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Vesipuitedirektiivi (2000/60/EY)

Tarkoitus ja tavoitteet
• Luoda yhteisön vesiensuojelulle ja vesien kestävälle käytölle tavoitteet ja toimenpideohjelmat
• Jäsenmaiden tulee ryhtyä toimenpiteisiin, joilla estetään ja rajoitetaan pilaavien aineiden pääsy 

pohjaveteen ja estetään pohjavesimuodostumien tilan huononeminen
• Lisäksi on suojeltava, parannettava ja ennallistettava kaikkia pohjavesimuodostumia sekä

varmistettava tasapaino vedenoton ja pohjaveden muodostumisen välillä
• Tavoitteena pohjaveden hyvä tila: hyvä määrällinen ja kemiallinen tila

Kansallinen toimeenpano
• Laki vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004)

• Säädetty yleisellä tasolla mm. vesienhoitoalueista, viranomaisista, vesien tilan 
luokittelusta, seurannasta, vesienhoitosuunnitelmasta ja toimenpideohjelmasta

• Valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista  (1303/2004)
• Vesienhoitoalueet

• Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)  – ”VEHA” –asetus
• Täydentää ja tarkentaa lakia

• Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006)  -
”VESPA” –asetus

• Pintavesille vaarallisten aineiden päästöjen hallinta



Vesienhoitosuunnitelmat

Lailla vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja sitä tarkentavalla valtioneuvoston 
asetuksella (1040/2006) on säädetty vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman 
laatimisesta, määräajoista sekä valmisteluun liittyvän yhteistyön järjestämisestä

Suunnitelmat on laadittu vesienhoitoalueittain. Hoitosuunnitelmien vastuullisina 
tahoina ovat yhteensovittavat alueelliset ympäristökeskukset.

Vesienhoitoalueen hoitosuunnitelma on julkaistava viimeistään 2009
• Ehdotukset ensimmäisen hoitokauden vesienhoitosuunnitelmiksi valmistuivat 

lokakuun 2008 lopulla. 
• Kuuleminen kestää 6 kk. Päättyy 30.4.2009. Vuoden 2009 lopulla valtioneuvosto 

hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat.
• Tarkastettava uudelleen ja ajantasaistettava viimeistään 15 vuoden kuluttua 

direktiivin voimaantulosta (2015) ja sen jälkeen joka 6. vuosi.



Vesienhoitoalueet
1. Vuoksen vesienhoitoalue 
2. Kymijoen-suomenlahden 

vesienhoitoalue 
3. Kokemäenjoen-Saaristomeren-

Selkämeren vesienhoitoalue 
4. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue 
5. Kemijoen vesienhoitoalue 
6. Tornionjoen kansainvälisen 

vesienhoitoalueen Suomen osuus 
7. Teno-, Näätämö- ja Paatsjoen 

kansainvälisen vesienhoitoalueen 
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Pohjavedet vesienhoidossa

Akviferi - vettä johtava, hydraulisesti yhtenäinen maa- tai 
kallioperämuodostuma, josta on hyödynnettävissä vedenhankinnan kannalta 
merkittävä määrä pohjavettä. 
• Direktiivin tarkoittamia akvifereja on Suomessa inventoitu pohjavesien kartoituksen ja 

luokituksen yhteydessä. 
Pohjavesimuodostuma - akviferiin tai akvifereihin varastoitunutta 
kyllästyneessä vyöhykkeessä yhtenäisenä esiintymänä olevaa vettä tai 
vesimassaa.
• Pohjavesimuodostuman on mahdollistettava keskimäärin vähintään 10 m3/d tapahtuvan 

vedenoton. Pohjavesimuodostumista voidaan edelleen muodostaa ryhmiä seurannan 
toteuttamisen helpottamiseksi

Käytännössä vesienhoidon järjestämiseen sisällytetään vedenhankinnan kannalta 
tärkeät (luokka I) ja vedenhankintaan soveltuvat (luokka II) pohjavesialueet



Tarkastelut ja arvioinnit
Ominaispiirteiden alkutarkastelut ja lisätarkastelu, ihmistoiminnan pohjavesivaikutuksia 
koskeva tarkastelu, pohjavedenkorkeuden muutosten vaikutuksia koskeva tarkastelu ja 
pohjaveden laadussa tapahtuneen pilaantumisen vaikutusten arviointi (VPD 5 liite II kohta 
2)

