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Sisältö 



Pohjavesialueiden historiasta 

 Ympäristöhallinto on kartoittanut ja luokitellut 

pohjavesialueita jo 1970-luvulta lähtien. 

 Luokituksen avulla on pyritty ja pyritään edistämään 

yhdyskuntien ja haja-asutuksen vedenhankintaa. 

 Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus on 

ympäristöhallinnossa vakiintunutta ohjeistukseen 

perustuvaa toimintaa. Viimeisin kartoitusta ja luokitusta 

koskeva ympäristöopas on julkaistu vuonna 2009.  

 Pohjavedenottamon ympärille on ollut 1960-luvulta lähtien 

ollut mahdollista perustaa vesilain mukainen suoja-alue. 
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Tärkeät pohjavesialueet 1973 – 1976 

 Ensimmäiset pohjavesialueiden kartoitukset laadittiin 

vesipiirien vesitoimistoissa vesihallituksen 

toimeksiannosta. 

 Vesipiirien tuli määritellä ne alueet, joilla yhdyskuntien 

sekä elintarvike-, lääke- ja muuhun niihin verrattavan 

teollisuuden pohjavesilaitosten raakavesi pääasiallisesti 

muodostuu. 

 Lisäksi esitettiin kartoitettavaksi vesivaroille 

pilaantumisuhkaa aiheuttavat laitokset ja alueet. 

      

-> tärkeät pohjavesialueet 1084 kpl 
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Tärkeät pohjavesialueet 1977 – 1982 

 Toisen vaiheen tavoitteeksi asetettiin tarkentaa laadittua 

luetteloa pohjavesialueista vuoden 2010 arvioidun vedentarpeen 

perusteella ja laatia pohjavesialueista hydrogeologiset kartat 

sekä muut tiedostot eri käyttötarpeita kuten maankäytön 

suunnittelua, öljy- ja vastaavien vahinkojen torjuntaa sekä 

yleensä pohjavesien suojelua ajatellen. 

 Vesipiirien vesitoimistojen ja kuntien yhteistyönä. 

 Vedenhankintaa varten tärkeäksi luokiteltuja olivat 

pääasiallisesti ne pohjavesialueet, joilta otettiin pohjavettä 

liittyjämäärältään yli 200 henkilön vesilaitokseen tai 

elintarviketeollisuuden käyttöön 

 

-> tärkeät pohjavesialueet 1184 kpl 
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3. vaihe 1988 – 1995 

 
 Vuonna 1988 käynnistyi "Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus" 

– projekti. 

 Alueita rajattaessa ei tarkasteltu pohjaveden 

vedenhankinnallista tarvetta jollakin tietyllä tulevaisuuden 

ajanjaksolla, vaan yksittäisen pohjavesialueen 

vedenhankintakelpoisuutta arvioitaessa päähuomio oli alueen 

hydrogeologisessa soveltuvuudessa vedenhankintaan. 

 Tiedossa olevat vedenhankintatarpeet otettiin huomioon 

alueiden luokittelussa. 

 Vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen käsitettä 

laajennettiin projektin yhteydessä koskemaan myös osaa haja-

asutuksen yhteisvedenhankintaan tarvittavista 

pohjavesialueista. 
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 Pohjavesialueet luokiteltiin kolmeen luokkaan niiden 

vedenhankintakelpoisuuden ja suojelutarpeen mukaan: 

I vedenhankintaa varten tärkeä  2226 kpl 

II vedenhankintaan soveltuva  1300 kpl 

III muu pohjavesialue   3615 kpl 
 

 Vuoden 1995 jälkeen vedenhankintaa palvelevia 

pohjavesiselvityksiä on jatkettu pääasiassa maa- ja 

metsätalousministeriön rahoituksella. 

