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1 Yleistä
1.1 Johdanto
Vesienhoidon tavoitteena on vesien hyvän tilan turvaaminen. Vesienhoito on koko
Euroopan laajuista, vesipolitiikan puitedirektiiviin (vesipuitedirektiivi, VPD,
2000/60/EY) pohjautuvaa työtä. Suomessa vesipuitedirektiivi on pantu toimeen
lailla vesienhoidon järjestämisestä (vesienhoitolaki, 1299/2004) ja siihen liittyvillä
asetuksilla vesienhoitoalueista (1303/2004) ja vesienhoidon järjestämisestä (vesienhoitoasetus, 1040/2006). Lisäksi on soveltuvin osin muutettu ympäristönsuojelulakia (86/2000) ja vesilakia (264/1961). Näillä säädöksillä vesipuitedirektiivi on
liitetty osaksi suomalaista vesien käyttöön, hoitoon ja suojeluun liittyvää toimintaa.
Vesipuitedirektiivin pohjavesiä koskevia säännöksiä on täydennetty uudella pohjavesidirektiivillä (2006/118/EY). Pohjavesien kansallisen suojelun olennaisena perustana ovat edelleen pohjaveden pilaamis- ja muuttamiskiellot sekä ympäristönsuojelulain ja vesilain mukainen lupajärjestelmä.
Vesienhoitotyöhön kuuluva vesien tilan arviointi, tilan seuranta, tilatavoitteiden
asettaminen ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet on koottu vesienhoitoalueittain laadittuihin vesienhoitosuunnitelmiin. Vesienhoitosuunnitelmat
hyväksytään valtioneuvostossa vuoden 2009 aikana. Toimenpiteet, niiden kohdentuminen ja laajuus on esitetty tarkemmin alueellisissa vesienhoidon toimenpideohjelmissa. Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat päivitetään seuraavien
kuusivuotisten hoitosuunnitelmakausien aikana.
Vesienhoidossa pyritään pohjavesien osalta seuraaviin tavoitteisiin:
Pohjavesien tila ei heikkene
Pohjavesien kemiallinen ja määrällinen tila on vuoteen 2015 mennessä vähintään hyvä
Pilaavien sekä muiden haitallisten ja vaarallisten aineiden pääsy pohjavesiin ehkäistään
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alue kuuluu Kokemäenjoen-SaaristomerenSelkämeren vesienhoitoalueeseen (ns. läntinen vesienhoitoalue). Vesienhoitoalueen
ohjausryhmä ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueen vesienhoidon yhteistyöryhmä ovat päättäneet, että alueen pinta- ja pohjavedet käsitellään erillisissä toimenpideohjelmissa. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueelle on laadittu yksi
pohjavesien toimenpideohjelma ja yhdeksän pintavesien toimenpideohjelmaa.

1.2 Toimenpideohjelman laatiminen ja yhteistyö
Vesiensuojeluongelmien ja tarvittavien toimenpiteiden määrittämisessä tarvitaan
tietoa vesien tilasta, kuormituksesta ja muuttavasta toiminnasta. Vesien merkittävimmät ongelmat on esitetty kesä–joulukuussa 2007 kuulutetussa keskeisten kysymysten asiakirjassa. Pohjavesien suojelun osalta keskeiset kysymykset liittyvät
ensisijaisesti pohjaveden laatuun. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella pohjavedessä tavataan paikoin luonnostaan korkeita rauta-, mangaani- ja humuspitoisuuksia. Pohjaveden suojelun keskeiset kysymykset alueella liittyvät lähinnä peltoviljelyn, teollisuuden ja yritystoiminnan, turkistuotannon, tienpidon sekä maaainesten oton mahdollisiin pohjavesivaikutuksiin.
Vesienhoitotyössä alueelliset ympäristökeskukset ovat tunnistaneet ne pohjavesialueet, jotka eivät ole hyvässä tilassa tai joiden hyvä tila on uhattuna, ja esittäneet tarvittavat toimenpiteet vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi (kuva 1).
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen raportteja
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Vesien tilan parantamiseen soveltuvia toimenpiteitä on etsitty portaittain etenevänä
prosessina EU-lainsäädäntöön perustuen. Vesipuitedirektiivi edellyttää jäsenvaltioita sisällyttämään toimenpideohjelmiin perustoimenpiteet, jotka perustuvat lainsäädäntöön tai muuhun velvoittavaan päätökseen sekä mahdolliset täydentävät
toimenpiteet, kuten tutkimushankkeet. Tässä toimenpideohjelmassa toimenpiteet
on jaoteltu nykykäytännön mukaisiin ja lisätoimenpiteisiin. Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet voivat olla sekä perus- että täydentäviä toimenpiteitä, kun taas
lisätoimenpiteet ovat täydentäviä toimenpiteitä.
Pohjavesialueille on muodostettu mahdollisuuksien mukaan toimenpidevaihtoehtoja ja tarkasteltu vaihtoehtojen kustannuksia, vaikutuksia vesien tilaan ja muita merkittäviä vaikutuksia. Vaihtoehtoja vertailemalla on pyritty löytämään kustannuksiltaan kohtuullisimmat ja vaikutuksiltaan parhaimmat toimenpiteet. Mikäli
vaihtoehtotarkastelun kautta ei ole kaikilta osin löydetty soveltuvia toimenpiteitä
hyvän tilan saavuttamiseen vuonna 2015, on seuraavaksi tarkasteltu voidaanko
hyvä tila saavuttaa seuraavien kuuden vuoden jaksoilla vuoteen 2021 tai 2027
mennessä. Jos tavoitteita ei saavuteta jatkoajankaan avulla, voidaan tarkastella
vähemmän vaativia tilatavoitteita. Vaiheittainen eteneminen on päätynyt yhteenvetoon ehdotettavista tavoitteista ja toimenpiteistä.
Toimenpideohjelman laadinnassa on noudatettu mahdollisimman pitkälle osallistuvan suunnittelun periaatteita. Varsinainen vesienhoitosuunnitelma on laadittu
suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnista annetun lain (SOVA-laki,
200/2005) mukaisin menettelytavoin ja siihen sisältyy niin kutsuttu ympäristöselostus. Lain periaatteiden mukainen vuorovaikutus on toteutunut toimenpideohjelmaa
laadittaessa osallistumisena ja kuulemisena erilaisissa valintatilanteissa. Keskeisimmät sidosryhmät ovat osallistuneet suunnitteluun ja merkittävistä kysymyksistä
sidosryhmiä on kuultu laajemmin. Kuulemisten ja lausuntopyyntöjen kautta saatu
palaute on huomioitu toimenpideohjelman laadinnassa.
Tämän toimenpideohjelman laatimista on ohjannut vesienhoidon pohjavesityöryhmä, jossa on edustajat Geologian tutkimuskeskuksesta, Lestijärven kunnasta,
Kälviän vesiosuuskunnasta, Etelä-Pohjanmaan Kalatalouskeskus ry:stä, Kokkolan
kaupungista, Vaasan tiepiiristä, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:stä,
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton Pohjanmaan ympäristö- ja maapoliittisesta valiokunnasta, Seinäjoen Vedestä/Lakeuden Vesi Oy:stä, Maanrakentajien
Vaasan piiriyhdistys ry:stä, Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry:stä ja LänsiSuomen ympäristökeskuksesta.
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Tunnistetaan ja luokitellaan alustavasti tarkasteltavat vedet.

Tarvitaanko toimenpiteitä tilatavoitteen saavuttamiseksi?
Ei tarvita.

Tarvitaan.

Tilanne todetaan.

Suunnitellaan toimenpiteitä.

Riittävätkö nykykäytännönmukaiset toimenpiteet?
Riittävät.
Esitetään nykykäytännön mukaisia
toimia.

Eivät riitä.

Muodostetaan toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja. Arvioidaan saavutetaanko niillä tilatavoite
vuonna 2015?
Saavutetaan.
Esitetään kustannusten ja
vaikutusten kannalta parasta
vaihtoehtoa.

Ei saavuteta.

Onko tilatavoitteen saavuttaminen mahdollista v. 2021 tai 2027?
On.
Esitetään tavoitteen
myöhentämistä.

Ei.
Esitetään vähemmän vaativien
tavoitteiden asettamista.

Kuva 1. Kaaviokuva toimenpideohjelmien laatimisesta.

1.3 Tarkasteltavat pohjavedet
Pohjavesimuodostumalla tarkoitetaan maa- tai kallioperään varastoitunutta kyllästyneessä vyöhykkeessä yhtenäisenä esiintymänä olevaa vettä. Pohjavesimuodostumalle ominaista on merkittävä pohjaveden virtaus ja se mahdollistaa merkittävän
pohjavedenoton (keskimäärin vähintään 10 m3/d). Käytännössä pohjavesimuodostumat sisältyvät ympäristöhallinnon kartoittamiin ja luokittelemiin vedenhankintaa
varten tärkeisiin ja vedenhankintaan soveltuviin pohjavesialueisiin.
Toimenpideohjelmassa käsitellään kokonaisuutena vedenhankintaa varten tärkeät ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet (I ja II luokka). Tarvittaessa
huomioidaan myös tulevaisuuden vedenhankinnan kannalta mahdollisesti merkittävät muut pohjavesialueet (esim. III luokka) ja alueet, joilla on oleellista vaikutusLänsi-Suomen ympäristökeskuksen raportteja
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ta pintavesien tilaan tai maaekosysteemeihin. Pohjavesialueille on tehty alustava
riskinarviointi asiantuntija-arvioon perustuen kansallisen lainsäädännön pohjalta
pohjavesialueilla sijaitsevat toiminnot huomioiden. Riskinarvioinnissa on hyödynnetty muun muassa pohjavesitietojärjestelmässä (POVET) käytettyä riskipisteytystä. Pohjavesialueita, joilla pohjaveden hyvä tila on heikentynyt tai uhattuna, tarkastellaan toimenpideohjelmassa yksityiskohtaisemmin. Tavoitteena on tarkentaa niiden osalta tiedot pohjavesiin kohdistuvista paineista, pohjaveden laadusta ja ihmistoiminnan vaikutuksista pohjaveden laatuun. Pohjavesialuekohtaiset riskinarvioinnit ja ihmistoiminnan vaikutusarviot tarkastetaan muun muassa suojelusuunnitelmamenettelyn ja pohjavesinäytteenoton perusteella.

