien sisältö ja laajuus ovat vaihdelleet huomattavasti pohjave-
sialueen, suunnitelman laadituttajan ja laatijan mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että 
useissa suojelusuunnitelmissa on merkittävää päivitystarvetta. Lisäksi suojelusuun-
nitelma on yhä kokonaan laatimatta runsaalta 1500 I-luokan pohjavesialueelta ja 
noin 2�0 riskipohjavesialueelta. Suojelusuunnitelmien laadinta on toistaiseksi ollut 
vapaaehtoista, mutta vesipuitedirektiivin myötä suojelusuunnitelmien tai vastaavien 
selvitysten laatiminen saattaa tulla pakolliseksi kaikille ympäristöhallinnon määrit-
telemille riskipohjavesialueille.

Nykyisen suojelusuunnitelman merkittävimmät kehitystarpeet liittyvät hydro-
geologisten ominaispiirteiden lisätarkasteluun liittyvien tutkimusten lisäämiseen, 
pohjavesiseurantojen selkeyttämiseen ja tehostamiseen, pohjavesimuodostumista 
suoraan riippuvaisten pintavesi- ja maaekosysteemien tarkasteluun sekä suojelu-
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suunnitelmiin soveltuvien riskinarviointimenetelmien kehittämiseen. Myös toimen-
pidesuositusten käytäntöönpanossa  on parannettavaa samoin kuin paikkatietoai-
neistojen ja tietojärjestelmien käytössä ja hyödyntämisessä. Suojelusuunnitelmiin 
liittyvä lainsäädäntö tulisi olla kootusti saatavissa sähköisessä muodossa samoin 
kuin pohjaveden riskitekijöitä koskevat yleiskuvaukset. 
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Liite1. Esimerkki riskipohjavesialueelle laaditun suojelusuunnitelman sisällöstä

1 Johdanto

2 Suojelusuunnitelman tavoitteet

3 Yleistä pohjavesimuodostumista ja pohjavedestä
-vedenhankinnan kannalta merkittävien maaperämuodostumien synty ja rakenne
-pohjavesi ja sen muodostuminen
-pohjaveden virtaus    
-pohjaveden laatu

� Suojelusuunnitelma-alue
-alueen rajaus
-alueen geologia  ja hydrogeologia  
 -kallioperä
 -maaperä
   -synty
  -maalajit
 -hydrogeologia 
  -veden antoisuusmääritykset; arvio, virtaamat,  koepumppaukset 
  -vedenottomäärät
  -kaivo-/putkikartoituksia
  -pohjavedenpinnan korkeus
  -pohjavesikerroksen paksuus
  -maakerroksen paksuus ja tiiviys
  -orsivesikerrokset
  -pohjaveden virtaussuuntien ja –nopeudenarviointi
  -maaperän vedenjohtavuus
  -maaperän vedenjohtokyky 
  -maaperän varastokerroin
  -pohjaveden laatu (analyysisarjat)
  -alueen merkitys pohjavesialueena 
  -vedenhankintajärjestelyt
  -suojavyöhykkeiden määrittely
  -lähteiden virtaamamittaukset
  -alueen kaavoitus ja muu maankäyttö
  -tehdyt tutkimukset esim.geofysikaaliset tutkimukset

5 Riskitekijät
 -suunnitelma-alueella olevat riskitekijät
  -riskitekijät ja niiden sijainti - ja päästöriski (nykytilanne)
  -haitallisten aineiden varastointimäärät
  -haitallisten aineiden käyttömäärät
  -kuljetukset sekä täyttötiheydet ja -määrät
  -putkistot ja viemäröinti
  -toimenpide-ehdotukset
  -toimenpiteet vahinkotapauksissa
(riskitekijöitä ovat mm. asutus (viemärit, öljy- ja polttoainesäiliöt), liikenne, tienpito, maan-
tiekuljetukset, teollisuus ja muu yritystoiminta, hautausmaa, saastuneet maa-alueet, maa-
ainesten otto, murskaus- ja asfalttiasemat, maa- ja metsätalous, ilman epäpuhtaudet, rak-
entaminen, pohjaveden liiallinen otto)
 -suunnitelma-alueen aikaisemmat likaantumistapaukset
 -suunnitelma-alueelle sijoitettavat uudet riskitekijät

LIITE 1/1
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6 Pohjaveden laadun valvonta ja seuranta

7 Pohjavesimuodostumista suoraan riippuvaisten pintavesiekosysteemien ja maaekosystee-
mien selvitykset

� Varautuminen kriisitilanteisiin ja toimenpiteet vahinkotapauksissa 
 -vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelma
 -kemikaalionnettomuudet

