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Vesilain voimaantulosta vuodesta 1961 lähtien pohjavedensuojelu on toteutettu muodostamalla ve-
silain mukaisia suoja-alueita vedenottamoiden ympärille. Perinteistä viranomaisvalvontaa ja vesi-
lain mukaisten suoja-alueiden muodostamista on täydentänyt ja osin korvannut viimeisen 15 vuo-
den aikana pohjavesialueiden suojelusuunnitelma-menettely. Joustavuutensa, tehokkuutensa ja käy-
tännön läheisyytensä ansiosta suojelusuunnitelmamenettely on nykyisin keskeinen työväline pohja-
vesien suojelussa. Noin 6000 luokitellusta pohjavesialueesta on suojelusuunnitelma laadittu jo lähes 
tuhannelle. 
 
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen säilyminen 
käyttökelpoisina rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti muita maankäyttömuotoja pohjavesialueil-
la. Tämä edellyttää sekä suunnitelmallisuutta että riittävää tietoa pohjavesialueista samoin kuin niil-
lä suoritettavista pohjavesien laatuun ja määrään vaikuttavista toiminnoista. Suojelusuunnitelma-
menettelyä voidaan 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 mahdol-
lisesti tuleville riskitekijöille. Pohjaveden laatua vaarantavien toimintojen sijoittamiseen pohjavesi-
alueiden ulkopuolelle voidaan vaikuttaa tehokkaasti ottamalla huomioon maankäytön suunnittelussa 
ja eri asteisissa kaavoissa suojelusuunnitelmassa esitetyt suojavyöhykerajaukset ja toimenpidesuosi-
tukset.  Suojelusuunnitelmien tavoitteena on myös tehostaa pohjaveden laadun tarkkailua sekä va-
rautua toimenpiteisiin pohjavesivahinkojen ja -onnettomuuksien varalta. Suojelusuunnitelmat on 
tarkoitus laatia lähivuosina ainakin kaikille riskipohjavesialueiksi määritellyille pohjavesialueille.  
 
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmamenettely perustuu kuntien ja muiden vedenottajien, alueel-
listen ympäristökeskusten, sekä toiminnanharjoittajien kiinteään yhteistoimintaan. Suojelusuunni-
telma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä 
käsiteltäessä lupahakemuksia ja ilmoituksia, joita toiminnanharjoittajat tekevät mm. ympäristölupa-, 
maa-aines- ja kemikaalilainsäädännön perusteella.  Suojelusuunnitelmaa ei vahvisteta ympäristölu-
pavirastossa eikä sillä ole välittömiä tai sitovia juridisia seurausvaikutuksia. Tästä syystä niiden 
laatimisesta tai soveltamisesta ei aiheudu korvausvastuuta vedenottajalle, vaan mahdolliset korva-
ukset määräytyvät hankekohtaisesti käsiteltäessä edellä mainittuja hakemuksia ja ilmoituksia. 
 
Nykyisin myös Suomen pohjaveden suojelun ja siihen liittyvän tutkimuksen suuntaviivat antaa  
EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60 EY). Laki vesienhoidon järjestämisestä  (1299/2004) 
on keskeinen keino vesipuitedirektiivin kansallisessa toimeenpanossa. Pyrkimyksenä on edistää 
vesivarojen kestävää käyttöä, estää pohjavesien pilaantuminen ja vähentää jo tapahtunutta pilaan-
tumista. Suomessa  käytössä oleva suojelusuunnitelmamenettely on kansainvälisestikin tarkasteluna 
varsin edistyksellinen keino yhteistyöhön ja vapaaehtoisuuteen perustuvassa pohjaveden suojelussa 
ja se vastaa hyvin myös useimpiin vesipuitedirektiivin tavoitteisiin. 
 
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmista on ilmestynyt uusi raportti "SYKEra7/2007 Pohjavesialu-
eiden suojelusuunnitelmat osana vesienhoidon järjestämistä – taustaselvitys",  joka löytyy  verkko-
julkaisuna  http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=64783&lan=fi . 