1.4 Pohjavesialueiden rajaus ja luokittelu
Suomessa pohjavesialueet sijaitsevat pääosin sora- ja hiekkamuodostumissa, kuten
harjuissa ja reunamuodostumissa. Pohjavesialueiden rajaus perustuu alueen maa- ja
kallioperän hydrogeologisiin ominaisuuksiin. Alueiden rajaamisessa on kiinnitetty
huomiota etenkin esiintymän maalajikoostumukseen, hydraulisesti yhtenäisen alueen laajuuteen sekä vedenläpäisevyyteen. Varsinaisen pohjavesialueen raja osoittaa
sitä aluetta, joka vaikuttaa pohjavesiesiintymän veden laatuun tai muodostumiseen.
Tämän lisäksi on erikseen rajattu pohjavesialueen hyvin vettä läpäisevä osa eli
muodostumisalue siten, että tällä alueella maaperän vedenläpäisevyys maanpinnan
ja pohjavedenpinnan välillä on vähintään hienohiekan läpäisevyyttä vastaava.
Pohjavesialueiden luokittelu perustuu muodostuman käyttökelpoisuuteen ja
suojelutarpeeseen. Vedenhankintaa varten tärkeäksi, luokan I pohjavesialueeksi
luokitellaan pohjavesialue, jonka pohjavettä käytetään tai tullaan käyttämään 20–
30 vuoden kuluessa tai muutoin tarvitaan esimerkiksi vesihuollon erityistilanteissa
varavedenottoon vedenhankintaa varten liittyjämäärältään vähintään 50 ihmisen
tarpeisiin tai enemmän kuin keskimäärin 10 m3/d. Luokkaan II, vedenhankintaan
soveltuvaksi pohjavesialueeksi katsotaan alue, joka soveltuu yhteisvedenhankintaan, mutta jolle ei ole toistaiseksi osoitettu käyttöä yhdyskuntien, haja-asutuksen
tai muussa vedenhankinnassa. Muut pohjavesialueet ovat luokan III pohjavesialueita, joiden hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii lisätutkimuksia vedensaantiedellytysten, veden laadun tai likaantumis- tai muuttumisuhan selvittämiseksi.
Suomessa on tällä hetkellä noin 6 350 ympäristöhallinnon luokittelemaa pohjavesialuetta. Tutkimusten myötä pohjavesialueiden luokitus tarkentuu vielä nykyisestään; vedenhankintaan soveltuvia alueita otetaan vedenhankintakäyttöön ja ne
siirtyvät II luokasta I luokkaan. Muiden (III luokan) pohjavesialueiden soveltuvuus
vedenhankintaan selvitetään ja ne siirretään joko I tai II luokkaan. Alueita voidaan
myös poistaa kokonaan luokituksesta, mikäli ne todetaan tutkimuksissa soveltumattomaksi vedenhankintaan.

1.5 Pohjavedet Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella
Tässä toimenpideohjelmassa käsitellään kokonaisuutena kaikki Länsi-Suomen
ympäristökeskuksen alueen vedenhankintaa varten tärkeät ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet (liite 1), sekä yleisellä tasolla muut pohjavedet, joilla on
oleellista merkitystä pintavesien tilaan ja maaekosysteemeihin (esim. Lauhanvuoren alueen pohjavedet). Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella on kaikkiaan
485 luokiteltua pohjavesialuetta, joista vedenhankintaa varten tärkeitä alueita on
385 ja vedenhankintaan soveltuvia alueita 100 (taulukko 1, kuva 2).
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Taulukko 1. Pohjavesialueet ja muodostuvan pohjaveden määrä Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella (POVET 06/2009).

I

Pohjavesialueet,
kpl
385

Pinta-ala
2
yhteensä, km
823,05

Osuus LSU:n maapinta-alasta, %
2,7

Muodostuvan pohja3
veden määrä, m /vrk
313910

II

100

201,48

0,7

59580

Yhteensä

485

1024,53

3,4

373490

Luokka

Kuva 2. Pohjavesialueet Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella.

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella pohjavesivarat ovat jakautuneet epätasaisesti. Huomattavimmat pohjavesivarat ovat Kauhajoen, Isojoen, Kuortaneen,
Kruunupyyn, Kokkolan ja Lestijärven alueilla. Heikoin tilanne on Isonkyrön, Kauhavan, Seinäjoen ja Vaasan alueilla. Ympäristökeskuksen alueen pohjavesimuodostumat voidaan ryhmitellä hydrogeologisten erojen perusteella muun muassa
seurantaa varten seuraavasti (taulukko 2, kuva 4).
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Pohjanmaan rannikkoseudun eteläosaa luonnehtivat kallioalueiden runsaus ja
harjujen puuttuminen lähes kokonaan. Harjut ovat hyvin kapeita ja osin katkonaisia, sekä usein hienorakeisten sedimenttien peittämiä. Rantakerrostumat ovat yleisiä, mutta ohuita. Rannikkoseudun pohjoisosaa kohti siirryttäessä harjut muuttuvat
loivapiirteisiksi tai ovat lähes kokonaan tasoittuneet rantavoimien vaikutuksesta
laajoiksi hiekkakankaiksi, kuten esimerkiksi Kruunupyyn ja Uusikaarlepyyn alueilla.
Sisä-Suomen itäosassa harjut erottuvat selvästi maisemassa varsinkin Ähtärin,
Soinin, Alajärven ja Lestijärven kuntien alueilla. Harjuaines on yleensä jo pintaosista alkaen karkearakeista maalajia (kuva 3). Sisä-Suomen länsiosassa harjut ovat
paikoin peittyneet savien ja silttien alle. Pohjaveden pinta on usein jo muutaman
metrin syvyydellä.
Länsi-Suomen rannikkoseudulla pohjavesimuodostumat ovat usein moreenipeitteisiä. Peittävä moreeni on muutaman metrin paksuinen, mutta voi usein
rantavoimien kulutuksen takia puuttua. Moreeni sisältää runsaasti hienoainesta,
minkä takia sitä kutsutaan mäkisaveksi. Koska moreeni on lähes vettä läpäisemätöntä, moreenipeitteisten muodostumien päällä esiintyy orsivettä, joka aikaansaa
soistumista. Moreenipeitteiset muodostumat ovat Kauhajoen ja Isojoen alueella
huomattavan laajoja ja paksuja, ja näillä alueilla pohjaveden pinta on usein kymmenien metrien syvyydellä.

Kuva 3. Harjun poikkileikkaus Sisä-Suomen harjusta. 1. Kallio 2. Pohjamoreeni 3. Harjuaines (sora ja hiekka) 4. Savi ja siltti 5. Rantakerrostuma (hiekka). Harjuilla on usein "sianselkämäinen" muoto jyrkkine rinteineen. Tavallisesti harjussa on karkea, kivi- ja soravaltainen ydin ja aines muuttuu hienommaksi harjun reunoille päin (Kuva: Harri Kuvonen ja Jukka-Pekka Palmu, GTK, www.geologia.fi).
Taulukko 2. Pohjavesialueiden ryhmittely Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella (POVET 6/2009).

Pohjanmaan rannikkoseutu
Sisä-Suomi
Länsi-Suomen rannikkoseutu
10

Pohjavesialueet, kpl
168
227
89
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Pinta-ala yhteensä, km2
302,81
425,88
298,35