9 Pohjavesialueiden ja suojelutoimenpiteiden huomioiminen kaavoituksessa

10 Suojelusuunnitelman toimenpideohjelman vastuunjako
 -parannusehdotukset
 -ehdotusten toteuttaja
 -ehdotusten valvoja
 -toteutuksen aikataulu

11 Tiedottaminen

12 Yhteenveto

Liitteet
-kartat (yleiskartta 1:200 000, pohjavesialue- ja riskitekijäkartta (erikseen esim.  
tiestö-, polttoainesäiliö-, viemäri- ja jäteveden maahanimeytyskartat), pohjaveden-
pinnan korkeuskartta, tutkimuskartat (esim. tulkitut seismisen luotauksen maa-
lajikartat, kairaustulokset), suojavyöhykekartta, maa-ainestenottoalueiden kunnos-
tussuunnitelmat ja kaavakartta

 -pohjaveden suojelua koskevat lait, asetukset ja säädökset 

 -pohjavesi- ja maaperänäytteiden analyysitulokset

LIITE 1/2
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LIITE 2/1

Liite 2. Esimerkki internetissä olevasta keskustelu- ja kysymyspalstasta

POHJAVESIALUEIDEN KASVINSUOJELUSTA

Pohjavesialueiden sokerijuurikkaan kasvinsuojelua on käsitelty Neuvontasarjassa jo use-
ampina vuosina, mutta viime vuosi toi jonkin verran muutoksia rajoituksiin. Juurikkaan viljelyyn 
liittyvät torjunta-aineet on käyty läpi Neuvontasarjassa 2005.

Yksivuotisten siemenrikkakasvien torjunnassa pohjavesialueilla saa tietyin rajoituksin käyt-
tää vain Betanal SC:tä, Betasana 2000:ta, Tramat 500 SC:tä, Betanal Progress SE:tä ja 
Safaria.

Juolavehnän torjunnassa saa käyttää Agilia ja Targa Super 5 SC:tä.
Tuhohyönteisruiskutteista saa käyttää Karate 2.5 WG:tä, Fastac 50:tä, (Kestac 50),  

Sumi Alfa 5 FW:tä. Sen sijaan Decis 25 EC:n käyttöä ei suositella.  
Pohjavesialueilla ei saa käyttää Goltixeja, KVK-metaa, dimetoaatteja (Roxion,  

R-dimetoaatti, Danadim, Danadim Progress), Fusilade Maxia eikä Matrigonia.

Viljelijöiden kysymyksiä

Kysymys 1: 
Jos pellosta osa on pohjavesialueella, kuinka lohkoa on käsiteltävä kasvinsuojel-
ussa? 

Pohjavesialueesta voi muodostaa erillisen kasvulohkon. Maa- ja metsätalousminis-
teriöstä (MMM) saadun ohjeen mukaan lohkokorttiin voi myös erikseen merkitä sekä 
a) pohjavesialueella käytetyt kasvinsuojeluaineet ja lannoitus että b) ei-pohjavesial-
ueella käytetyt kasvinsuojeluaineet ja lannoitus. Tärkeintä on että eri alueiden tiedot 
on lohkokortista helposti todennettavissa. 

Kysymys 2: 
Onko salaojitus välttämätön, jos  pohjavesialueella aiotaan viljellä juurikasta? 

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) asettamien rajoitusten mukaan valitettavasti 
kyllä. Jos pellot ovat salaojittamattomia pohjavesialueella, niillä ei nykyisten rajoitu-
sten mukaan saa käyttää tärkeimpiä juurikkaan rikkakasvihävitteitä kuten Beta-
nalia, Tramatia eikä Betanal Progress SE:tä. Se tekee tehokkaan juurikkaan viljelyn 
mahdottomaksi pohjavesialueilla. Tämä koskee myös pohjamaaltaan savipohjaisia, 
salaojittamattomia peltoja. 

Kysymys 3: 
Jos maalaji on hietaa, voiko lohkolla viljellä juurikasta? 

Viljelymahdollisuus riippuu pohjamaan laadusta. Jos maa on muokkauskerroksen 
alapuolella (30-100 cm syvyydessä) hienoa hietaa tai sitä karkeampaa, mutta pelto 
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on salaojitettu, lohkolla voi viljellä juurikasta joka toinen vuosi, jos rikkakasvien 
torjunta tehdään koko alalle. Jos käytetään riviruiskua, juurikasta voi salaojitetuilla 
pelloilla viljellä joka vuosi. 
Torjunta-aineista on kuitenkin käytettävä pienintä mahdollista määrää kummassakin 
tapauksessa. 