Pohjavesistä määritetään tärkeiden ja muiden vedenhankintakäyttöön soveltuvien 
pohjavesialueiden sijainti ja rajat sekä pohjavesialueiden maa- ja kallioperän yleispiirteet. 
Ominaispiirteiden selvittämistä varten vesiä voidaan tarkastella kokonaisuuksina (VHJL 
7§)
• Alueellinen ympäristökeskus kokoaa toimialueellaan tiedot pinta- ja pohjavesien tilaan 

merkittävästi vaikuttavasta ihmisen toiminnasta (VEHA 6§).  Näitä ovat tiedot:
• asutuksen, teollisuuden, maa- ja metsätalouden sekä muun elinkeinotoiminnan aiheuttamasta 

piste- ja hajakuormituksesta;
• asutuksen, teollisuuden, maa- ja metsätalouden sekä muihin tarpeisiin otettavan veden 

määrästä sekä tekopohjaveden muodostamisesta; …sekä
• muusta vesien tilaan vaikuttavasta toiminnasta
• Tiedot suurelta osin kerätty jo pohjavesialueiden luokituksen ja kartoituksen 

yhteydessä. Pohjavesimuodostumiin liittyvät perustiedot on tallennettu ympäristö-hallinnon 
pohjavesitietojärjestelmään (POVET). Paineisiin ja riskeihin liittyvää tietoa on VAHTI- ja 
VELVET -rekisterissä sekä PIMA- tietokannoissa



Vaikutusten arviointi ja lisäselvitykset VEHA 7§
• Alueellinen ympäristökeskus selvittää edellä mainittujen tietojen sekä vesien tilaa 

koskevan tiedon perusteella pinta- ja pohjavesimuodostumat, joissa ei mahdollisesti 
saavuteta ympäristötavoitteita (-> riskialueiden nimeäminen). Jos arvioidaan, että
ympäristötavoitteita ei mahdollisesti saavuteta, alueellisen ympäristökeskuksen tulee 
tehdä lisäselvitykset pinta- ja pohjavesien seuranta- ja toimenpideohjelmien laatimista 
varten.

• Tiedot kootaan valtion ja kuntien eri viranomaisten ja laitosten sekä julkisia palveluja 
tarjoavien laitosten tekemästä vesien seurannasta ja toiminnanharjoittajien muun 
lainsäädännön nojalla tekemästä tarkkailusta ja selvityksistä.

• Käytännössä edellä mainitut lisäselvitykset vastaavat kansallisesti pohjavesien 
suojelusuunnitelman laatimista

Erityiset alueet VEHA 4§
• Alueellinen ympäristökeskus kokoaa tiedot toimialueellaan sijaitsevista seuraavista 

alueista:
• alue, josta otetaan tai on tarkoitus ottaa vettä talousvesikäyttöön enemmän kuin 

keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen 
tarpeisiin;

• yhteisön lainsäädännön perusteella uimavedeksi määritelty alue; ja
• Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue, jolla veden tilan ylläpito tai parantaminen on 

tärkeää elinympäristön tai lajin suojelun kannalta.



Riskinarviointi – vaihe I

Keskeinen tehtävä ominaispiirteiden alkutarkasteluissa on tunnistaa ns. riskialueet eli 
ne muodostumat, joilla ei direktiivin tarkoittama pohjaveden hyvä määrällinen tai 
kemiallinen tila ei mahdollisesti vallitse tai sitä ei saavuteta vuoteen 2015 mennessä. 
Alustava riskialueiden tunnistaminen tehtiin olemassa olevan tiedon pohjalta 
alueellisten ympäristökeskusten asiantuntija-arvioon perustuen. 
Alueelliset ympäristökeskukset tarkastelivat maankäytöstä ja muusta ihmistoiminnasta 
pohjavedelle mahdollisesti aiheutuvia riskejä ja paineita. Alustavassa arvioinnissa 
kunkin pohjavesialueen osalta arvioitiin maankäytön ja ihmistoimintojen mahdollisesti 
aiheuttama paine tai riski kyseiselle pohjavesialueelle. Arviot tallennettiin 
pohjavesitietojärjestelmään.
Alustavassa arvioinnissa aluksi mukana vain I –luokan pohjavesialueet. Arviointia 
jatkettiin ja nykyisin arviointi kattaa kaikki I – ja II - luokan pohjavesialueet.



