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Pohjavesialueet kartoituksen ja luokituksen 
eri vaiheissa

Kartoituksen vaihe Pohjavesi
alueita 
(kpl)

Pinta-
ala 
(km2)

Arvio 
muodostuvan 
pohjaveden 
määrästä
(1000 m3/d)

Käytössä
(1000 m3/d)

Tärkeät 
pohjavesialueet 
1973-1976

1 084 2 185 1 720 318

Tärkeät 
pohjavesialueet 
1977-1982

1 184 4 239 1 947 502

Kartoitus ja 
luokitus –projekti 
1988-1995
I luokka
II luokka
III luokka

2 226
1 300
3 615

5 933
3 302
4 842

2 771
1 382
1 663

706

Tilanne 2008 
I luokka
II luokka
III luokka

2 264
1 539
2 477

6 230
3 615
3 447

2 826
1 437
1 165

660

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

1973-1976 1977-1982 1988-1995 2007

Kartoituksen ja luokituksen eri vaiheet
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I, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
II, vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
III, muu pohjavesialue



Esimerkkejä hankkeista, joissa 
pohjavesitiedot täydentyneet 1990-luvun 
jälkeen

Vedenhankintatutkimukset
Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon 
yhteensovittamishankkeet (POSKI-projektit)
Suojelusuunnitelmat
Tekopohjavesitutkimukset
Maa-ainestenottohankkeisiin liittyvät tutkimukset
Tie- ja muut rakennushankkeet
Pohjaveden likaantumistutkimukset



Miksi uudet ohjeet?

Pohjavesialueiden paikkatietojen ja pohjavesi-
tietojärjestelmän käytön edistäminen (OIVA –palvelu: 
http://www.ymparisto.fi/Oiva )
Pohjavesialueiden rajaamis- ja luokitteluperusteet 
helposti saataville (ympäristöhallinto, päättäjät, toimijat 
ja kansalaiset)
Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö tiiviinä
pakettina
Hyvät käytännöt pohjavesialueita koskevista 
tarkistuksista tiedottamiseen

http://www.ymparisto.fi/Oiva


Työryhmä

SYKEn nimeämä uusimistyöryhmä toimi sekä
ympäristöministeriön että maa- ja 
metsätalousministeriön ohjaamana (puheenjohtaja 
ja varapuheenjohtaja) 
7 jäsentä SYKE (sihteeri), HAM, LSU, PIR, UUS, 
PPO ja KAS
Työryhmän toimikausi 3.5.2007-30.11.2008
Rahoitus matka-, kokous- ja painatuskuluihin MMM 
ja YM, työ muutoin virkatyönä
Työryhmä piti yhteensä 9 kokousta 



Kansikuva: Jari Rintala/SYKE



Oppaan sisältö

Tavoitteet  (sisältäen rajausten ja luokitusten merkitys)
Pohjavesialueluokat
Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö
Pohjavesialuetiedon käyttö eri tarkoituksissa
Pohjavesialuetiedot (sisältäen kartoitusohjeet)
Luokitusmuutokset 
Rajausten muutokset
Muutoksista tiedottaminen
Tietojen ylläpito
Ympäristöhallinnon tietojärjestelmien hyödyntäminen
Lisäksi: 
mm. käsitteitä, historiaa, karttapalvelun käyttöohjeita



Rajausten ja luokitusten merkitys I

Luokittelua ei ole erikseen laissa määritelty 
Luokiteltujen pohjavesialueiden asemaa ei ole 
virallistettu
Lainsäädäntö koskee kaikkea pohjavettä
I ja II luokan pohjavesialueet mainitaan mm. 
ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa
Rajaukset eivät sido lupa- ja valitusviranomaisia
Valituskelpoisia päätöksiä syntyy mm. vesioikeudelliset  
suoja-alue-, ympäristölupa- ja maa-aineslupapäätökset, 
maankäytön suunnittelu



Rajausten ja luokitusten merkitys II

Pohjavesialueiden kartoitus hydrogeologista 
perustietoa
Pohjavesialueluokitus perustuu sekä hydrogeologisiin 
seikkoihin että pohjavesimuodostuman mahdolliseen 
vedenhankintakäyttöön
Laki vesienhoidon järjestämisestä velvoittaa alueellisia 
ympäristökeskuksia määrittämään tärkeiden ja muiden 
vedenhankintakäyttöön soveltuvien pohjavesialueiden 
sijainnin ja rajat sekä pohjavesialueiden maa- ja 
kallioperän yleispiirteet