Kysymys 4: 
Riittääkö rikkakasvien torjuntaan pelkästään Safari, jolla ei ole minkäänlaisia 
rajoituksia pohjavesialueiden suhteen toistaiseksi? 

Valitettavasti ei. Safari vaatii vähintään fenmedifaamia ja etofumesaattia tuekseen, 
joita on Betanal/Betasanassa ja Tramatissa tai Betanal Progress SE:ssä.

Kysymys 5: 
Onko Cruiser- tai Gaucho-siemenellä käyttörajoitusta pohjavesialueilla? 

Varsinaista käyttökieltoa kummallakaan siemenellä ei ole. Sen sijaan niiden käyttöä 
ei suositella pohjavesialueilla.

Kysymys 6: 
Mikä vuosi on nolla vuosi laskettaessa joka toista vuotta läpäisevillä mailla (po-
hjamaan maalaji hienoa hietaa tai sitä karkeampaa)? 

Tästä ei ole vielä varsinaisia käytännön vastauksia, mutta eräs EU-tarkastaja mainitsi 
asiasta seuraavaa. "Jos rajoitukset ovat olleet voimassa vuonna 200�, viljelijöiden on 
pitänyt tietää rajoituksista." Tätä taustaa vasten nolla vuosi olisi 200�.

LIITE 2/2



60  Suomen ympäristökeskuksen raportteja  7 | 2007

KUVAILULEHTI

Julkaisija Suomen ympäristökeskus (SYKE Julkaisuaika
Maaliskuu 2007

Tekijä(t) Jari Rintala, Vesa Hyvärinen, Kari Illmer, Esko Nylander,  Pekka Pulkkinen, Pasi Rantala ja Petri Siiro

Julkaisun nimi Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat osana vesienhoidon järjestämistä
- taustaselvitys

Julkaisusarjan 
nimi ja numero

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 7 / 2007

Julkaisun teema

Julkaisun osat/
muut saman projektin 
tuottamat julkaisut

Julkaisu on saatavana ainoastaan internetissä: http://www.ymparisto.fi/syke/julkaisut.

Tiivistelmä Hankkeessa tavoitteena oli selvittää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmamenettelyn toimivuutta ja 
kehittämistarpeita ottamalla huomioon vuonna 2000 voimaan tulleen vesipuitedirektiivin asettamat 
odotukset ja velvoitteet pohjaveden hyvän määrällisen ja kemiallisen tilan saavuttamiseksi. Pohjavesialueiden 
suojelusuunnitelma on asiantuntijaselvitys, jonka avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen säilyminen 
käyttökelpoisina rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti muita maankäyttömuotoja pohjavesialueilla. 

Raportti perustuu  jo valmistuneista pohjavesialueiden suojelusuunnitelmista saatuihin kokemuksiin sekä 
asiantuntijanäkemyksiin. Siinä tarkastellaan suojelusuunnitelman laatimista ja sisältövaatimuksia sekä 
riskipohjavesialueille että muille pohjavesialueille. Tämä raportti on taustaselvitys ympäristöministeriölle, 
joka tekee myöhemmin uudet ohjeet pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseksi. Uusien ohjeiden 
tarkoituksena on yhdenmukaistaa suojelusuunnitelmien laatimisperusteita ja määritellä suunnitelman sisällön 
vähimmäisvaatimukset.

Suomessa  käytössä oleva suojelusuunnitelmamenettely on kansainvälisestikin tarkasteluna varsin edistyksellinen 
keino yhteistyöhön ja vapaaehtoisuuteen perustuvassa pohjaveden suojelussa ja se vastaa hyvin myös useimpiin 
vesipuitedirektiivin tavoitteisiin. Suojelussuunnitelmiin liittyvät ongelmat kohdistuvat ensisijassa toimenpiteiden 
toteutusaikatauluun sekä siihen, että osa suunnitelmista on tehty puutteellisesti tai niiden tiedot ovat jo 
vanhentuneita. Useissa suojelusuunnitelmissa onkin merkittävää päivitystarvetta. Lisäksi suojelusuunnitelma 
on yhä kokonaan laatimatta runsaalta 1500 I-luokan pohjavesialueelta ja noin 240 riskipohjavesialueelta. 
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimisen vastuutaho- ja rahoitusjärjestelyt vaativat selkeyttämistä. 
Toistaiseksi suojelusuunnitelmien laatiminen on ollut vapaaehtoista.

 

Asiasanat pohjavesi, pohjavesialueet, pohjavedensuojelu, vesiensuojelu, suojelusuunnitelmat  

Rahoittaja/  
toimeksiantaja

ISBN
 - (nid.)