Vedenhankintaa varten 
tärkeiden (luokka I) 
pohjavesialueiden alustavan 
riskinarvioinnin tulokset 

Kuvassa esitetty riskinarvioinnin tulokset 
pinta-aloina (km2) ja prosentteina kunkin 
vesienhoitoalueen I –luokan pohjavesi-
alueiden kokonaispinta-alasta.

Vesienhoitoalue
Tärkeiden (I lk) 

pohjavesialueiden 
lukumäärät

Alustavien 
riskialueiden 

lukumäärä

Alustavien 
riskialueiden 

osuus kaikista 
tärkeistä

pohjavesialueista 
(%)

VHA1 296 73 25

VHA2 625 226 36

VHA3 826 206 25

VHA4 291 67 23

VHA5 190 0 0

VHA6 60 0 0

VHA7 14 0 0

Yhteensä 2302 572 25



Riskialueiden nimeäminen – vaihe II
Varsinaisella riskialueella tarkoitetaan pohjavesialueita, joiden pohjaveden laadussa tai 
määrässä on todettu ihmistoiminnan vaikutuksia tai muutoksia seuranta- tai 
tarkkailutulosten perusteella. 
Viimeistään toimenpideohjelman laatimisen yhteydessä on pyritty keräämään 
pohjaveden laatutiedot ko. pohjavesialueilta riskinarvioinnin todentamiseksi. 
Pohjavedestä todettujen pitoisuuksien, jotka kuvaavat alueen ihmistoiminnan tai 
maankäytön riskejä, perusteella tehdään riskialueeksi nimeäminen. 
Pohjaveden laadun tarkasteluissa käytetään kunkin aineen osalta havaintopaikan 
vuosikeskiarvoja. 
Pohjavesialue nimetään riskialueeksi, mikäli pohjavesialueella yhdessä tai useammassa 
havaintopaikassa todetaan orgaanisia aineita (pitoisuus ylittää määritysrajan), 
epäorgaanisten aineiden osalta pohjaveden pitoisuus ylittää ohjeellisen 
arviointiperusteena käytettävän pitoisuuden tai nitraattipitoisuus on yli 15 mg/l
Mikäli tutkittua tietoa pohjaveden tilasta muodostumassa ei ole saatavilla, tieto 
pohjaveden laadusta saadaan vasta, kun pohjavesimuodostuma tutkitaan tarkemmin 
esim. suojelussuunnitelman teon yhteydessä ja varsinainen nimeäminen riskialueeksi ja 
arvio pohjaveden tilasta varmistuu vasta pohjaveden seurantatulosten perusteella.  
Riskialueille tullaan tekemään direktiivin tarkoittamat ominaispiirteiden lisätarkastelu sekä
arvio ihmistoiminnan vaikutuksista eli laatimaan suojelusuunnitelma. 



Riskialueiksi nimetyt 
pohjavesialueet

Riskialueet on nimetty kemiallisen tilan osalta 
pohjaveden laatutiedon perusteella
Alustavasti riskinalaisiksi luokitellut alueet, 
joilla ei ole riskejä kuvaavaa pohjaveden 
laatutietoa luokitellaan ns. selvityskohteiksi.
Poikkeamat ja niiden syyt kirjataan 
vesienhoitosuunnitelmaan
Pohjavesialueita (luokat I ja II) yhteensä 3759

86 %

8 %
7 %

Pohjavesialueet
, joilla ei riskejä
Selvityskohteet

Riskialueet

Alustava arvio riskialueiden ja 
selvityskohteiden lukumäärästä
– toukokuu 2008

Riskialue tai selvityskohde / 
pohjavesialueiden 
lukumäärä

VHA1 VHA2 VHA3 VHA4 VHA5 Yhteensä

Riskialue 13 95 105 11 1 225
Selvityskohde 31 76 121 72 0 300
Yhteensä 44 171 226 83 1 525



Vesienhoitoalueiden pohjavesiseuranta

Pohjavedenseuranta on useiden eri toimijoiden vastuulla
Vesienhoidon järjestäminen tehostaa pohjaveden laadun ja pinnankorkeuden 
seurantatiedon käyttöä pohjaveden suojelun yleissuunnittelun perustaksi
Vesienhoitoon sisältyy I- ja II-luokan pohjavesialueet, joita yhteensä noin 3800 kappaletta. 
• Seurantapaikkoja ei ole jokaisella pohjavesialueella. Perusseurantaa varten pohjavesialueet on 

ryhmitelty suuremmiksi kokonaisuuksiksi – pohjavesialueryhmiksi
Nykyinen VHS - seurantaohjelma perustuu olemassa oleviin pohjavesiseurantoihin
• Valtakunnalliset seurannat