Kuva 4. Pohjavesialueiden ryhmittely Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella.
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2 Vesienhoitoon liittyvät ohjelmat ja
suunnitelmat
2.1 Kansalliset ohjelmat
Suomessa vesiensuojelua ja -hoitoa ohjaavat useat kansainväliset sopimukset sekä
valtakunnallisella että alueellisella tasolla laaditut ohjelmat ja suunnitelmat, joita
toteuttamalla sovitut tavoitteet pyritään saavuttamaan. Pohjavesien suojeluun vaikuttavat erityisesti valtakunnallinen vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015
sekä erilaiset pohjavesialuekohtaiset suunnitelmat.
Vesiensuojelun valtakunnalliset tavoitteet on määritetty ja tavoiteohjelmia laadittu jo 1960-luvulta lähtien. Vesiensuojelun tavoiteohjelma vuoteen 2005, jonka
valtioneuvosto hyväksyi vuonna 1998, painotti pohjavesien suojelussa riskien ennaltaehkäisyä sijoituspaikan valinnan avulla sekä suojaamista niissä poikkeustapauksissa, joissa toiminto sijoitetaan pohjavesialueelle. Lisäksi ohjelmassa edellytettiin pohjavesialueille sijoittuneiden pohjavettä vaarantavien toimintojen tarkastamista sekä riittävien suojelutoimenpiteiden toteuttamista. Perusteluosassa todetaan
esimerkiksi turkistarhauksesta, että tärkeillä ja muilla vedenhankintaan soveltuvilla
pohjavesialueilla olevat tarhat siirretään vähitellen pohjavesialueiden ulkopuolelle
nykyisten tarharakenteiden kestoiän päätyttyä, kuitenkin viimeistään vuoden 2005
loppuun mennessä.
Vuonna 2006 valtioneuvostossa hyväksytty vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015 jatkaa aiempaa vesiensuojelupolitiikkaa. Vesiensuojelun suuntaviivoilla
määritellään vesiensuojelun tarpeet ja tavoitteet valtakunnallisella tasolla, ja niiden
on tarkoitus tukea myös alueellista vesienhoidon suunnittelua. Vesiensuojelun
suuntaviivoissa on tarkasteltu eri toimenpidevaihtoehtojen vaikutuksia suhteessa
vesipuitedirektiivin mukaisiin yleistavoitteisiin. Lainsäädännön asettamina tavoitteina on turvata pohjavesien määrällinen, kemiallinen ja mikrobiologinen hyvä tila
kaikilla vedenhankintaa varten tärkeillä ja siihen soveltuvilla pohjavesialueilla.
Hyvinä säilyneillä alueilla ei pohjavesien tilaa saa ihmistoiminnan vaikutuksesta
heikentää. Keskeisinä tavoitteina vuoteen 2015 on, että pohjavesien laadullinen ja
määrällinen tila säilyvät vähintään nykyisellä tasolla. Erityisesti vedenhankinnan
kannalta tärkeiden ja muiden vedenhankintaan soveltuvien pohjavesialueiden veden laadun säilymisestä luonnontilaisena huolehditaan.
Vesiensuojelun suuntaviivojen taustaselvitys IV antaa tietoa valtakunnallisista
kehitysnäkymistä vuoteen 2015 ja vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutuksista ja
vaihtoehdoista.
Vesivarojen tulevaisuuden tilaa ja käyttöä käsitellään myös maa- ja metsätalousministeriön laatimissa vesivara- ja luonnonvarastrategioissa sekä ilmastonmuutoksen kansallisessa sopeutumisstrategiassa. Vesivarastrategiassa vuosille
1999–2010 linjataan vesivarojen käytön, vesihuoltopalveluiden ja vesistörakentamisen periaatteita. Yksi visioista on, että vesivarojen käyttö on yhteiskunnallisesti,
taloudellisesti ja ekologisesti kestävää. Pohjavesien osalta strategian tavoitteena on
edistää pohjavesivarojen käyttöä yhdyskuntien talousveden laadun parantamiseksi,
tehostaa vedenhankintaan soveltuvien pohjavesialueiden seurantaa ja selvityksiä
sekä laatia pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia. Luonnonvarastrategian perusperiaate on uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö ja tavoitteena ihmisen ja luonnon hyvinvointi.
Ilmastonmuutoksen kansallisessa sopeutumisstrategiassa tarkastellaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia muun muassa luonnonvarojen käyttöön ja toimialakohtaista sopeutumista muuttuviin olosuhteisiin. Ilmastonmuutoksen ennustetaan
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muuttavan vesimääriä, veden laatua ja merenpinnan korkeutta, ja ilmaston ääriilmiöiden kuten tulvien ja kuivuuden uskotaan yleistyvän. Tällaiset muutokset vaikuttavat muun muassa vedenhankintaan. Strategian tavoitteena on vahvistaa sopeutumiskykyä ilmastonmuutokseen ja strategiassa esitetään mahdollisia toimenpidelinjauksia eri toimialoille, muun muassa vesivarojen käyttöä ja hoitoa koskien,
esimerkiksi vesihuollon suunnitteluun ja pohjaveden tarkkailuun liittyen.
Maa- ja metsätalousministeriön laatiman Suomen maaseudun kehittämisstrategian 2007–2013 yksi painopistealue on maa- ja metsätalouden harjoittaminen
taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä sekä eettisesti hyväksyttävällä tavalla koko
Suomessa. Toimintalinjan "Ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen" ensisijainen vesistöihin vaikuttava tavoite on vähentää maataloudesta maaperään, pintaja pohjavesiin sekä ilmaan kohdistuvaa ympäristökuormitusta ympäristöystävällisten tuotantomenetelmien käyttöä edistämällä. Lisäksi tavoitteena on edistää maa- ja
metsätalousmaalla tuotettavalla uusiutuvalla bioenergialla kasvihuonekaasujen
vähentämistä sekä maaperän orgaanisen aineen ja hiilinieluvaikutuksen säilymistä.
Maatalouden ympäristötuki on osa kehittämisstrategiaa.
Maatalouden ympäristötukijärjestelmässä korostetaan pinta- ja pohjavesiin kohdistuvien päästöjen vähentämistä. Ohjelmakautta 2007–2013 koskevan tukijärjestelmäesityksen käsittely on hyväksytty EU:ssa vuonna 2007. Pohjavesien suojelun
kannalta keskeisiä toimenpiteitä ovat maatalouden erityisympäristötuet suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito sekä pohjavesialueiden peltoviljely.
Metsäpolitiikan keskeiset linjaukset sisältyvät kansalliseen metsäohjelmaan
(KMO), jonka päämääränä on lisätä kansalaisten hyvinvointia hyödyntämällä metsiä monipuolisesti kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Ohjelman vesiensuojelullisena tavoitteena on vaikuttaa osaltaan vesistöjen hyvän tilan saavuttamiseen pienentämällä metsätalouden aiheuttamaa kuormitusta. Metsätalouden ympäristönsuojelua tehostetaan myös metsänhoitosuositusten ja metsäsertifioinnin avulla. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Hyvän metsänhoidon suositukset
luovat peruslinjauksen talousmetsien hoitoon ja niiden tavoitteena on taloudellisesti
kannattavan puuntuotannon rinnalla turvata metsäluonnon monimuotoisuus ja ottaa
huomioon metsien muut käyttömuodot. Sertifioinnin tavoitteena on edistää taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsien hoitoa ja käyttöä ja sertifikaatti on siten todistus metsätalouden ympäristöystävällisyydestä. Suomen metsäsertifiointijärjestelmä FFCS on kehitetty soveltumaan Suomen metsänomistuksen oloihin ja koko Suomi kuuluu alueellisen ryhmäsertifioinnin piiriin. Metsäkeskuksittain muodostetut ryhmäsertifikaatit kattavat yli 95 prosenttia Suomen metsäpinta-alasta. FFCS:n vaatimukset ja säännöt on koottu standardeihin, joissa on asetettu kriteerit kestävän metsätalouden edistämiselle. Metsien hoidon ja käytön standardissa on kriteerit myös pohjavesialueilla harjoitettuja metsätalouden toimenpiteitä, kuten torjunta-aineiden ja lannoitteiden käyttöä varten.
Liikenne- ja viestintäministeriön ympäristöohjelmassa Liikenteen toimintalinjat ympäristökysymyksissä vuoteen 2010 määritellään ympäristötyön keskeiset
toimintamallit kaikille liikennemuodoille. Yhtenä tavoitteena on vesistöjen ja maaperän pilaantumisen ehkäisy ja jo pilaantuneiden alueiden aiheuttamien riskien
hallinta siten, että ne eivät aiheuta haittaa ihmiselle eivätkä ympäristölle. Keskeisenä toimenpiteenä pohjavesien osalta on niiden tilan ja mahdollisen kunnostustarpeen arviointi maaperän kunnostushankkeiden yhteydessä. Ministeriön rooli ympäristöohjelman toteuttamisessa vesistöjen ja maaperän suojelussa on pilaantuneita
alueita koskevan yhteisen toimintamallin tuottaminen yhteistyössä eri ministeriöiden ja muiden toimijoiden kanssa sekä pilaantuneiden alueiden selvittämiseen ja
kunnostamiseen tarvittavien resurssien kartoitus. Toimintalinjoja täydennetään
liikennesektorin alempien organisaatioiden omilla ympäristöohjelmilla.
Tiehallinnon ympäristöohjelmassa 2010 kirjataan keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet tieliikenteestä ympäristöön kohdistuvien haittojen ja kuormituksen väLänsi-Suomen ympäristökeskuksen raportteja
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hentämiseksi. Pohjavesien osalta tienpidon haasteena nähdään liukkaudentorjunnan
toteuttaminen tärkeillä ja vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla liikenneturvallisuus ja pohjaveden laatu huomioiden. Vuoteen 2010 mennessä tiehallinnon
tavoitteena on vähentää tiesuolausta pohjavesialueilla osallistumalla muun muassa
vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden tutkimukseen. Tavoitteena on myös
saattaa loppuun vuosille 2002–2006 ajoitettu kiireellisten pohjavesisuojausten teemaohjelma. Lisäksi tiehallinnolla on erilaisia hankkeita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, esimerkiksi valtakunnallinen pohjaveden kloridipitoisuuden seuranta, sekä piiritasolla tapahtuva pohjaveden laadun ja pohjavesisuojausten seuranta
yhteistyössä ympäristöhallinnon kanssa.
Ratahallintokeskuksen ympäristöohjelman tavoitteita ovat radanpidon ympäristöhaittojen ehkäiseminen, ympäristökuormituksen vähentäminen ja aiemmasta
toiminnasta aiheutuvien haittojen poistaminen. Ympäristöohjelmassa painotetaan
muun muassa pilaantuneiden maiden puhdistusta sekä pohjavesiriskien hallintaa.
Toimenpiteet pilaantumisriskien pienentämiseksi on linjattu maaperä- ja pohjavesistrategiaan. RHK:lla on myös omaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa, sekä pohjaveden laadun seurantaa. Hiljattain valmistuneessa hankkeessa on selvitetty mahdollisuuksia kehittää rataverkon pohjavesialueiden riskienhallintaa.