ISBN
978-952-11-2621-5 (PDF)

ISSN
  - (pain.)

ISSN 
1796-1726 (verkkoj.)

Sivuja
62

Kieli
Suomi

Luottamuksellisuus
Julkinen

Hinta (sis.alv 8 %)
  -  

Julkaisun myynti/ 
jakaja

Julkaisu on saatavana ainoastaan internetissä: http://www.ymparisto.fi/syke/julkaisut.

Julkaisun kustantaja Suomen ympäristökeskus (SYKE), PL 140, 00251 Helsinki
puh. 020 490 123

Painopaikka ja -aika   -  



61Suomen ympäristökeskuksen raportteja 7 | 2007

PRESENTATIONSBLAD

Utgivare Finlands miljöcentral (SYKE) Datum
Mars 2007

Författare Jari Rintala, Vesa Hyvärinen, Kari Illmer, Esko Nylander,  Pekka Pulkkinen, Pasi Rantala och Petri Siiro

Publikationens titel Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat osana vesienhoidon järjestämistä
- taustaselvitys
(Grundvattenområdens skyddsplaner som en del av vattenvårdsförvaltning
–bakrundsutredningen)

Publikationsserie
och nummer

Finlands miljöcentrals rapporter 7 /2007

Publikationens tema

Publikationens delar/
andra publikationer
inom samma projekt

Publikationen finns tillgänglig endast på internet: http:/www.ymparisto.fi/syke/julkaisut (på finska).

Sammandrag Målet för projektet var att undersöka hur skyddsplanerna för grundvattenområden har fungerat och hur 
planerna kunde utvecklas i hänsyn till ramdirektivet för vatten som trädde i kraft år 2000. Utgångspunkten 
var speciellt att undersöka ifall skyddsplanerna fyller direktivets obligationer och förväntningar för att 
åstadskomma ett kvantitativt och kemiskt bra tillstånd i grundvattnen. Skyddsplanerna för grundvattenområden 
är expertertutredningar vars mål är att trygga tillgången av rent grundvatten utan att i onödan begränsa andra 
markanvändingsformer.

Rapporten baserar sig på allmänna erfarenheter av och experters synvinklar på skyddsplanerna. Rapporten 
behandlar hur planerna sammanställs och innehållskraven i skyddsplaner för riskutsatta grundvattenområden 
och övriga grundvattenområden. Rapporten är en bakgrundsutredning för miljöministeriet som kommer i 
framtiden att lägga nya anvisningar för hur grundvattnens skyddsplaner skall sammanställas. Tanken bakom de 
nya anvisningarna är att förenhetliga principerna hur skyddsplanerna sammanställs och fastställa innehållet i 
minimikraven i själva planerna.

Förfarandet i samband med skyddsplanerna i Finland är internationellt betraktat en mycket avancerad metod 
för att skydda grundvattenområden, som baserar sig på samarbete och frivillighet. Skyddsplanerna motsvarar 
redan nu de flesta målsättningar som ramdirektiverna för vattnen ställer. Problemen med skyddsplanerna gäller 
främst hur tidtabellerna för åtgärderna förverkligas och att en del av planerna är bristfälliga eller deras data är 
föråldrad. Flera av skyddsplanerna behöver uppdateras. Dessutom finns det nästan 1500 grundvattenområden av 
I-klass och 240 riskutsatta grundvattenområden som inte ännu har skyddsplaner. Det krävs även en utredning av 
vilken instans som har ansvar för förverkligandet och finansieringen av skyddsplanerna. Planerna har tillsvidare 
sammanställts frivilligt.

Nyckelord grundvatten, grundvattenområden, grundvattenskydd, vattenvård, skyddsplaner 

Finansiär/  
uppdragsgivare

ISBN
(hft.)

ISBN
(PDF)

ISSN
(print)

ISSN 
(online)

Sidantal
62

Språk
Finska

Offentlighet
Offentlig

Pris (inneh. moms 8 %)
  -

Beställningar/ 
distribution

Publikationen finns tillgänglig endast på internet: http:/www.ymparisto.fi/syke/julkaisut (på finska).