• Pohjavesiasemat – luonnontaustapitoisuudet ja pohjaveden pinnankorkeuden luontainen 
vaihtelu

• Tiehallinnon kloridiseuranta – teiden talvikunnossapidon vaikutukset pohjaveden laatuun
• Maa- ja metsätalouden hajakuormituksen vaikutusten seurantakohteet

• Vesihuoltolaitosten raakaveden seuranta 
• Lupiin liittyvät seurantavelvoitteet

• Vesilaki - Vedenottolupiin liittyvät velvoitetarkkailut (pohjavedenpinnan korkeuden seuranta –
vedenoton vaikutukset)

• Ympäristönsuojelulaki - Ympäristölupiin liittyvät seurantavelvoitteet
• Ympäristökeskusten omat seurannat

• Vain muutama kohde - esim. ”isännättömät” pilaantuneet alueet ja pohjavesi
Vesienhoidon seuranta –Seurannan periaatteet ja esimerkkejä seurantaohjelman 
laatimiseen. Ympäristöministeriön raportteja 20/2006



Pohjavesien ryhmittelystä
Vesienhoitolain tarkoittamia pohjavesiä ovat 
ympäristöhallinnon vedenhankintaa varten tärkeät ja 
soveltuvat pohjavesialueet (luokat I ja II), joita on 
yhteensä 3700 kpl
Pohjavedet on ryhmitelty erityisesti perusseurannan 
järjestämiseksi 20 ryhmään.

Pohjavesialueiden lukumäärä
Pohjavesiryhmä

Luokka I
Luokka 
II

Yhteens
ä

VHA1 Etelä-Suomi 19 10 29

VHA1 Salpausselät 74 129 203

VHA1 Sisä-Suomi 188 259 447

VHA2 Etelä-Suomi 215 103 318

VHA2 Salpausselät 136 91 227

VHA2 Sisä-Suomi 193 138 331

VHA3 Länsi-Suomen 
rannikkoseutu 239 99 338

VHA3 Sisä-Suomi 349 186 535

VHA3 Pohjanmaan rannikko 116 18 134

VHA4 Koillismaa 112 88 200

VHA4 Kainuu 102 159 261

VHA4 Pohjanmaan rannikko 66 22 88

VHA5 Happamien kivilajien alue 124 53 177

VHA5 Keski-Lapin liuskekivialue 32 44 76

VHA5 Pohjanmaan rannikko 40 14 54

VHA6 Happamien kivilajien alue 54 35 89

VHA6 Keski-Lapin liuskekivialue 8 4 12

VHA6 Pohjanmaan rannikko 3 2 5

VHA7 Tenojoki seutu 4 1 5

VHA7 Inarin seutu 10 8 18



Nykyinen VHS -
seurantaverkko

Seurannan tyyppi

Vesienhoitoalue
VHA 1 26 11 26 36
VHA 2 48 39 53 83
VHA 3 26 41 29 68
VHA 4 50 5 48 56
VHA 5 20 0 16 21
VHA 6 13 0 10 15
VHA 7 8 0 3 8
Yhteensä 191 96 185 287

Kemiallisen tilan 
perusseuranta

Kemiallisen tilan 
toiminnallinen

Määrällisen tilan 
seuranta Yhteensä

Yhteensä 287 seurantapaikkaa
• 50 kappaletta valtakunnallista 

pohjavesiasemaa ja 237 muuta 
seurantapaikkaa

• Tiedot tallennettu POVET:iin
• Raportoitu EU:lle v. 2007
• Toimenpideohjelmissa yksilöity 

seurannan kehittämistarpeita



Toimenpideohjelma
Laaditaan vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. 
Yhteenveto suunnitelluista vesientilan säilyttämisen ja parantamisen toimenpiteistä
liitetään osaksi vesienhoitosuunnitelmaa
Pohjavesien toimenpideohjelmat on laadittu ympäristökeskuskohtaisesti. 