 Lisäksi hydrogeologisia tutkimuksia on tehty laajapohjaisissa 

yhteisrahoitteisissa hankkeissa, kuten suojelusuunnitelmien 

laatimisen yhteydessä, pohjavesialueiden rakenneselvitysten, 

mallinnusten ja alueiden kaavoitusta palvelevien selvitysten 

yhteydessä. 

 Erityisesti III luokan alueita tutkittu ns. POSKI-projekteissa 
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Kartoituksen vaihe 

Pohjavesi-

alueita 

(kpl) 

Pinta-ala 

(km2) 

Arvioitu 

muodostuvan 

pohjaveden 

määrä  

(1000 m3/d) 

Käytössä  

(1000 

m3/d) 

 

Tärkeät 

pohjavesialueet  

1973-1976 

1084 2185 1720 318 

Tärkeät 

pohjavesialueet  

1977-1982 

1184 4239 1947 502 

Kartoitus- ja 

luokitusprojekti  

1988-1995 

I luokka (tärkeät) 

II luokka (soveltuvat) 

III luokka (muut) 

 

 

 

2226 

1300 

3615 

yht. 7141 

 

 

 

5933 

3302 

4842 

yht. 14 077 

 

 

 

2771 

1385 

1663 

yht. 5819 

 

 

706 

Tilanne 2015 

I luokka (tärkeät) 

II luokka (soveltuvat) 

III luokka (muut) 

 

2153 

1639 

2100 

yht. 5892 

 

6257 

3757 

2976 

yht. 12 990 

 

2850 

1467 

1033 

yht. 5350 

 

700 
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Lainsäädäntö                                            1/5 

 Perustuslaki 20 § ympäristöperusoikeus 

• vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, 

ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille 

• julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle 

oikeus terveelliseen ympäristöön ja mahdollisuus 

vaikuttaa elinympäristöään koskevaan 

päätöksentekoon 
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Lainsäädäntö                 2/5 

 Ympäristönsuojelulaki 

• pohjaveden pilaamiskielto (17 §) 

• maaperän pilaamiskielto (16 §) 

• vastuu pilaantuneiden pohjavesien puhdistamisesta 

(133 §) 

 

-> ympäristönsuojeluasetus 

-> asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 
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Lainsäädäntö                 3/5 

 Vesilaki 

• luvanvaraiset vesitaloushankkeet 

• ilmoittamisvelvollisuus (100 m3/vrk) 

• pintaveden imeyttäminen 

• vedenottamon suoja-alue 

 

 Vesihuoltolaki 

 Maa-aineslaki 

 Luonnonsuojelulaki 
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Lainsäädäntö                 4/5 

 Terveydensuojelulaki 

• valvontatutkimusohjelmat 

• varautuminen 

• talousveden turvallisuussuunnitelma (WSP) 

 

 Kunnan ympäristönsuojelumääräykset ja rakennusjärjestys 

• jätevesien käsittely 

• lannan ja lannoitteiden käyttö 

• öljysäiliöiden sijoittaminen 

• ajoneuvojen ja koneiden pesu 

• maalämmön hyödyntäminen 

• lumenkaatopaikat 
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Lainsäädäntö                 5/5 

 Vesien- ja merenhoidon järjestäminen 

• vesienhoitosuunnitelmat 

• toimenpideohjelmat 

• seuranta 

 

-> asetus vesienhoidon järjestämisestä 

 

 YVA 
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Pohjavesialueet kaavoituksessa 

 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan 

alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja 

hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se, että taajamien 

alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. 

 Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien 

suojelutarve ja käyttötarpeet. 