Förläggare Finlands miljöcentral (SYKE), PB 140, 00251 Helsingfors
Tel. +358 20 490 123

Tryckeri/tryckningsort
och -år

  -  



62  Suomen ympäristökeskuksen raportteja  7 | 2007

DOCUMENTATION PAGE

Publisher Finnish Environment Institute (SYKE Date
March 2007

Author(s) Jari Rintala, Vesa Hyvärinen, Kari Illmer, Esko Nylander,  Pekka Pulkkinen, Pasi Rantala and Petri Siiro

Title of publication Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat osana vesienhoidon järjestämistä
- taustaselvitys
(Groundwater areas protection plans in water management – background study )

Publication series
and number

Reports of Finnish Environment Institute 7 / 2007

Theme of publication

Parts of publication/
other project
publications

The publication is available on the internet: www.ymparisto.fi/syke/julkaisut (in Finnish).

Abstract The goal of the project was to find out how effective protection plans for groundwater areas have been and 
what development measures must be made to fulfill the expectations and requirements for water quantity 
and chemical quality in the Water Framework Directive (WFD) that was legislated in the year 2000. The 
groundwater areas protection plans are based on expert research with the aim of protecting the groundwater 
supplies without restricting other means of land use unnecessarily.

The report is based on the experience of the groundwater areas protection plans that have already been 
announced as well as expert insights. The report discusses how protection plans are made and what the 
contents should be when formulating plans for groundwater areas exposed to risks and for other groundwater 
areas. The report is a background enquiry for the Finnish Ministry of the Environment that will use the report in 
formulating new instructions on what to take into consideration when making protection plans for groundwater 
areas. The new instructions are intended to homogenize the principals of establishing protection plans and to 
define the minimum requirements that these plans should fulfill.

In international terms, the Finnish procedure of establishing protection plans for groundwater areas is quite an 
advanced method, which is based on co-operation and volunteering.  The protection plans already fulfill most 
of the demands required by the Water Framework Directive. The problems in protection plans lie mostly in 
the timetables of establishing the procedures. Also, some of the plans are insufficiently made or the data used 
in them is out of date. Significant updates must be made to several protection plans. Furthermore, there are 
over 1500 first class groundwater areas and about 240 groundwater areas exposed to risk that are still without 
protection plans. The matter of which jurisdiction is responsible for establishing and financing the protection 
plans also need clarification. Up to the present, the establishing of protection plans for groundwater areas has 
been voluntary. 

Keywords groundwater, groundwater areas, groundwater protection, water protection, protection plans

Financier/  
commissioner

ISBN
  -  (pbk.)

ISBN
978-952-11-2621-5 (PDF)

ISSN
  -  (print)

ISSN 
1796-1726 (online)

No. of pages
62

Language
Finnish

Restrictions
Public

Price (incl. tax 8 %)
 -

For sale at/
distributor

The publication is available on the internet: www.ymparisto.fi/syke/julkaisut (in Finnish).

Financier
of publication

Finnish Environment Institute (SYKE), P.O.Box 140, FIN-00251 Helsinki, Finland
Phone +358 20 490 123

Printing place  
and year

-





Suomen ympäristökeskus

Suomen ympäriStökeSkukSen  
raportteja    7 |  2007

 

iSBn 978-952-11-2621-5 (pDF) 

iSSn 1796-1726 (verkkoj.)

S
u

o
m

e
n

 y
m

p
ä

r
iS

t
ö

k
e

S
k

u
S

Suomessa  käytössä oleva pohjavesialueiden suojelusuunnitelmamenettely  

on kansainvälisestikin tarkasteluna varsin edistyksellinen keino 

yhteistyöhön ja vapaaehtoisuuteen perustuvassa pohjaveden suojelussa. 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jonka  avulla 

pyritään turvaamaan pohjavesivarojen säilyminen käyttökelpoisina 

rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti muita maankäyttömuotoja 

pohjavesialueilla. Tämä edellyttää sekä suunnitelmallisuutta että riittävää 

tietoa pohjavesialueista sekä niillä suoritettavista pohjavesien laatuun ja 

määrään vaikuttavista toiminnoista.

Raportissa tarkastellaan nykyisen pohjavesialueiden 

suojelusuunnitelmamenettelyn toimivuutta ja kehittämistarpeita ottamalla 

huomioon vuonna 2000 voimaan tulleen vesipuitedirektiivin asettamat 

odotukset ja velvoitteet pohjaveden hyvän määrällisen ja kemiallisen tilan 

saavuttamiseksi. Raportti toimii taustaselvityksenä ympäristöministeriölle, 

joka tekee myöhemmin uudet ohjeet pohjaveden suojelusuunnitelmien 

laatimisesta.

Pohjavesialueiden 
suojelusuunnitelmat osana 
vesienhoidon järjestämistä
  
- taustaselvitys

jari rintala, Vesa Hyvärinen, kari illmer, esko nylander, 
pekka pulkkinen, pasi rantala ja petri Siiro
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