Nykykäytännön mukaiset ja lisätoimenpiteet / perustoimenpiteet ja täydentävät 
toimenpiteet

Ohjelman tulee olla valmis vuonna 2009 ja toimenpiteet käynnistettävä viimeistään 
vuonna 2012. 
• Tarkistettava ja tarvittaessa ajantasaistettava viimeistään 15 vuoden kuluttua 

direktiivin voimaantulosta.

Toimenpideohjelmassa on esitettävä
• Vesienhoidon perustoimenpiteet, kuten vesiä ja ympäristönsuojelua koskevan lainsäädännön 

vaatimukset
• vesienhoidon täydentävät toimenpiteet, kuten muut hallinnolliset ja taloudelliset keinot, 

sopimukset, vesistön kunnostus sekä koulutus- ja tutkimushankkeet
• toimenpiteet poikkeuksellisten tilanteiden varalle; ja
• vaihtoehtoisten toimenpiteiden yhdistelmät

Kunkin alueellisen ympäristökeskuksen laatimat toimenpideohjelmaluonnokset ovat 
saatavilla Internetissä



Vesienhoitosuunnitelmaehdotuksissa 
esitetyt toimenpiteet pohjavesille

VHA1 VHA2 VHA3 VHA4

Asutus 23 26 37 19 105
Kaatopaikat, mahdollisesti pilaantuneet kohteet 38 94 86 40 258
Kemikaali- ja öljysäiliöt 16 41 19 9 85
Kotieläintalous ja turkistuotanto 0 3 35 0 38
Liikenne 25 62 36 19 142
Maa-ainestenotto 28 17 35 57 137
Metsätalous ja turvetuotanto 0 0 27 12 39
Peltoviljely 9 20 38 16 83
Pohjaveden tilan seuranta ja selvitykset 21 77 190 37 325
Suojelusuunnitelmat 63 88 163 70 384
Teollisuus, yritystoiminta ja varastointi 2 9 19 11 41
Vedenotto 2 4 21 16 43
Muut toimet 16 4 51 12 83

Yhteensä
Pohjavesialueiden lukumäärät, joille esitetty toimenpiteitä

Sektori



Pohjavesien tilan 
luokittelu
Pohjaveden tila luokitellaan määrällisen ja 
kemiallisen tilan perusteella sen mukaan 
kumpi niistä on huonompi. (VEHA14§) 

Hyvän määrällisen tilan määritelmä
• VPD art. 4 ja liite V 2.1.2
• VHJA 14 § (ja VL) 

” Pohjaveden määrällinen tila luokitellaan hyväksi, 
jos:  keskimääräinen vuotuinen vedenotto ei ylitä
muodostuvan uuden pohjaveden määrää; ja 
pohjavedenpinnan korkeus ei ihmistoiminnan 
seurauksena pysyvästi laske.”

Hyvän kemiallisen tilan määritelmä
• VPD art. 4 ja liite V 2.3.2
• VHJA (1040/2006) 14 § ja YSL 8§
• Direktiivi (20067118/EY) pohjaveden 

suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta 
eli ns. uusi pohjavesidirektiivi

• Yhteisötason laatunormit ja kansalliset raja-
arvot, kemiallisen tilan arviointi



Pohjavesidirektiivi (2006/118/EY)
Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2006/118/EY, annettu 12.12.2006, 
pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta
• Julkaistu virallisessa lehdessä 27.12.2006, tullut voimaan 15.1.2007
• Vesipuitedirektiivin tytärdirektiivi (art. 17)

Tarkoitus (art.1)
• Pohjaveden hyvän kemiallisen tilan arviointiperusteet
• Arviointiperusteet pohjaveden laadun merkityksellisten ja pysyvien nousevien muutossuuntien 

toteamiseksi ja kääntämiseksi sekä niiden kohtien määrittämiseksi, joissa muutossuunnat 
käännetään laskeviksi

• Täydennetään vesipuitedirektiiviin sisältyviä säännöksiä, joilla ehkäistään ja rajoitetaan 
pilaavien aineiden pääsyä pohjaveteen sekä pyritään ehkäisemään kaikkien 
pohjavesimuodostumien tilan heikkeneminen

Keskeinen sisältö
• Artikla 2 - määritelmät
• Artikla 3 ja Liitteet I ja II - pohjaveden kemiallisen tilan arviointiperusteet; laatunormit ja raja-

arvot
• Artikla 4 ja Liite III - pohjaveden kemiallisen tilan arviointimenettely 
• Artikla 5 ja Liite IV - Merkityksellisten ja pysyvien nousevien muutossuuntien toteaminen ja 

niiden kohtien määrittäminen, joissa muutossuunnat käännetään laskeviksi
• Artikla 6 - Toimenpiteet, joilla ehkäistään tai rajoitetaan pilaavien aineiden pääsy pohjaveteen 