2.2 Maankäytön suunnittelu ja ohjaus
Maankäytön suunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle edistämällä samalla ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti
kestävää kehitystä. Maankäytön suunnittelujärjestelmä koostuu valtakunnallisista
alueidenkäyttötavoitteista (VAT) sekä kaavoituksesta.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävä on muun muassa auttaa
saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet sekä toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä. Alueidenkäyttötavoitteiden
toteutumista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja
valtion viranomaisten toiminnassa.
Maakuntakaava on ylin kaavamuoto ja keskeinen maankäytön ohjausväline, joka ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käytön suunnittelua.
Yleis- ja asemakaavoilla huolehditaan tavoitellun kehityksen toteutumisesta kunnissa ja pienemmillä alueilla. Maakuntakaavat laaditaan ja hyväksytään maakuntien liitoissa ja vahvistetaan ympäristöministeriössä, kunnat puolestaan vastaavat
yleis- ja asemakaavojen laadinnasta ja hyväksymisestä.
Maankäytön suunnittelussa vesivarojen kestävä käyttö ja suojelu pyritään sovittamaan yhteen muiden alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Pohjavesien suojelua
pyritään edistämään osoittamalla kaavoissa yhdyskuntien ja teollisuuden raakavesihuollon kannalta tärkeät pohjavesialueet, eli luokkien I ja II alueet. Myös III
luokan alueet voidaan merkitä varsinkin niiden ollessa osa laajempaa pohjavesialuetta, josta osa kuuluu I tai II luokkaan. Näin huolehditaan siitä, että muu alueidenkäyttö kaavoissa osoitetuilla pohjavesialueilla ei uhkaa vesivarojen määrää ja laatua.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskiä aiheuttavat laitokset ja toiminnot tulisi sijoittaa riittävän
etäälle vedenhankinnan kannalta tärkeistä ja vedenhankintaan soveltuvista pohjavesialueista. Tämä saattaa edellyttää näiden alueiden käyttöä koskevien rajoitusten
määrittelyä esimerkiksi maakuntakaavassa, jolloin pohjavesialuemerkintään voidaan liittää maakuntakaavamääräys, jolla osoitetaan vesiensuojelun näkökulmasta
tarpeelliset reunaehdot alueen muulle käytölle. Yksityiskohtaisempia määräyksiä
pohjaveden suojeluun voidaan tarvittaessa antaa yleis- ja asemakaavoissa. Määräykset voivat koskea esimerkiksi jätevesien johtamista; öljysäiliöiden, liikenne14
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väylien ja -alueiden sijoittamista; pohjavesisuojausten rakentamista sekä maaainesten ottoa.
Länsi-Suomen ympäristökeskus kuuluu Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueille, jolloin maakuntien kehittämisestä vastaavat
Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liitot. Etelä-Pohjanmaan
maakuntakaavaan sisältyy kaikkiaan 272, Keski-Pohjanmaan kaavaan 79 ja Pohjanmaan kaavaan 125 vedenhankintaa varten tärkeää tai vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta.
Maakuntien keskeisiä suunnitteluasiakirjoja maakuntakaavojen lisäksi ovat
maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma, joilla osoitetaan maakunnan tavoitetila
ja keskeiset linjaukset sekä toimenpiteet sen saavuttamiseksi.
Yksi Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman tavoitteista on toteuttaa
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen ympäristöstrategiaa. Tästä on johdettu maakuntasuunnitelman tavoite, jonka mukaan alueesta tulee muodostua kestävän tulevaisuusajattelun eurooppalainen esimerkkialue. Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2007–2010 toimintalinjassa "Asuinympäristön ja hyvinvoinnin kehittäminen" otetaan kantaa vesien tilan parantamiseen. Vesien tilaa tulee parantaa edelleen
vesistöalueittaisten toimintaohjelmien avulla sekä vähentämällä haja-asutuksen,
maatalouden, turkistalouden ja turvetuotannon suoria päästöjä. Pohjavesien suojeluun tulee kiinnittää erityistä huomiota etenkin pohjavesialueilla, joilla harjoitetaan
myös maa-ainesten ottoa laatimalla esimerkiksi maa-ainesten oton yleissuunnitelmia. Ilmastonmuutoksesta johtuvien kasvavien tulvariskien hallintaa tulee tehostaa.
Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2020 yhtenä tavoitteena pidetään kestävää kehitystä, johon pyritään vesiympäristön osalta vesiensuojelun tehostamisella,
päästöjä vähentämällä sekä vesi- ja ranta-alueita kunnostamalla. Pohjanmaan
maakuntaohjelman 2007–2010 kehittämistavoitteissa ennakoidaan, että ympäristön tila ja sen alueelliset erityispiirteet tulevat korostumaan tällä ohjelmakaudella.
Toimintalinjassa "Luonnon ja ympäristön hyvinvoinnin edistäminen" käsitellään
vesistöjen tilan parantamista. Pohjavesien osalta esitetään muun muassa riskikohteiden kartoittamista ja pohjavesialueiden kunnostustarpeen arvioimista sekä suojelusuunnitelmien laatimista riskialueille. Lisäksi painotetaan pohjavesien suojelun
huomioimista kaikessa maankäytön suunnittelussa.
Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmassa vesiensuojelun painopiste on
haja-asutuksen kuormituksen vähentämisessä. Erityishuomiota suunnitelman mukaan on kiinnitettävä pohjavesien suojeluun yhdyskuntien vedenhankinnan turvaamiseksi. Suojelutarvetta tulee kartoittaa pohjavesialueiden tutkimuksella. Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2007–2010 toimintalinjassa "Infrastruktuuri
ja ympäristö" korostetaan pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamisen tärkeyttä alueella, mihin on vastattu toteuttamalla POSKI -projekti.

2.3 Länsi-Suomen ympäristökeskuksen ympäristöstrategia ja
muut alueelliset ohjelmat ja hankkeet
Länsi-Suomen ympäristöstrategiassa 2007–2013 linjataan Etelä-Pohjanmaan,
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen sekä Länsi-Suomen ympäristökeskuksen keskeiset hyvän ympäristön vaalimiseen liittyvät tulevaisuuden haasteet ja
esitetään keinot haasteisiin vastaamiseksi. Strategiassa esitetty visio vuoteen 2030
on, että alue toimisi eurooppalaisena kestävän kehityksen esimerkkialueena. Vesien
tilan osalta tämä tarkoittaa, että Länsi-Suomi on edelläkävijä kestävän kehityksen
mukaisessa vesienhoidossa ja alueen vedet ovat hyvässä tilassa. Pohjavesien osalta
tämän tavoitteen saavuttamiseksi tehdään pohjavesitutkimuksia, kartoitetaan pohjavesialueiden riskikohteet ja toteutetaan tarvittavat kunnostus- ja suojelutoimenpiteet. Pohjavesien suojelu huomioidaan niin ikään myös maankäytön suunnittelussa,
jolla pyritään pohjavesien suojelun ja käytön yhteensovittamiseen.
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Metsäkeskukset laativat toiminta-alueilleen alueelliset metsäohjelmat yhteistyössä metsätalouden organisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Alueellinen
metsäohjelma toimii maakunnan metsäpolitiikan suunnannäyttäjänä; ohjelma kokoaa yhteen alueen metsiin liittyvät tiedot ja kehittämistarpeet, muun muassa metsien kestävän hoidon ja käytön sekä metsätalouden kehittämisen yleiset tavoitteet.
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueellinen metsäohjelma 2006–2010 tuo varsin
näkyvästi esiin vesipuitedirektiivin merkityksen metsätaloudelle. Ohjelman vesiluonnon suojelun tavoitteita ovat vesien ja pohjavesien hyvän laadun ja ekologisen
tilan turvaaminen metsätalouden osalta, metsätalouden vesiensuojelun laadun kehittäminen valuma-aluetarkasteluna sekä osallistuminen vesipolitiikan puitedirektiivin valmisteluun ja täytäntöönpanoon. Vesiensuojelun toimenpiteitä ovat muun
muassa korkeatasoisten vesiensuojelusuunnitelmien laatiminen kunnostusojituksissa, vesiensuojelukoulutus ja vesiensuojeluhankkeiden toteuttaminen metsäluonnonhoitohankkeina.
Rannikon metsäkeskuksen metsätalouden visio on, että metsänhoitoa harjoitetaan kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti, ottaen huomioon myös vesiensuojeluun liittyvät tekijät. Tavoitteena on vesistökuormituksen väheneminen.
Ympäristöministeriön toimeksiannosta on suuressa osassa Suomea jo toteutettu
pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamiseen tähtäävä POSKI hanke yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, alueellisten ympäristökeskusten,
maakuntien liittojen, Geologian tutkimuskeskuksen ja muiden toimijoiden kesken.
Projektin tavoitteena on turvata niin laadukkaiden kiviainesten saanti yhdyskuntarakentamiseen, kuin taata myös hyvän pohjaveden riittävyys vesilaitoksille yhdyskuntien vesihuoltoon, sekä osoittaa alueet kiviainesten ja pohjaveden hankintaan.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella POSKI -projekti on toteutettu EteläPohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Keski-Pohjanmaalla projekti on käynnissä ja valmistuu vuoden 2009 lopussa.
Soranottoalueiden tilaa ja kunnostustarvetta selvitetään ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäristökeskusten SOKKA hankkeessa. Tavoitteena on selvittää maa-ainestenottoalueiden jälkihoitotilanne
pohjavesialueilla sekä arvioida alueiden pohjavesiriskejä ja maisemointitarvetta.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella SOKKA -hanke valmistuu vuoden
2009 loppuun mennessä.

2.4 Vesihuoltosuunnitelmat
Vesihuollon alueellisella yleissuunnittelulla tarkoitetaan usean kunnan kattavaa
ylikunnallista, seudullista, maakunnallista tai sitäkin laajempaa alueellista vesihuollon suunnittelua. Vesihuoltolaki (119/2001) velvoittaa kuntia osallistumaan
alueelliseen yleissuunnitteluun sekä kuntakohtaisten vesihuollon kehittämissuunnitelmien laatimiseen. Vesihuollon yleissuunnittelun tarvetta korostetaan myös vesipolitiikan puitedirektiivin toteuttamisen kannalta ja suunnitelmissa tuotettua tietoa
voidaankin hyödyntää myös vesienhoidon suunnittelussa. Päävastuu suunnittelusta
ja hankkeiden toteuttamisesta on kunnilla ja niissä toimivilla vesihuoltolaitoksilla,
mutta alueelliset ympäristökeskukset voivat tehdä aloitteen suunnittelun aloittamiseksi ja koordinoida eri osapuolten yhteistyötä.
Vesihuoltosuunnitelmien laadinnassa huomioidaan alueen vesihuollon kehittämistarpeet pohjautuen esimerkiksi asutuksen ja elinkeinoelämän, vedenkulutuksen
sekä jäteveden määrän kehitysennusteisiin suhteutettuna nykyisten vesihuoltolaitosten kapasiteetin riittävyyteen ja hyödynnettävissä oleviin pohja- ja pintavesivaroihin. Vesihuollon nykytilan pohjalta laaditaan kehittämistavoitteita ja esitetään
toimenpiteet sekä aikataulu tavoitteiden saavuttamiseksi.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueelle on laadittu 1960-luvulta lähtien
kaikkiaan 22 vesihuollon alueellista yleissuunnitelmaa kuntakohtaisten vesihuollon
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kehittämissuunnitelmien lisäksi (taulukko 3). Suunnitelmat kattavat koko ympäristökeskuksen alueen. Monet kunnat ovat olleet mukana useissa alueellisissa suunnitelmissa. Länsi-Suomessa vesihuollon alueellisissa yleissuunnitelmissa vedenhankinta painottuu yleensä pohjavesivaroihin ja suunnitelmat koskevat pintaveden
käyttöä vain alueilla, joille pohjaveden johtaminen ei ole taloudellisesti mahdollista. Tekopohjaveden käyttöä ei ole juurikaan esitetty uudemmissa suunnitelmissa.
Taulukko 3. Vesihuollon alueelliset yleissuunnitelmat Länsi-Suomen ympäristökeskuksen
alueella.
Suunnitelma

