Pohjavettä uhkaavat toimet

Pohjavesitiedon polut

Ihmistoiminnot vaikuttavat merkittävästi pohjaveteen, sillä pohjavesimuodostumat ovat pieniä ja niitä suojaava maakerros on yleensä ohut ja hyvin vettä
johtava. Ihmistoiminnan arvioidaan heikentävän noin 500 pohjavesialueen tilaa.
Pohjavettä uhkaavia toimintoja ovat:
• teiden suolaus
• vaarallisia kemikaaleja käyttävä teollisuus, kemialliset pesulat
• huoltoasemat, korjaamot, romuttamot, polttonesteiden varastointi
• kaatopaikat, pilaantuneet maa-alueet
• pelto- ja puutarhaviljely, kasvihuoneet ja taimitarhat
• turkistarhat, eläinsuojat, lantasäiliöt, tuorerehusäiliöt
• ampumaradat, golfkentät
• puunkyllästämöt, sahat
• hiekan- ja soranotto, asfalttiasemat, kaivostoiminta
• maankaivuu, soiden ojitukset
• tienpito, ratapihat, lentokentät
• vaarallisten aineiden sekä öljyjen kuljetukset
• viemärivuodot ja jätevesien maahan imeytys
Koska suurin osa Suomen pohjavesimuodostumista on pieniä, ne eivät yleensä pilaannu laajalta alueelta. Pilaantuminen voi tulla näkyviin vasta vuosikymmenienkin
jälkeen. Pilaantuneen pohjaveden puhdistaminen on teknisesti vaikeaa ja kallista.
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Pohjavesiasiat Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE)
ja aluehallinnossa

Pohjavesi (www.ymparisto.fi/pohjavesi)
Vesihuolto (www.ymparisto.fi/vesihuolto)
Kaivot (www.ymparisto.fi/kaivot)
Maa-ainesten otto (www.ymparisto.fi/maa-ainestenotto)
Pohjavesiennusteet (www.ymparisto.fi/pohjavesiennusteet)
Pohjaveden pinnankorkeus (www.ymparisto.fi/pohjavedenpinnankorkeus)
Pohjavesialueiden paikkatiedot (www.ymparisto.fi/oiva)
Pohjavesiin liittyvät hankkeet (www.ymparisto.fi/syke/hankkeet)

Tietoa saa myös seuraavista lähteistä:
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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Ympäristöministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Geologian tutkimuskeskus
Säteilyturvakeskus
Kunnat
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys
Alueelliset vesiensuojeluyhdistykset
Metsäntutkimuslaitos
Korkeakoulut ja yliopistot

Polkuja
pohjavesitiedon
lähteille

SYKEn pohjavesitutkimus- ja kehittämistoiminta liittyy pohjavesien hoitoon, suojeluun
ja seurantaan sekä pilaantuneen pohjaveden riskeihin ja kunnostusmenetelmiin. SYKE
ylläpitää valtakunnallista pohjavesitietojärjestelmää (POVET), josta löytyvät tiedot pohjavesialueista, pohjaveden laadusta ja määrästä sekä pohjavesialueiden maankäytöstä.
SYKE seuraa yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa pohjaveden määrän ja laadun tausta-arvojen kehitystä noin 70 havaintoasemalla. Toiminnanharjoittajat seuraavat toimintansa vaikutusta pohjaveden tilaan. Lisäksi SYKE seuraa
maa-ainesten oton pohjavesivaikutuksia.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset toimivat alueellisina asiantuntijoina pohjavesiasioissa ja kuntien ohella mm. ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisina valvontaviranomaisina. Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisena lupaviranomaisena toimivat
aluehallintovirastot. Luvan maa-ainesten ottamiseen myöntää kunta.
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Mitä on pohjavesi?

Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus

Suojelusuunnitelmat

Pohjavesi on vettä, joka täyttää avoimet tilat maa- ja kallioperässä. Pohjavettä syntyy, kun sade- ja pintavesi imeytyy maakerrosten läpi ja virtaa
kallioperän rakoihin. Tekopohjavedeksi kutsutaan vettä, joka on muodostettu imeyttämällä pintavettä maakerrosten läpi.

Ympäristöhallinnon luokittelemia pohjavesialueita on Suomessa yli
6000. Alueet on kartoitettu ja rajattu geologisin perustein. Luokiteltujen pohjavesialueiden määrä ja rajaukset voivat muuttua tarkempien
tutkimusten perusteella.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan viranomaisvalvonnassa, maankäytön suunnittelussa ja toiminnanharjoittajien tekemien lupahakemuksien ja ilmoituksien käsittelyssä.
Suojelusuunnitelmalla ei ole sitovia juridisia seurausvaikutuksia.