 Pohjavesien pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat 

laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle niistä 

pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä 

ja soveltuvat vedenhankintaan. 
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Pohjavesialueet muussa toimintojen ohjauksessa 

 Metsätalous 

 Maatalous 

• viljelijätukijärjestelmä, ympäristötuki 

• kasvinsuojeluaineet 

• Lantapatterit 

• Eläinsuojien, jaloittelutarhojen sijoittelu 

 Liikenne 

 Haja-asutuksen jätevedet 

 Golf-kentät 

 Hautausmaat 
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Pohjavesilainsäädännön kehittäminen 

 Ympäristöministeriö asetti 28.9.2011 kirjeellään 

(YM027:00/2011) työryhmän, jonka tavoitteena oli 

• selvittää pohjavesialueiden kartoituksen, luokituksen ja 

käyttöön sekä pohjavesien suojelusuunnitelmiin 

liittyvät lainsäädännölliset ja menettelylliset 

kehittämistarpeet; ja 

• tehdä ehdotuksia kehittämisvaihtoehdoiksi 

pohjavesien suojelun tehostamiseksi ja eri toimijoiden 

oikeusturvan parantamiseksi. 

 Työryhmän työ perustui eduskunnan uuden vesilain 

valmistelun yhteydessä antamaan lausuntoon. 
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Työryhmän jäsenet 

ympäristöneuvos Saara Bäck, YM (pj) 

lainsäädäntöneuvos Tuire Taina, YM 

erityisasiantuntija Susanna Wähä / lainsäädäntöneuvos Marja Mäntynen YM 

vanhempi hallitussihteeri Antti Belinskij, MMM 

neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala, STM 

ympäristöneuvos Juha Helin, AVI 

ympäristögeologia Pekka Pulkkinen, ELY 

johtava geologi Ritva Britschgi / yksikön päällikkö Taina Nysten SYKE 

asiantuntija Jouni Lind, EK 

lakimies Leena Penttinen / lakimies Minna Ojanperä MTK 

lakimies Iina Vuorialho / ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo, Suomen kuntaliitto 

luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen, SLL 

ylitarkastaja Juhani Gustafsson, YM (sihteeri) 

vanhempi tutkija Jari Rintala, SYKE (sihteeri) 

vanhempi tutkija Jussi Kauppila, SYKE (pysyvä asiantuntija) 
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Sääntelyn kehittämisen tavoitteet 

 tehostaa pohjavesien suojelua ja parantaa eri toimijoiden 

oikeusturvaa 

 selkiyttää pohjavesialueiden rajaukseen ja luokitukseen 

sekä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin liittyvää 

sääntelyä 

 täsmentää vesipuitedirektiivin edellyttämää pohjavesistä 

riippuvaisten maa- ja pintavesiekosysteemien huomioon 

ottamista 
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Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 

annetun lain muuttamisesta (1263/2014)       1/5 

 Voimaan 1.2.2015 

 Uusi luku 2 a luku sisältää säännökset: 

• pohjavesialueiden rajauksesta ja luokituksesta 

• pohjavesialueen suojelusuunnitelmasta 

 ELY-keskus rajaa ja luokittelee pohjavesialueet 

 Kunta laatii pohjavesialueen suojelusuunnitelman 
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 10 a § Pohjavesialueen määrittäminen 

”Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus määrittää pohjaveden 

muodostumisalueen rajan (muodostumisalue) ja uloimman rajan alueelle, 

jolla on vaikutusta pohjavesimuodostuman veden laatuun tai 

muodostumiseen (pohjavesialue). Jos vedenhankintakäytössä olevan tai 

käyttöön soveltuvan pohjavesialueen tai sen muodostumisalueen rajaa ei 

ilman huomattavia vaikeuksia voida määrittää, pohjavesialue voidaan 

määrittää myös pistemäisenä. 

 

Pohjavesialueen määrittämiseksi alueesta laaditaan hydrogeologinen 

yleiskuvaus, kuvaus alueen maa- ja kallioperän yleispiirteistä sekä 

arvioidaan alueella muodostuvan pohjaveden määrä, vedenkorkeus ja 

virtaussuunnat.” 
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Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 

annetun lain muuttamisesta (1263/2014)       2/5 



 10 b § Pohjavesialueen luokitus 

”Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee pohjavesialueen 

vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella: 

• 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka 

vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan 

vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 

kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin; 

• 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, 

joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella 

soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön. 
 

”Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan 

pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on 

suoraan riippuvainen.” 
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Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 

annetun lain muuttamisesta (1263/2014)       3/5 



 10 c § Pohjavesialueen rajan ja luokituksen muuttaminen 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on muutettava pohjavesialueen 

rajausta tai luokitusta, jos niihin olennaisesti vaikuttava tieto sitä edellyttää. 
 

 10 d § Pohjavesialueen määrittämisen ja luokituksen valmistelu 

Pohjavesialueen määrittämisen ja luokituksen valmistelussa noudatetaan, mitä 

15 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään. Elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen on pyydettävä asiassa lausunto pohjavesialueen 

sijaintikunnalta ja niiltä kunnilta, joiden vedenhankintaan tai maankäyttöön 

pohjavesialueen rajauksella ja luokituksella voi olla vaikutusta sekä siltä 

maakunnan liitolta, jonka alueella pohjavesialue sijaitsee. 
 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tallettaa ympäristönsuojelun 

tietojärjestelmään tiedot pohjavesialueiden rajoista, luokituksesta ja luokituksen 

perusteista sekä muista pohjavesialueen ominaisuuksista. 
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Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 

annetun lain muuttamisesta (1263/2014)       4/5 



 E luokka 

• Pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä ovat sellaiset pintavedet, joihin 

pohjavettä purkautuu merkittävässä määrin (pintavesiekosysteemit) ja jossa 

pohjaveden purkautumisella on merkitystä pintavesiekosysteemin suojelun ja 

säilymisen kannalta, sekä sellaiset ekosysteemit, joissa pohjavesi ylläpitää 

alueen luonnonolosuhteita ja vaikuttavat sen suojeluun ja säilymiseen 

pohjavesistä riippuvaiset luontotyypit kuten lähteet, lähdepurot ja –lammet sekä 

lähdevaikutteiset suot (maaekosysteemit). 

• Luokiteltaessa pohjavesialueita E-luokkaan huomioidaan sellaiset pohjavedestä 

riippuvaiset pintavesi- ja maaekosysteemit, jotka ovat luonnonsuojelulain tai 

muun lainsäädännön perusteella suojeltuja. 

• Tällaisia ekosysteemejä ovat erityisesti  

• luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteessä I mainitut pinta- ja pohjavesistä 

riippuvaiset luontotyypit,  

• vesilain nojalla suojellut lähteet tai  

• metsälain 10 §:n mukaisiin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluvat purojen 

ja norojen lähiympäristöt 
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Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 

annetun lain muuttamisesta (1263/2014)       5/5 



Asetustyöryhmä 

 YM on 5.2.2015 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia: 

- ehdotukset pohjavesiä koskeviksi asetusmuutoksiksi ja  

- säädösten toimeenpanoa varten tarpeellinen ohjeistus. 

 

 Toimikausi 2.3.2015 – 31.3.2016 
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Asetustyöryhmän jäsenet 

neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson, YM (pj) 

lainsäädäntöneuvos Eriika Melkas, MMM 

lainsäädäntöneuvos Tuire taina, YM 

erityisasiantuntija Susanna Wähä, YM 

neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala, STM 

johtava geologi ritva Britschgi, SYKE 

lakimies Maria Vapaavuori, Liikennevirasto 

ylitarkastaja Heikki Kovalainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

geologi Jari Hyvärinen, GTK 

ympäristöpäällikkö Miira Riipinen, Suomen kuntaliitto 

vesihuoltoinsinööri Riina Liikanen, Vesilaitosyhdistys 

varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, Öljy- ja biopolttoaineala ry 

asiantuntija Airi Kulmala, MTK 

vanhempi tutkija Jari Rintala, SYKE (sihteeri) 
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KIITOS! 

Maria Mäkinen 

Ylitarkastaja 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 

maria.k.makinen@ely-keskus.fi 

puh. 029 5022 913 
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