Laadittu

Lapuanjoki- ja Kyrönjokilaakson vesihuollon yleissuunnitelma

1968

Lestijoen, Perhonjoen ja Luodonjärven vesistöalueen vesihuollon yleissuunnitelma

1973

Suupohjan vesihuollon yleissuunnitelma

1974

Kyrönjokilaakson vedenhankinnan yleissuunnitelma

1973

Vaasan seudun vesihuollon yleissuunnitelma

1975

Kristiinanseudun vesihuollon yleissuunnitelma

1976

Lappajärven ympäristön vesihuollon yleissuunnitelma

1976

Kyrönmaan vesihuollon yleissuunnitelma

1980

Evijärven, Kaustisen, Teerijärven ja Vetelin alueen vedenhankinnan yleissuunnitelma

1981

Generalplan över vattenförsörjningen i Jakobstad, Nykarleby och Pedersöre

1982

Lestijokilaakson, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan vedenhankinnan yleissuunnitelma

1983

Alahärmän kunnan, Kauhavan kaupungin ja Ylihärmän kunnan jätevesien johtaminen ja käsittely 1987
Generalplan för vatten anskaffningen i Jakobstad, Nykarleby ocn Pedersöre

1995

Seinäjoen seudun vesihuollon yleissuunnitelma

1997

Järviseudun ja Perhonjoen yläosan vesihuollon yleissuunnitelma

1999

Lestijokilaakson sekä Kälviän, Lohtajan ja Ullavan vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma

2002

Kuusiokuntien vesihuollon yleissuunnitelma

2004

Härmänmaan vesihuollon yleissuunnitelma

2004

Suupohjan alueen vesihuollon yleissuunnitelma

2004

Pietarsaaren ja Kokkolan seutujen vesihuollon yleissuunnitelma

2008

Seinäjoen seudun vesihuollon yleissuunnitelma

2008

Vaasan seudun vesihuollon yleissuunnitelma

2009

2.5 Vedenottamoiden suoja-alueet
Aina vesilain voimaantulosta lähtien pohjaveden suojelua on toteutettu perustamalla vesilain mukaisia suoja-alueita vedenottamoiden ympärille. Suoja-alueet määrätään ympäristölupaviraston päätöksellä terveydellisistä syistä tai pohjaveden puhtauden säilyttämiseksi. Pohjaveden laatua vaarantava toiminta suoja-alueella on
siten kielletty ilman ympäristölupaviraston päätöstä. Suoja-aluepäätökset ovat ottamokohtaisia. Varsinkin vanhemmat suoja-alueet on jaettu lähi- ja kaukosuojavyöhykkeisiin veden virtauksen ja virtausajan mukaan, mutta nykyisin suojavyöhykejaosta on osin luovuttu pohjaveden pilaamis- ja muuttamiskieltojen koskiessa koko pohjavesialuetta. Viime vuosina uusia suoja-alueita ei ole juurikaan haettu, mutta suoja-aluemenettely on edelleen käytettävissä pohjaveden suojelukeinona. Suoja-alue -käsite tunnetaan myös vesipuitedirektiivissä, jossa sillä tarkoitetaan
jäsenvaltioiden mahdollisuutta perustaa suojavyöhykkeitä erityisesti juomavedenottoa varten.
Vedenottamoiden suoja-alueita on Suomessa noin 220 kappaletta, LänsiSuomen ympäristökeskuksen alueella niitä on 31 (taulukko 4, kuva 5). Valtaosa
ympäristökeskuksen suoja-alueista on perustettu 1980- ja 1990-luvulla.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen raportteja
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Taulukko 4. Vedenottamoiden suoja-alueet Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella.

18

Kunta

Pohjavesialue

Vedenottamo

Kauhava

Haaruskangas

Haaruskangas I

1983

Evijärvi

Hietakangas

Hietakangas

1979

Himanka

Tiilipruukinkangas C

Vihtari

1979

Ilmajoki

Salonmäki A

Koskuslähde

1983

Jalasjärvi

Koskue

Koskue

1978

Kauhava

Lummukkakangas A

Lummukka

1993

Kaustinen

Åsen A

Puumala

1986

Kaustinen

Oosinharju

Virkkala

1979

Kaustinen

Oosinharju

Tanhuanpää

1979

Kokkola

Patamäki

Patamäki

1990

Kokkola

Patamäki

Saarikangas

1990

Kokkola

Patamäki

Galgåsen

1990

Kauhava

Änttikangas

Änttikangas

1979

Kurikka

Aronlähde

Aronlähde

1982

Kurikka

Kuusistonloukko

Autionkorpi

1982

Kurikka

Kuusistonloukko

Lehtinen

1982

Lestijärvi

Syrinharju

Multila

1993

Lestijärvi

Syrinharju

Sorala

1993

Lestijärvi

Syrinharju

Vesilä

1993

Maalahti

Kolnebacken A

Kolnebacken I

1985

Maalahti

Kolnebacken B

Kolnebacken II

1987

Maalahti

Storstenrösbacken

Rainebäck

1998

Maalahti

Trutören

Gräsören

1994

Maalahti

Strömsören

Strömsören

1994

Seinäjoki

Vanhainkoti

Vanhainkoti

1980

Teuva

Loukaja

Riippi

1976

Uusikaarlepyy

Hysalhedet, Soklothedet

Kovjoki

1996

Uusikaarlepyy

Gunnarskangan A

Prästgangan

1984

Veteli

Hirvelänkangas A

Seppälä

1990

Veteli

Tunkkari

Tunkkari

1989

Seinäjoki

Kivistönmäki

Kainasto

1978
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2.6 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat
Nykyisin yhä merkittävämpi väline pohjavesien suojelussa suoja-alueiden rinnalla
on pohjavesialue- tai muodostumakohtainen suojelusuunnitelmamenettely, jonka
tarkoituksena on suojella pohjavesivaroja rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti
maankäyttöä pohjavesialueella. Suojelusuunnitelmassa selvitetään alueen hydrogeologiset ominaisuudet, kartoitetaan pohjavedelle riskiä aikaansaavat kohteet sekä
laaditaan toimenpidesuositukset alueella jo oleville sekä sinne mahdollisesti tuleville riskitoiminnoille. Suojelusuunnitelmien tavoitteena on myös tehostaa pohjaveden laadun tarkkailua ja seurantaa. Suojelusuunnitelmamenettely poikkeaa suojaalueen muodostamisesta muun muassa siten, että suojelusuunnitelmia ei vahvisteta
ympäristölupavirastossa eikä niillä ole sitovia juridisia seurausvaikutuksia. Suojelusuunnitelmien laadinnasta tai laadituttamisesta vastaavat pääasiassa kunnat ja
muut pohjavedenottajat. Suojelusuunnitelmat ja niiden toimenpideohjelmat pyritään saattamaan alueen toiminnanharjoittajien käyttöön.
Suojelusuunnitelmia on laadittu vedenhankintaa varten tärkeille ja soveltuville
pohjavesialueille jo yli 15 vuoden ajan. Valtakunnallisella tasolla suojelusuunnitelmia on tehty noin 300 kappaletta ja ne kattavat yhteensä noin tuhat pohjavesialuetta. Alueellisten ympäristökeskusten tekemien arvioiden mukaan noin 240 vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella on todettu olevan pohjavedelle riskiä
aiheuttavaa toimintaa siinä määrin, että suojelusuunnitelman laatiminen olisi kiireellinen tehtävä. Lähivuosien tavoite onkin laatia suojelusuunnitelmat ainakin
kaikille riskialueille. Lisäksi on esitetty, että kaikki ennen vuotta 2000 laaditut
suojelusuunnitelmat tulisi päivittää. Osaltaan suojelusuunnitelmien päivittämistä ja
laadintaa tulevat edistämään uusi juomavesidirektiivi sekä maailman terveysjärjestön (WHO) uusi juomavesiohjeisto, jolla pyritään varmistamaan vedentuotantoketjun turvallisuus raakaveden muodostumisalueelta käyttäjälle (Water Safety Plan).
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella suojelusuunnitelmia on laadittu
kaikkiaan 32 kappaletta, vuonna 2009 päivitettävänä tai laadinnassa on lisäksi
kolme suunnitelmaa (taulukko 5). Suunnitelmat kattavat yhteensä 134 pohjavesialuetta (kuva 5). Valtaosa suojelusuunnitelmista on tehty 1990-luvun lopulta alkaen.
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Taulukko 5. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat Länsi-Suomen ympäristökeskuksen
alueella.
Kunta

Suojelusuunnitelmaan sisältyvät pohjavesialueet (laadittu)

Alajärvi

Hyöringinharju (1995)

Alajärvi

Valkeiskangas A ja B, Patami (Saukonkylä), Multavaaru, Valkealampi A ja B, Länsikylä (1996)

Alavus

Vajesoja, Ritolanmäki, Hauta-ahonkangas, Pyylampi, Tastulanmäki (1998)

Evijärvi

Hietakangas (1991)

Evijärvi

Heitinkangas A ja B (1994)

Halsua

Kannisto, Isoharju A ja B, Ylikylä A ja B, Kanala, Liedes (2002, kesken)

Ilmajoki

Tervahamina, Koskenkorva, Salonmäki A ja B (2005)

Isokyrö ja
Seinäjoki

Sarvikangas, Kokkokangas, Lamminkangas (2000)

Isokyrö ja
Seinäjoki
Jalasjärvi

Suolainen, Sarvikangas, Kokkokangas, Lamminkangas (tekeillä)

Kauhajoki

Hyypänmäki, Pahalähde (2000)

Kauhava

Änttikangas, Hietakangas (1996)

Kauhava

Pöyhösenkangas A, B ja C (1995, 2004)

Kauhava
Kaustinen

Puisaari, Kirkonkylä, Sudenportti, Haarakangas-Mustaisnevankangas, Haaruskangas, Murheeton (2005)
Oosinharju, Åsen A ja B (1995)

Kaustinen

Oosinharju, Åsen A ja B, Kausti, Koppeloharju, Peltokydönharju, Pläkkisenharju (2009, kesken)

Kokkola

Patamäki (1992, 1995, päivitys)