• -> pitkälti vanhan pohjavesidirektiivin (80/68ETY) sisältö (Vnp 364/1994)



Pohjavesidirektiivin toimeenpano
Ympäristöministeriön työryhmä valmistellut ehdotuksen
• pohjaveden kemiallisen tilan arviointiperusteista
• pohjaveden hyvää kemiallista tilaa osoittavista raja-arvoista
• perusteista pohjaveden kemiallisen tilan huononemista osoittavien merkittävien ja pysyvien 

muutossuuntien toteamiseksi ja laskuun kääntämiseksi
• pilaavien aineiden pohjaveteen pääsyn estämisestä ja rajoittamisesta
• muista mahdollisista tarvittavista pohjavesi- ja vesipuitedirektiivien täytäntöönpanon 

edellyttämistä säännöksistä

Työryhmän toimikausi päättyi 30.9.2008
• Edustajat: MMM, STM, Suomen kuntaliitto, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys, UUS, MTK ja 

YM. Puheenjohtaja  Tapani Suomela, YM ja sihteeri Juhani Gustafsson, SYKE
Työryhmän esityksen mukaan pohjavesidirektiivi  toimeenpannaan Suomessa 
VESPA- ja VEHA- asetusten muutoksina
Asetusten muutosehdotukset lausunnolla tammikuussa 2009.
Asetusmuutosten valmistelu on jatkunut ympäristöministeriössä virkamiestyönä
työryhmän esitysten pohjalta.
Ympäristöministeriön johdolla valmistellaan lisäksi soveltamisohjetta  (erityisesti 
pohjaveden laatunormien soveltamisen osalta)



Kansalliset raja-arvot

Pohjavesidirektiivin mukaan pohjaveden yhtäläisen suojelutason 
saavuttamiseksi olisi kehitettävä yhteiselle lähestymistavalle perustuvat 
menetelmät pohjavesien kemiallisen tilan arviointiperusteiden antamiseksi
• BRIDGE (Background cRiteria for the IDentification of groundwater thrEsholds)
• Komission asettaman pohjavesityöryhmän (WGC-2) ohjeistukset
Kansalliset raja-arvot voidaan asettaa jäsenvaltiotasolla, vesienhoitoalueen tai 
pohjavesimuodostuman tai –muodostumaryhmän tasolla
• Suomessa raja-arvot annetaan valtakunnan tasolla.
SYKEn ehdotus pohjaveden hyvän kemiallisen tilan arviointiin käytettäviksi 
laatunormeiksi
• Tarkasteluun valittujen aineiden valintakriteerit: 

• paljon havaintoja POVETissa 
• pohjavesien pilaantumistapausten / pilaantumisriskin mukaan,
• pinta- ja talousvedelle sekä maaperän pilaantuneisuudelle asetetut laatunormit / raja-

arvot

Pohjavesien laatunormit tulee sisältyä vesienhoitosuunnitelmiin ja ne 
raportoidaan vesienhoitosuunnitelmien raportoinnin yhteydessä maaliskuussa 
2009



Raja-arvojen määrittäminen 
(PVD art. 3 ja liite II)

Raja-arvojen määrittämisen olisi perustuttava seuraaviin seikkoihin:
• pohjaveden sekä siihen liittyvien vesiekosysteemien ja siitä riippuvaisten maaekosysteemien 

vuorovaikutuksen taso;
• vaikutus pohjaveden nykyisiin tai tuleviin oikeutettuihin käyttötarkoituksiin tai merkityksiin; 
• kaikki pilaavat aineet, jotka ovat osoituksena siitä, että pohjavesimuodostuma on uhattuna, 

ottaen huomioon B osassa vahvistetut vähimmäisluettelot;
• arseeni, kadmium, lyijy, elohopea, ammonium, kloridi, sulfaatti, trikloorieyleeni, 

tetrakloorietyleeni, sähkönjohtavuus
• hydrogeologiset ominaispiirteet, mukaan luettuina tiedot taustapitoisuuksista vesitaseesta;