Pohjavesialueiden 
vedenhankinnallinen ja suojelullinen luokittelu

I-luokka, vedenhankintaa varten 
tärkeä pohjavesialue

Määritelmä aiemmin: 10 asuinhuoneiston tai 
vastaavaan…

Määritelmä täsmennetty: vähintään 50 ihmisen 
tarpeisiin, enemmän kuin 10 m3/d 

II-luokka, vedenhankintaan 
soveltuva pohjavesialue
III-luokka, muu pohjavesialue

Vesienhoito: I ja II luokan 
pohjavesialueiden pohjavesi. 
Vesimuodostumien yksilöinti on 
kansallisesti laissa vesienhoidon 
järjestämisestä asetettu alueellisten 
ympäristökeskusten tehtäväksi.

Kuva: Mirjam Orvomaa/SYKE



Pohjavesi/pohjavesialueet 
lainsäädännössä

Pohjaveden pilaamiskielto,        
YSL 8 §
Pohjaveden muuttamiskielto,        
VL 1:18 §
Pohjavedenottamoiden suoja-
alueet, VL 9:20 §
Laki (1299/2004) ja asetus 
(1040/2006) vesienhoidon 
järjestämisestä

Muita säädöksiä mm.:
KTM:n asetus öljylämmityslaitteistoista 
(1211/1995)
Kemikaalilaki 744/1989
VnP 364/1994 (eräät aineet) 
VnA 542/2003 (hajajätevesi)
YSL 7 § Maaperän pilaamiskielto
VnA 931/2000 (nitraattiasetus) 
VnA 366/2007 (luonnonhaittakorvaukset 
ja ympäristötuet)
Maa-aineslaki ja –asetus
STM:n asetus 461/2000 talousveden 
laatuvaatimuksista ja tutkimuksista
STM:n asetus 401/2001 (pienet yksiköt)
Kuntien ympäristönsuojelumääräykset
Pohjavesidirektiivin 2006/118/EY -> 
kansallinen toimeenpano sisällyttäen 
asetuksiin 2009 (1022/2006 ja 1040/2006)
…



Pohjavesialueiden 
hydrogeologinen 
rajaaminen

Pohjavesialueen raja
osoittaa sitä aluetta, jolla on 
vaikutusta akviferin veden 
laatuun tai muodostumiseen.

Muodostumisalueen raja 
osoittaa pohjavesialueen hyvin 
vettä läpäisevää osaa, jossa 
maaperän vedenläpäisevyys on 
vähintään hienohiekan 
läpäisevyyttä vastaava.
Pistemäinen pohjavesialue on 
alue, jolta on esitetty vain 
vedenottokaivot pistemäisenä
tietona. Useimmiten kyse on 
savenalaisesta muodostumasta 
tai kallioporakaivosta.

Antikliininen akviferityyppi

Piirros Oili Ahola, Ympäristöopas (Britschgi et al. 2009) 



Synkliininen akviferityyppi

Piirros Oili Ahola, Ympäristöopas (Britschgi et al. 2009)



Rajausten tarkistamisesta…

Kartoitus ja rajaukset tehty 
hydrogeologisin perustein 
parhaan käytettävissä olevan 
tiedon pohjalta 
Rajausten käytön mittakaavat; 
huomioitava, että rajaukset 
tehty yleensä 1:20 000 
mittakaavassa
Uusi hydrogeologinen tieto 
(tutkimukset esim. 
suojelusuunnitelmien teon 
yhteydessä) voi johtaa 
rajausten tarkistuksiin, 
asiantuntijana alueellinen 
ympäristökeskus

Kartan muokkaus: Eeva Teräsvuori/UUS



Tiedottamisessa sovellettava 
toimintamalli

Alueellinen ympäristökeskus tiedottaa pohjavesialueen 
tarkistamiseksi tehtävien tutkimusten  aloittamisesta.
AYK informoi asianomaista kuntaa ja alueella toimivaa 
vesihuoltolaitosta ja tarvittaessa myös keskustelee näiden 
kanssa muutoksista.
AYK informoi muutoksista laajemmin laatimalla tiedotteen alueen 
keskeisille tiedotusvälineille ja viranomaisille. Tiedotteessa 
tuodaan esiin tehdyt selvitykset sekä kartoitus- ja 
luokitusmuutokset. Lisäksi kerrotaan internet –osoite, josta 
tarkemmat tiedot löytyvät.
AYK keskustelee asianomaisen kunnan kanssa tarpeesta 
tiedottaa myös kiinteistönomistajille ja tarvittaessa kunta voi 
hoitaa tämän tiedottamisen.



Julkaistaan huhtikuussa 2009
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