Korsnäs

Boviksanden A ja B (2006)

Kristiinankaupunki

Korsbäck, Storåsen (1997)

Kuortane ja Alajärvi

Lahdenkangas, Lappakangas A ja B, Menkijärvi (1998)

Kurikka

Poronkangas (2009)

Kurikka ja
Kauhajoki
Laihia

Kuusistonloukko, Aronlähde, Kylänvuori, Kakkurin lähteet, Pitkämönkangas A ja B, Iso Nummikangas A, B ja C, Nummikangas A ja B, Keltamäki, Heikinkangas (2005)
Välikylä, Jokikylä, Jukaja, Lapinmäki, Sahanlähde, Tyllijoki, Leppineva, Isokangas, Allinen,
Perkiönmäki, Jokisalo, Kurunkangas, Tervasmäki (Lähdeträmäkkä) (2009)

Lapua

Hirvikangas (1993)

Lestijärvi

Latometsä, Parannankangas A ja B, Kasalankangas A ja B (2002)

Mustasaari

Sepänkylä (1998)

Närpiö ja Teuva

Jämnåsen, Horonpää, Horonkylä (1999)

Seinäjoki

Korteskylä A, Pyssykangas (2003)

Seinäjoki

Troihari, Heralankangas, Liipantönkkä (2009)

Töysä

Ukkokangas, Kuivakangas, Lieskangas, Vuorijärvi A ja B, Hakojärvi, Liesjärvi, Läntisranta
(2009)
Kangan, Kainuunkangas, Markby, Palomhedet, Bredkangan, Marken, Soklothedet, Hysalheden,
Gunnarskangan A, Åvist (1999)
Kaurajärvi A ja B (2009)

Uusikaarlepyy ja
Pedersöre
Vöyri-Maksamaa
Ähtäri
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Mustakangas, Koskue, Mujunkangas (2001)

Nääsinsalmi, Nousunlahti, Sileäkangas, Torakkakangas A ja B, Peränne A ja B, Könninkangas,
Liesjärvi (2006)
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3 Erityiset alueet
Paikoitellen vesien tilaan kohdistuu vesienhoidossa suojelun tai vaativan käytön
vuoksi tavanomaista tarkempia ympäristötavoitteita. Näitä vesiä tai alueita kutsutaan vesienhoidossa erityisiksi alueiksi, joita ovat vesienhoitoasetuksen mukaan
seuraavat:
Alue, josta otetaan tai on tarkoitus ottaa vettä talousvesikäyttöön enemmän
kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli 50 ihmisen tarpeisiin
Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue, jolla veden tilan ylläpito tai parantaminen on tärkeää elinympäristön tai lajin suojelun kannalta
Euroopan yhteisön lainsäädännön perusteella uimavedeksi määritelty alue

3.1 Vedenhankintakäytössä olevat pohjavesialueet
Suomessa on noin 6 350 pohjavesialuetta. Näillä alueilla muodostuu yhteensä lähes
5,5 miljoonaa kuutiometriä pohjavettä vuorokaudessa. Pohjavedellä on suuri merkitys Suomen vesihuollossa: Pohjaveden ja tekopohjaveden osuus vesilaitosten
jakamasta vedestä on 60 prosenttia ja pohjavettä käyttää noin 3,5 miljoonaa asukasta. Pohjaveden osuuden odotetaan tulevaisuudessa kasvavan lähinnä pohjaveden
pintavettä parempien ominaisuuksien ja vähäisemmän käsittelytarpeen ansiosta.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella erityisiin alueisiin lukeutuvat kaikki alueen 385 vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta (liite 1). Alueen vesilaitosten jakamasta talousvedestä noin 80 prosenttia on pohjavettä. Vuonna 2008
alueen pohjavesivaroista (373 490 m3/d) oli käytössä vajaat 90 000 m3/d eli noin 24
prosenttia.

3.2 Elinympäristön tai lajien suojeluun määritellyt alueet
Erityisiksi alueiksi on valittu ne Natura 2000 -alueet, joilla on merkittäviä vesiin
liittyviä suojeluarvoja. Nämä alueet on sisällytetty vesipuitedirektiivin mukaiseen
suojelualueiden rekisteriin, johon on Suomessa valittu luonto- ja lintudirektiivin
mukaisia alueita. Luontodirektiivin (92/43/ETY) osalta pääkriteerinä on käytetty
vesiluontotyyppien, vesissä esiintyvien lajien sekä vesistä suoraan riippuvaisten
luontotyyppien ja lajien esiintymistä alueella. Lintudirektiivin (74/409/ETY) osalta
alueiden valinnan pääkriteerinä on ollut vesistä riippuvaisten sekä muuton aikana
vesielinympäristöä käyttävien lajien esiintyminen. Alueiden valinnassa on lisäksi
huomioitu alueen merkitys kyseisten luontotyyppien ja lajien suojelulle. Valinta on
voitu tehdä myös alueella esiintyvien kansallisesti uhanalaisten kalalajien perusteella.
Suomessa valinnassa on lisäksi huomioitu Natura 2000 -alueiden suojelun taustalla olevat kansalliset ja kansainväliset suojeluohjelmat, alueiden maantieteellinen
kattavuus, ympäristöpaineet sekä alueiden yhteys pohjavesialueisiin. LänsiSuomen ympäristökeskuksen alueella vesipuitedirektiivin mukaisia suojelualuerekisterikohteita sijoittuu kaikkiaan 11 pohjavesialueelle. Kahdella kohteella (Lauhavuori ja Lähdeneva) suojelulliset arvot liittyvät voimakkaaseen pohjavesivaikutukseen tai pienvesiarvoihin (Leikola ym. 2006) (taulukko 6, kuva 6).
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Taulukko 6. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella pohjavesialueille sijoittuvat vesipuitedirektiivin mukaiset suojelualuerekisterikohteet, joiden arvot liittyvät pohjavesivaikutukseen
(SCI = luontodirektiivi, SPA = lintudirektiivi).

Riitakangas

Natura 2000 alue
Lauhanvuori

Eenokinneva

Lauhanvuori

Viirrekangas
Herlevinharju A

Lähdeneva
Lähdeneva

Pohjavesialue

Sijaintikunta/
-kunnat
Isojoki,
Kauhajoki,
Honkajoki
Isojoki,
Kauhajoki,
Honkajoki
Kokkola
Kokkola

Suojeluperuste
SCI

Suojelulliset arvot
pienvedet, mm. lähteiköt ja
lähdepurot

SCI

pienvedet, mm. lähteiköt ja
lähdepurot

SPA/SCI
SPA/SCI

voimakas pohjavesivaikutus
voimakas pohjavesivaikutus

3.3 Uimarannat
Suomessa niin sanotuksi EU-uimarannaksi luokitellaan ranta, jolla oletetaan käyvän uimakauden aikana vähintään 100 uimaria päivässä. Näitä uimavesiä hallitaan
uimavesidirektiivin (2006/7/EY) perusteella annetun sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksen (177/2008) nojalla. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella pohjavesialueilla sijaitsee viisi EU-uimarantaa (taulukko 7, kuva 6).
Taulukko 7. Pohjavesialueille sijoittuvat uimarannat ja niiden yhteys pohjaveteen.
Pohjavesialue

Sijaintikunta

Uimaranta

Yhteys

Järvimäki B

Isojoki

Kangasjärvi

Haapalankangas

Kurikka

Säläisjärvi

Nummikangas B

Kauhajoki

Nummijärvi

Kirkasvetinen järvi, johon purkautuu pohjavettä. Järvestä purkautuu vettä edelleen Sarvikankaan pohjavesialueelle.
Järvi säännöstelty, vedenpinta alempana kuin
pohjavesialueella, järven vedenlaatu ei näy
pohjaveden laadussa.
Nummijärven pinta on alempana kuin harjualueella, pohjavettä purkautuu järveen.

Karhinkangas
Storsanden

Kokkola
Uusikaarlepyy

Vattajanniemi
Storsanden

Pohjavettä purkautuu mereen.
Pohjavettä purkautuu mereen.
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Kuva 6. Pohjavesialueet, joilla sijaitsee vesipuitedirektiivin mukaisia suojelualuerekisterikohteita ja uimarantoja.
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4 Ilmastonmuutos ja muut
toimintaympäristön muutokset
4.1 Ilmastonmuutoksen ja hydrologisten ääriolosuhteiden
vaikutus
Ilmastonmuutoksen ennustamiseen liittyy epävarmuutta niin muutoksen voimakkuuden kuin aikataulunkin suhteen. Todennäköisesti vuoteen 2015 mennessä ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat vielä kohtuullisen vähäisiä. Jaksolla 2010–2030
ilmaston muutokset näkyvät lämpötilojen ja sademäärien lisäyksinä, mutta vaihtelu
pysynee nykyisten luontaisten muutosten kaltaisena. Jaksolla 2030–2100 muutokset tulevat selvemmiksi, kun talvilämpötilat nousevat ja talven sateet tulevat pääosin vetenä. Hydrologiset ääri-ilmiöt lisääntyvät, esimerkiksi rankkasateet voimistuvat ja muodostavat kesäisin nykyistä suuremman osan kokonaissademäärästä.
Lumipeite ohenee etenkin Etelä-Suomessa ja roudaton kausi pitenee. Merivirtojen
muuttumisen aiheuttama ilmaston viileneminen on mahdollista, mutta sen katsotaan olevan epätodennäköistä tällä vuosisadalla. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia
Suomen ilmastoon ja ilmastonmuutokseen sopeutumista on tarkasteltu esimerkiksi
FINSKEN- ja FINADAPT-hankkeissa.
Syyssateiden runsastumisen ja talvien lämpenemisen vuoksi on todennäköistä,
että pohjavettä muodostuu loppusyksyisin ja talvikautena oleellisesti nykyistä
enemmän. Toisaalta kesien piteneminen ja kuivuminen alentavat pohjavedenpintoja erityisesti Etelä-Suomen pienissä pohjavesimuodostumissa. Toistaiseksi on epäselvää, riittääkö syys- ja talvikautena tapahtuva pohjavesien muodostumisen lisäys
kompensoimaan kesänaikaista vajetta.
Mahdollinen pohjavedenpintojen aleneminen tulee veden riitävyyden ohella aiheuttamaan ongelmia myös pohjaveden laadulle aikaansaamalla hapen puutetta
sekä liuenneen raudan, mangaanin ja metallien korkeita pitoisuuksia pohjavedessä.
Hapen puute saattaa myös lisätä muiden haitallisten ja pahaa hajua ja makua aiheuttavien aineiden kuten ammoniakin, metaanin ja rikkivedyn pitoisuuksia pohjavedessä. Pohjavedenpinnan aleneminen voi aiheuttaa myös pohjavesien suolaantumista varsinkin rannikolla. Rankkasateet ja tulvien yleistyminen ja voimistuminen
lisäävät riskiä pohjaveden bakteerisaastumiseen. Riskikohteita voivat olla esimerkiksi veden- ja jätevedenkäsittelylaitokset ja kaatopaikat. Suurimmat ongelmat
tulvien ja kuivuuden kaltaisista erityistilanteista aiheutuvat pienille pohjavettä käyttäville vesilaitoksille, joilla ei ole valmiuksia vedenkäsittelyyn. Laajenevat tulvavaara-alueet ja muut lisääntyvät sään ääri-ilmiöt asettavat erityisvaatimuksia alueidenkäytön suunnitteluun, eri toimintojen sijainnin ohjaukseen ja ennen kaikkea
riskienhallintaan.

