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Mitä pohjavesiyhteistarkkailu tarkoittaa?

• Pohjavesiyhteistarkkailujen ja vesistöalueiden yhteistarkkailujen yhteneväisyydet ja erilaisuudet.

• Pohjavesiyhteistarkkailua voidaan tehdä monessa laajuudessa ja erilaisilla tavoitteilla:

1) yksittäisen pohjavesialueen osa‐alueella, jossa toimii useita toiminnanharjoittajia ja toiminta

aiheuttaa samantyyppisiä pohjavesiriskejä (esim. useita vierekkäisiä maa‐aineksen ottoalueita);

2) yhden pohjavesiesiintymän alueella, jossa on useita toiminnanharjoittajia ja erityyppisiä

pohjavesiriskejä sekä kunnallisessa vedenhankintakäytössä olevia pohjavedenottamoita;

3) yhden tai useamman kunnan/kaupungin kaikilla pohjavesialueilla (useita erillisiä

pohjavesiesiintymiä) laajana seudullisena yhteistarkkailuna;

• Yhteistarkkailun toteutuksessa yhteistoiminnan laajuus voi vaihdella (erilliset tai yhteiset

tarkkailuohjelmat, näytteenotto, laboratorioanalyysit, yhteenvetoraportointi, yhteistyökokoukset)
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Pohjavesien yhteistarkkailun kehittämishanke

• Hankkeen toteutuksesta vastaavat tahot: Vantaanjoen ja Helsingin seudun

vesiensuojeluyhdistys ry (VHVSY), Länsi‐Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) ja

Geologian tutkimuskeskus (GTK).

• Kehittämishankkeen valmistelua vuonna 2014 rahoittivat YM, STM, UUDELY, VHVSY ja

LUVY.

• Kehittämishankkeen toteutus suunniteltu vuosille 2015 – 2017. Rahoitusta hankkeelle

vuonna 2015 ovat myöntäneet YM, UUDELY ja Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto.

Omarahoitusosuudella osallistuvat myös hankkeen toteuttajat VHVSY, LUVY ja GTK. Pilot‐

alueiden vesihuoltolaitokset osallistuvat rahoitusosuuksilla omilla alueillaan tehtävien

selvitysten kuluihin.

Pohjavesien yhteistarkkailun 
kehittämishankkeen tavoitteet

• Aloitetaan pohjavesiyhteistarkkailun suunnittelu, käynnistäminen tai toteutus sekä kehitetään

käynnissä olevien pohjavesiyhteistarkkailujen mittausmenetelmiä ja raportointia 5 ‐ 10

pohjavesialueella. Tavoitteet ja toimenpiteet vaihtelevat alueittain.

• Luodaan yhteistarkkailun organisoitumismalli erilaajuisiin pohjavesiyhteistarkkailuihin;

• Kehitetään olemassa olevan hydrogeologisen aineiston hyödyntämiseen perustuvaa visualisointia ja

tehostetaan pohjavesiesiintymien rakennemallien ja pohjaveden virtausmallien hyödyntämistä

yhteistarkkailujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteen saavuttamiseksi tehdään täydentäviä

rakenneselvityksiä;

• Testataan ja edistetään jatkuvatoimisten mitta‐antureiden (pohjaveden pinnankorkeus ja laatu)

käyttöä velvoitetarkkailuissa ja pohjavesiyhteistarkkailualueilla;

• Testataan ja kehitetään yhteistarkkailutulosten tiedonsiirto‐ ja hallintajärjestelmää;

• Parannetaan pohjavesitarkkailutulosten kokonaisvaltaista tarkastelua, muutosten nopeata

havainnointia ja pohjavesiriskien tehokasta hallintaa.
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Pohjavesien yhteistarkkailun 
kehittämishankkeen pilot‐alueet 2015

• Pohjavesiyhteistarkkailua käynnistetään ja kehitetään usealla pilot‐alueella. Tavoitteena on, että

yhteistarkkailu pilot‐alueilla jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen.

• Tuusulan Rusutjärvi‐Lahela‐Hyrylä sekä Mätäkivi. Mätäkiven A‐osa‐alueella toiminnassa TSV:n Firan

vedenottamo, B‐osa‐alueella HSY:n Kuninkaanlähteen vedenottamo.

• Nurmijärven Valkojan pohjavesialue. Alueella toiminnassa Nurmijärven Veden Savikon, Kaninlähteen ja

Valkojan vedenottamot.

• Raaseporin Björknäs‐Ekerön pohjavesialueet, joilla toiminnassa Raaseporin Veden Björknäsin ja Ekerön

vedenottamot.