Suomessa pohjavettä on lähes kaikkialla, mutta runsaimmin sitä muodostuu hyvin vettä johtavilla sora- ja hiekkamuodostumilla. Nämä muodostumat ovat yleensä harjuja ja reunamuodostumia, kuten esimerkiksi
Salpausselät. Pohjaveden pinnan etäisyys maanpinnasta on yleensä 2–5
metriä, mutta se voi olla kymmenienkin metrien syvyydessä.

Pohjavesialueet on luokiteltu vedenhankinnallisen käyttökelpoisuuden
ja suojelutarpeen perusteella kolmeen luokkaan:

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma sisältää yleensä seuraavat pääkohdat:

• Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (luokka I)
• Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (luokka II)
• Muu pohjavesialue (luokka III)
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Pohjaveden pinnankorkeus vaihtelee pohjaveden määrästä riippuen.
Pohjaveden määrää voivat vähentää esimerkiksi kuivuus, pohjaveden
runsas käyttö ja maaperän voimallinen muokkaus.

Pohjaveden käyttö
Suomessa talousvetenä käytetään yleensä pohjavettä suurimpia kaupunkeja lukuun ottamatta. Vesilaitosten jakamasta talousvedestä noin 60 %
on pohjavettä tai tekopohjavettä. Laitokset ottavat pohjavettä noin 0,7
miljoonaa kuutiota vuorokaudessa. Noin puolen miljoonan suomalaisen
vesihuolto on pienten vesiyhtymien, osuuskuntien tai oman kaivon varassa.
Luonnontilainen pohjavesi on Suomessa pääosin hyvälaatuista, ja sitä
voi yleensä käyttää sellaisenaan ilman vedenkäsittelyä. Paikallisesti pohjaveden käytettävyys ja laatu voivat heikentyä maa- ja kallioperän ominaisuuksista johtuen. Laatua voivat heikentää esimerkiksi kohonneet
arseeni-, radon-, fluoridi-, rauta-, mangaani- ja sulfaattipitoisuudet.

I luokkaan kuuluu 2250, II luokkaan 1600 ja III luokkaan 2500 pohjavesialuetta. I luokan pohjavesialueilla arvioidaan muodostuvan pohjavettä
lähes 3 miljoonaa kuutiota vuorokaudessa, josta käytetään noin neljännes.

Pohjavesi lainsäädännössä
Keskeisin pohjavettä koskeva sääntely sisältyy ympäristönsuojelu- ja vesilakeihin sekä vesienhoidosta annettuihin säädöksiin:
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pohjaveden pilaamiskielto (YSL 86/2000; 8 §)
pohjaveden muuttamiskielto (VL 264/1964; 1:18)
pohjaveden ottaminen ja vedenottamon suoja-alue (VL 264/1964; luku 9)
pohjaveden ympäristötavoitteet vesienhoidossa (1299/2004; 21 §)
pohjaveden seuranta (1299/2004; 9 §)
pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen (YSL 86/2000; luku 12)
päästökielto pohjaveteen (VnA 1022/2006; 4a §)

Pohjaveden suojeluun liittyviä säännöksiä on myös maa-aines-, maankäyttö- ja rakennus-, terveydensuojelu-, jäte- ja kemikaalilaissa sekä öljyvahinkojen torjuntalainsäädännössä.

hydrogeologiset selvitykset ja tutkimukset
vedenottamo- ja suoja-alueiden määrittely
riskitekijöiden kartoitus ja riskinarviointi
toimenpidesuositukset riskien vähentämiseksi
toimenpiteet vahinkotapauksissa

Maankäyttö pohjavesialueilla
Pohjavesialueiden maankäytön, kuten muunkin maankäytön, suunnittelulle antavat pohjan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT).
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa:
• otetaan huomioon pohjavesien suojelutarve ja käyttötarpeet
• sijoitetaan pohjavesien pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat
laitokset ja toiminnot riittävän etäälle I ja II luokan pohjavesialueista
• edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä
Pohjavesialueet huomioidaan eriasteisissa kaavoissa ja kaavamääräyksissä. Kaavoituksen avulla pohjavedelle riskiä aiheuttavat toiminnot voidaan ohjata pohjavesialueiden ulkopuolelle.