4.2 Maatalouden muutos
Maatilojen keskikoko kasvaa edelleen vuoteen 2015. Kotieläintilojen ja turkistarhojen määrä vähenee, mutta niiden koko kasvaa ja tuotanto keskittyy. Kotieläintuotannon keskittymisen seurauksena voi syntyä tilanteita, joissa lannan levitysalaa
joudutaan hakemaan kauempaakin. Lannan käytön tehostamien ja hyödyntäminen
edellyttää myös uusia ratkaisuja.
Maatalouden ympäristötuki ohjaa maataloutta edelleen ympäristömyönteisempään suuntaan kaudella 2007–2013. Ympäristötuki vaikuttaa oleellisesti muun
muassa suojavyöhykkeiden perustamiseen ja lannankäytön tehostamiseen. SiirtyLänsi-Suomen ympäristökeskuksen raportteja
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minen suorakylvöön vähentää eroosiota, mutta johtaa kasvinsuojeluaineiden käytön
kasvuun.

4.3 Asutuksen muutos
Alueen kunnat ovat arvioineet asukasmäärän kasvavan hieman, lisäksi asutus tulee
osittain keskittymään suurimpien kaupunkien seuduille. Muutoin alueen asutuksessa ei tule tapahtumaan merkittäviä muutoksia vuoteen 2015 mennessä. Sen sijaan
alueen kuntarakenne tulee muuttumaan huomattavasti useiden kuntaliitosten myötä.

4. 4 Tienpidon muutos
Tiehallinnon ennusteiden mukaan tieliikenne kasvaa vuoteen 2040 mennessä noin
kolmanneksen mukaillen väestönkasvua ja sen painopistealueita. Pääteillä liikenteen arvioidaan kasvavan noin 40 prosenttia, seututeillä liikenne kasvaa koko tieverkon keskimääräisen kasvun mukaisesti ja yhdysteillä on kasvua keskimäärin
kymmenen prosenttia. Liikenteen alueellisessa ja tieluokittaisessa tarkastelussa
Pohjanmaan maakunnat kuuluvat nopean kasvun alueisiin. Tieliikenteen tulevaisuuteen alueella vaikuttavat esimerkiksi kuntaliitokset ja sitä kautta pitenevät matkat palveluihin sekä pendelöinnin yleistyminen yhä useamman liikkuessa oman
asuinalueensa ulkopuolelle töihin.
Tiehallinto on aloittanut varautumisen ilmastonmuutoksen mahdollisesti aiheuttamiin äärevämpiin sääolosuhteisiin. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tienpidossa -esiselvitys on saatavissa verkkojulkaisuna internetissä osoitteessa:
http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf/3201029-v-ilmastonmuutokseen_sopeutuminen_tienpidossa.pdf.
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5 Pohjavettä vaarantava ja muuttava toiminta
5.1 Yleistä
Yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta runsaimmat ja laadukkaimmat pohjavesivarat sijaitsevat pääosin sora- ja hiekkamuodostumissa. Samoille alueille on
usein keskittynyt myös paljon ihmistoimintaa näiden maaperämuodostumien tarjotessa hyvän rakennuspohjan ja hyvää rakennusmateriaalia. Pohjavesialueilla voi
sijaitakin runsaasti erilaisia riskiä aiheuttavia toimintoja ja alueille on usein tyypillistä moniongelmaisuus. Ihmistoiminnan on paikoin todettu aiheuttavan muutoksia
pohjaveden laadussa ja määrässä. Varsinaiset pohjaveden pilaantumistapaukset
ovat Suomessa olleet kuitenkin suhteellisen harvinaisia ja paikallisia.
Osaa riskitoiminnoista on toimenpideohjelmassa arvioitu maanpeitettä ja maankäyttöä kuvaavalla koko Suomen kattavalla CORINE Land Cover 2000 -aineistolla
(CLC2000). Tietokanta koostuu satelliittikuvamosaiikista sekä paikkatietoaineistoista. Suomen aineisto valmistui Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) vuonna
2004 osana eurooppalaisia CORINE2000 ja IMAGE2000 -hankkeita.
Muina lähteinä on käytetty ympäristöhallinnon tietojärjestelmiä ja aineistoja,
esimerkiksi pohjavesitietojärjestelmää (POVET), maaperän tilan tietojärjestelmää
(MATTI), valvonta- ja kuormitustietojärjestelmää (VAHTI) ja vesihuoltolaitostietojärjestelmää (VELVET).

5.2 Peltoviljely
Suomessa tärkeiden ja vedenhankintaan soveltuvien pohjavesialueiden yhteispintaalasta noin 7 prosenttia on peltoa. Peltoviljelyn pohjavesivaikutukset riippuvat
suuresti alueen hydrogeologisista olosuhteista. Peltoviljelyyn liittyviä pohjavedelle
mahdollista riskiä aikaansaavia toimintoja ovat lähinnä lannoitteiden ja torjuntaaineiden käyttö. Keinolannoitteiden lisäksi käytetään orgaanisia lannoitteita. Pohjavesien kannalta typpilannoitteiden käyttö voi olla ongelmallista ja yleisin maatalouden aiheuttama pohjavesihaitta onkin nitraattipitoisuuden nousu. Lannoituksen
seurauksena myös pohjaveden happipitoisuus voi laskea, orgaanisen aineen määrä
kasvaa ja fosforin, kloridien, veden kovuuden, sähkönjohtavuuden ja kokonaissuolapitoisuuden arvot kohota. Lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö on selkeästi
vähentynyt ja tarkentunut viimeisten vuosikymmenten aikana.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueelle sijoittuu noin 19 prosenttia (446
000 ha) koko Suomen viljelyksessä olevasta peltoalasta. Alueella viljellään pääosin
rehuviljaa ja nurmea. Viljanviljely keskittyy Kyrönmaalle, Laihian–Isonkyrön–
Vähänkyrön seudulle, nurmen osuus on suurin Keski-Pohjanmaalla. Pohjavesialueiden yhteenlasketusta pinta-alasta keskimäärin lähes 8 prosenttia on viljelyksessä
olevaa peltoa. Laajoja peltoalueita on muun muassa Hyypänmäen (926 ha), Pahalähteen (629 ha) ja Lumikankaan (246 ha) pohjavesialueilla Kauhajoella sekä Kuusistonloukon (330 ha) pohjavesialueella Kurikassa ja Salonmäki A:n (296 ha) pohjavesialueella Ilmajoella. Muutamilla pienillä pohjavesialueilla peltoalan osuus
pohjavesialueesta voi olla melko suuri (CLC2000). Taulukossa 8 on esitetty ne
pohjavesialueet, joilla muodostumisalueella peltopinta-alaa on yli 20 hehtaaria.
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Taulukko 8. Pohjavesialueet, joilla peltopinta-ala muodostumisalueella on yli 20 hehtaaria
(CLC2000).
Muodostumisalueen pinta-ala, ha
1780

Peltopinta-ala
Peltoala muodosmuod. alueella, ha tumisalueesta %
119,44
6,7

Kunta

Pohjavesialue

Kokkola

Karhinkangas

Isojoki

Vesijärvi

181

59,25

32,6

Kokkola

Patamäki

1984

46,69

2,4

Kurikka

Pitkämönkangas A

970

36,13

3,7

Uusikaarlepyy

Hysalhedet

408

35,50

8,7

Uusikaarlepyy

Gunnarskangan A

654

35,38

5,4

Halsua

Liedes

174

34,75

20,0

Kurikka

Aronlähde

45

33,63

74,6

Alajärvi

Hyöringinharju

298

32,50

10,9

Alajärvi

Saukonkylä

272

32,50

11,9

Teuva

Pappilankangas

189

28,56

15,1

Kokkola

Rahkosenharju

298

26,88

9,0

Veteli

Pitkäkangas

283

26,56

9,3

Pedersöre

Åvist

162

26,25

16,2

Kannus

Eskolanharju

199

25,31

13,0

Isojoki

Kaskelankangas A

200

24,94

12,5

Kristiinankaupunki

Storåsen

166

24,63

2,5

Kauhava

Pöyhösenkangas A

132

24,38

18,5

Kaustinen

Kausti

79

24,25

23,2

Isojoki

Penttilänkangas

231

23,44

10,1

Kauhava

Saunakangas

162

20,94

13,0

Närpiö

Horonpää

236

20,38

8,6

Kurikka

Pitkämönkangas B

241

20,31

8,4

EU:n maatalouden erityisympäristötuen suojavyöhykesopimuksia oli LänsiSuomen ympäristökeskuksen alueen pohjavesialueilla vuonna 2007 noin 530 hehtaarin alueelle, eniten näitä sijoittui Kauhajoen ja Alajärven kuntien alueille. Pohjavesialueiden peltoviljely -tukea maksettiin vuonna 2007 noin 450 hehtaarin alueelle.