• Hangon pohjavesialue, jolla toiminnassa Hangon vesilaitoksen Hopearannan ja Furunäsin vedenottamot.

• Lohjanharjun pohjavesialue, jolla toiminnassa Lohjan vesilaitoksen 9 vedenottamoa.

• Seudullinen pohjavesiyhteistarkkailu HSY:n toimialueen pohjavesialueilla Espoossa, Helsingissä ja

Vantaalla. Yhteistyöryhmä: HSY, Espoon, Vantaan ja Helsingin ympäristökeskukset ja geotekniset yksiköt,

UUDELY ja VHVSY.

• Jatkossa mahdollisesti lisää pilot‐alueita: Hyvinkää, Riihimäki, Vihti, Karkkila

Pohjavesien yhteistarkkailun 
käynnistäminen pilot‐alueilla

• Uusia yhteistarkkailuja valmistellaan riskialueilla, joilla on käynnissä useita velvoitetarkkailuja.

• Alueiden valinnassa mukana vesihuoltolaitokset ja valvontaviranomiset.

• Tausta‐aineistona mm. suojelusuunnitelmat ja geologiset rakenneselvitykset.

• Valmisteluvaiheen toimenpiteet:

 Kootaan tiedot jatkuvista pohjavesitarkkailuista (vesihuoltolaitokset, toiminnanharjoittajat,

ymp.viranomaiset);

 Varmistetaan olemassa olevan havaintoputkiverkoston edustavuus (putkikortit, kenttämittaukset);

 Tehdään maaperäkairauksia maaperän kerrosrakenteen ja kallionpinnan tason selvittämiseksi ja asennetaan

tarvittaessa uusia havaintoputkia;

 Tarkennetaan kairaustulosten ja pohjaveden tarkkailutulosten perusteella rakenneselvitystä ja laaditaan

pohjavesimuodostumista 3D‐rakennemalli (niillä alueilla, joilla riittävästi hydreogeologista tietoa,

visualisoinnin kehittäminen);

 Laaditaan ehdotus pohjaveden laadun yhteistarkkailusta;

 Koordinoidaan pohjavesialueen toimijoiden kanssa yhteistyöneuvottelut pohjavesiyhteistarkkailun

käynnistämisestä ja yhteisraportoinnista;
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Kokemuksia pilot‐alueilta vuonna 2015

• Toiminnanharjoittajat ovat pääsääntöisesti suhtautuneet yhteistarkkailun käynnistämiseen hyvin

myönteisesti.

• Yhteistarkkailun pelätään kuitenkin aiheuttavan lisätyötä ja/tai ‐kustannuksia.

• Valmistelu‐ ja neuvotteluvaiheessa tärkeätä vesihuoltolaitoksen sekä lupa‐ ja valvontaviranomaisten

tuki.

• Lupamääräysten tarkistamisvelvoitteen poistuminen ympäristöluvista heikentää yhteistarkkailujen

käynnistämisen mahdollisuuksia niillä alueilla, joilla kaikilla toimijoilla ei ole halukkuutta

vapaaehtoiseen yhteistarkkailuun.

• Tarkkailuissa käytettävien pohjaveden havaintoputkien edustavuus vaihtelee suuresti. Edustavuutta

heikentäviä seikkoja: putki asennettu vain pohjavesikerroksen pintaosaan; siiviläosasta ei tietoa tai se

on väärällä tasolla; putken antoisuus vähäinen.

Pohjavesiyhteistarkkailutulosten hyödyntäminen

• Ympäristön tilan yleisessä seurannassa

• Vesienhoidon toimenpiteissä

• Pohjavesitarkkailuohjelmien laadinnassa

• Teollisuuspäästödirektiivin (2010/75/EU) ja YSL:n 527/2014 mukaisissa ns. direktiivilaitosten

maaperän ja pohjaveden perustilaselvityksissä

• Viranomaisten lupaharkinnassa ja lupamääräysten laadinnassa

• Vesilaitosten veden laadun ennakoivassa tarkkailussa ja Water Safety Plan‐tarkasteluissa

• Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadinnassa ja päivityksissä

• Pilaantuneiden maa‐alueiden ja muiden pohjaveden laadulle aiheuttavien toimintojen

riskienhallinnassa

 POHJAVESITARKKAILUN KUSTANNUSSÄÄSTÖT

 KOKONAISKUVA POHJAVEDEN TILASTA

 SUJUVOITTAA VALVONTAA