Raja-arvojen määrittämisen yhteydessä huomioitava mm. pilaavien aineiden 
• alkuperä
• esiintyminen luonnossa
• toksikologia ja leviämistaipumus
• pysyvyys
• biokertyvyyspotentiaali
• taustapitoisuudet

Vedenottamon 
vaikutusalue

Maaekosysteemi

Vesiekosysteemi

Vesiekosysteemi





Laatunormien soveltaminen

Nimetään varsinaiset riskipohjavesialueet pohjavedessä mahdollisesti havaittujen 
pilaavien aineiden perusteella (ihmistoiminnan vaikutus osoitettava)
Pohjaveden kemiallisen tilan arviointi tehdään kaikille riskialueiksi nimetyille 
pohjavesialueille. Kemiallisen tilan arviointi tehdään kunkin todetun haitta-aineen osalta 
erikseen pohjavesimuodostumatasolla.
Toimenpideohjelmien ja vesienhoitosuunnitelmien laadinnassa käytetty 
laatunormiluonnoksia.
Mikäli pohjavedessä todettu haitta-aineen keskimääräinen pitoisuus 
(vuosikeskiarvo) havaintopaikassa ylittää asetetut laatunormit, tulee tehdä
tarkempi tarkastelu pilaantumisen vaikutuksista.
Pelkän laatunormin ylityksen perusteella ei pohjavesimuodostumaa luokitella 
huonoon kemialliseen tilaan!
Laatunormeja ei sovelleta pohjaveden valvontatapauksiin eikä niitä käytetä
pilaantuneen maaperän kunnostuskohteissa kiinteistökohtaisina pohjaveden 
laatutavoitteina.



Pohjaveden kemiallisen tilan arviointi
Pohjavesimuodostuman tai -muodostumaryhmän 
kemiallisen tilan katsotaan olevan hyvä, jos:
• seurantatulokset osoittavat, että direktiivin 2000/60/EY 

liitteessä V vahvistetut edellytykset täyttyvät; tai
• pohjaveden laatunormien arvot ja vahvistetut raja-

arvot eivät ylity missään kyseisen 
pohjavesimuodostuman tai -muodostumaryhmän 
seurantapaikassa; tai

• pohjaveden laatunormin arvo tai raja-arvo ylittyy 
yhdessä tai useammassa seurantapaikassa, mutta
tarkasteluissa todetaan (PVD liite 3), että

• pohjaveden laatunormit tai raja-arvot ylittävien 
pilaavien aineiden pitoisuuksien ei katsota 
muodostavan merkittävää ympäristöriskiä;

• muut direktiivin 2000/60/EY liitteessä V 
taulukossa määritellyt pohjaveden hyvää
kemiallista tilaa koskevat edellytykset 
täyttyvät 

• Direktiivin 2000/60/EY (art.7) mukaisesti 
juomaveden ottoon yksilöityjen 
pohjavesimuodostumien osalta kyseisen 
direktiivin 7 artiklan 3 kohdan vaatimukset 
täyttyvät (juomavesikäyttöön tarkoitetun veden 
käsittelyn asteittainen keventäminen)

• pilaantuminen ei ole heikentänyt merkittävästi 
pohjavesimuodostuman tai 
pohjavesimuodostumaryhmän 
muodostumien soveltuvuutta ihmiskäyttöön



Lopuksi
Vesienhoitosuunnitelmat ovat kattava yhteenveto tähänastisista toimista 
vesienhoidon suunnittelussa
• Sisältävät myös yhteenvedon toimenpideohjelmista

Vesienhoitosuunnitelmaehdotusten kuulemisen aikana ja viimeistään vuoden 
2009 loppuun mennessä:
• Seurantaohjelmat tarkistetaan ja päivitetään
• Toimenpiteet yhdenmukaistetaan
• Kustannusten laskemisperusteet tarkistetaan
• Otetaan huomioon saatu palaute ja lausunnot
• Päivitetään toimenpideohjelmat

Miten tästä eteenpäin?
• Ympäristöministeriö asettanut hankeryhmän ja sen alle sektorikohtaisia tiimejä

valmistelemaan vesienhoitosuunnitelman aineistoa vesienhoitosuunnitelmien 
valtioneuvostokäsittelyä varten

• Lisäksi hankkeen tarkoituksena on mm. tuottaa arviot vesienhoitosuunnitelmien 
toteuttamisesta aiheutuvista rahoitustarpeista sekä rahoitusjärjestelmien ja 
ohjauskeinojen kehittämistarpeista. 
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