5.3 Kotieläintalous
Eläinsuojien sijoittaminen vedenhankintaa varten tärkeälle tai vedenhankintaan
soveltuvalle pohjavesialueelle vaatii nykyisin ympäristölupamenettelyn. Pohjavesialueilla harjoitettu karjatalous voi vaarantaa ja heikentää pohjaveden laatua. Esimerkiksi karjanlannan mikrobit voivat kulkeutua pohjaveteen etenkin lumen sulamisen ja runsaiden sateiden aikaan. Mikrobeja voi päästä pohjaveteen myös huonokuntoisten lantajärjestelmien ja kaivorakenteiden kautta. Karjatalouden aiheuttamia pohjaveden pilaantumistapauksia on Suomessa kuitenkin ollut vähän.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella karjatalous on pitkälle kehittynyttä
lihan- ja maidontuotantoa, jossa jalostus tehdään lähialueella. Alueen osuus Suomen naudan- ja sianlihantuotannosta on merkittävä ja myös siipikarjaa kasvatetaan
paikoin runsaasti. Nautakarjataloutta on etenkin alueen pohjois-, itä- ja eteläosissa.
Tehokas sikatalous on keskittynyt pääosin Ilmajoelle, Vähäänkyröön sekä rannikkoalueen keskiosiin. Siipikarjatuotantoa on lähinnä Närpiössä, Lapualla, Seinäjoella ja Ilmajoella.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella kotieläintuotantoa on 101 pohjavesialueella (Tike 2007) (kuva 7). Pääosalla pohjavesialueiden tiloista on keskitytty
lihan- ja maidontuotantoon.
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Kuva 7. Pohjavesialueilla sijaitsevat eläintilat eläinlajeittain Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella (tilanne 1.4.2007, Tike:n maaseutuelinkeinorekisteri).

5.4 Turkiseläintuotanto
Valtaosa Suomen turkistiloista sijaitsee Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella. Tilat ovat keskittyneet Pohjanmaan ruotsinkielisen rannikon ja Järviseudun kuntiin sekä Härmän seudulle. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella tuotetaan
yli 70 prosenttia koko maan minkin- ja ketunnahoista. Monet tiloista sijoittuvat
pohjavesialueille muodostaen uhan pohjaveden laadulle. Suurimpana ongelmana
ovat tarha-alueelta peräisin olevat typpiyhdisteet.
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Nykykäytännön mukaisesti pohjavesialueille ei sijoiteta uusia turkistiloja.
Vuonna 2007 Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella oli pohjavesialueilla
kaikkiaan 58 turkistilaa. Valtaosa tiloista on rakennettu muutamalle sadalle eläimelle. Yli tuhannen eläimen tiloja oli 16 kappaletta, suurimman tilan ollessa 9 700
eläimelle. Suurimman riskin pohjaveden laadulle aikaansaavat pitkään toiminnassa
olleet tuotantoalueet, joilla on lisäksi useampia tuottajia. Tällaisia alueita sijaitsee
Himangalla, Kokkolassa ja Kauhavalla, missä turkiseläintuotanto on paikoin selvästi heikentänyt pohjaveden laatua. Tilojen suojarakenteet, kuten vesitiiviit lantaalustat ja ojitusjärjestelmä ovat osin puutteellisia nykyiseen vesiensuojelukäytäntöön verrattuna.
Tulevaisuudessa turkistilojen määrä vähenee yleisesti, mutta niiden koko kasvaa
ja tuotanto keskittyy. Turkistilat siirretään pois pohjavesialueilta. Siirrot pohjavesialueilla sijaitsevien tilojen osalta on pääosin käynnistetty.
Taulukko 9. Pohjavesialueet, joilla on ollut turkiseläintuotantoa Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella (tilanne v. 2007).
Kunta

Pohjavesialue

Alajärvi

Saukonkylä, Poutakangas

Evijärvi

Timosenharju

Halsua

Liedes

Himanka

Tiilipruukinkangas A

Karijoki

Isomäki

Kauhajoki

Kaustinen

Hyypänmäki, Pahalähde
Gunnarskangan B, Sudenportti, Mustaisnevankangas, Saunakangas, Pöyhösenkangas B, Pöyhösenkangas C, Makkarus
Kausti, Viiperioosi, Åsen B, Oosinharju, Peltokydönharju

Kokkola

Tiilipruukinkangas A ja B, Karhinkangas, Tiaisenkangas, Rahkosenharju

Kuortane

Lappakangas A

Kurikka

Kuusistonloukko

Lestijärvi

Latometsä

Pedersöre

Östermossbacken B, Åvist, Sandnäset

Pietarsaari

Bredskär

Uusikaarlepyy

Hysalhedet, Gunnarskangan B

Veteli

Hirvelänkangas B, Pitkäkangas

Vöyri-Maksamaa

Kaurajärvi A

Kauhava
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5.5 Metsätalous
Metsätalousmaan osuus Suomen maapinta-alasta on noin 86 prosenttia. Metsätalousmaa jaetaan puuntuotantokyvyn mukaan metsä-, kitu- ja joutomaahan, ja metsämaan alasta noin 90 prosenttia on puuntuotannossa (Korhonen ym. 2006). LänsiSuomen ympäristökeskuksen maapinta-alasta noin 75 prosenttia on metsätalouskäytössä. Puuntuotannon kannalta tärkeimpiä metsänhoitotöitä alueella ovat nykyisin kunnostusojitukset.
Metsätalouden toimenpiteistä lähinnä kunnostusojitus, hakkuut ja maanmuokkaus lisäävät valumavesien määrää ja mahdollisesti myös ravinteiden huuhtoutumista pohjaveteen. Esimerkiksi ojitukset saattavat vaarantaa pohjaveden laatua
alueilla, joilla pohjavesi on lähellä maanpintaa ja laskea pohjaveden pintaa pohjavesimuodostumassa. Tärkeillä ja vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla ei
nykyisin pääsääntöisesti enää suoriteta kunnostusojituksia eikä metsälannoituksia.
Myös metsänhakkuilla voi olla vaikutusta pohjaveden laatuun ja määrään. Tutkimuksissa on havaittu metsänhakkuun aiheuttavan esimerkiksi pohjaveden nitraattipitoisuuden lievää kohoamista. Karkearakeisten maalajien alueella pohjaveden
pinnankorkeus voi nousta sadeveden imeytymisen ja haihduntaolojen muutosten
seurauksena.
Energiapuun ja hakkuutähteiden korjuumäärät kasvavat ja lisäävät maaperän
käsittelyn pinta-alaa tulevaisuudessa. Tämä lisää eroosioriskejä ja ravinnehuuhtoumia.

5.6 Turvetuotanto
Suomessa turvetuotannossa on soita noin 60 000 hehtaaria. Suurimmat tuotantoalat
ovat Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Länsi-Suomen
ympäristökeskuksen alueella turvetuotantoa on runsaasti Jalasjärvellä, Kauhajoella,
Seinäjoella ja Alavudella. Turve tuotetaan lähinnä jyrsinturpeena ja käytetään pääosin energian tuotantoon.
Turvetuotannon pohjavesivaikutukset voivat liittyä pohjaveden määrän ja laadun muutoksiin. Suon kuivatus turvetuotantoon aikaansaa suoalueen pohjavedenpinnan alenemisen. Kivennäismaahan ulottuessaan ojitus voi aiheuttaa pohjaveden
pinnan alenemisen tai virtaussuunnan muuttumisen myös tuotantoalueen ulkopuolella ja siten vähentää pohjaveden saatavuutta. Pohjaveden laatu voi muuttua turvetuotannon seurauksena, mikäli tuotantoalueen vesiä suotautuu pohjaveden muodostumisalueelle. Tämä voi johtaa esimerkiksi kohonneisiin rauta-, mangaani- tai humuspitoisuuksiin pohjavedessä. Turvetuotannon ympäristöhaittoja vähennetään
tuotannon huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella sekä erilaisilla ympäristönsuojeluratkaisuilla.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella turvetuotantoa ei pääsääntöisesti sijoitu pohjavesialueille. Noin kymmenen tuotantoaluetta sijaitsee pohjavesialueen
reuna-alueilla ja useita sijoittuu jonkin matkan päähän pohjavesialueista, niiden
läheisyydessä oleville suoalueille. Turvetuotantoalueilta johdetaan kuitenkin vesiä
pohjavesialueiden halki, jolloin humuspitoisen veden imeytyminen pohjaveteen on
mahdollista.

5.7 Asutus
Jätevesien pääsy pohjaveteen on yleisin asutuksen aikaansaama pohjaveden likaantumisriski. Pohjaveden laatua voivat heikentää kiinteistöjen jätevesikaivot ja imeyttämöt sekä yhdyskuntien jätevesien käsittelylaitokset. Esimerkiksi jätevesivuodon seurauksena pohjaveteen kulkeutuneet taudinaiheuttajamikrobit saattavat
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säilyä pohjavedessä jopa kuukausia. Riskin aiheuttavat myös huonokuntoiset viemäriverkostot tai viemäröinnin puuttuminen kokonaan. Taajamien ulkopuolella ei
yleensä ole viemäriverkostoa, vaan jätevesien johtaminen saostuskaivojen kautta
maahan tai ojaan on edelleen yleinen jätevesien käsittelytapa. Haja-asutuksen jätevesien käsittely onkin haaste Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella, sillä
viemärilaitoksiin on liittynyt vain 64 prosenttia talouksista. Arviolta 40 000 taloutta
on siten viemäriverkostojen ulkopuolella.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella asutus on pääosin väljää ja tasaisesti levittäytynyttä. Asutusta on kuitenkin keskittynyt monelle pohjavesialueelle,
esimerkiksi Kokkolan ja Vaasan kaupungit sijaitsevat osittain pohjavesialueilla.
Myös monia muita taajamia sijaitsee pohjavesialueilla, kuten Kauhavan Alahärmä
ja Ylihärmä, Himanka, Kurikan Jurva, Kaustinen, Lestijärvi ja Soini. Suuria asutuskeskittymiä on muun muassa Vanhan Vaasan, Koskenkorvan ja Kirkonkylän
pohjavesialueilla, joilla asuttua aluetta on noin 40 prosenttia pohjavesialueen pintaalasta. Suurella osalla pohjavesialueista asutusta on kuitenkin vain hyvin vähän tai
ei lainkaan: yli kolmella sadalla Länsi-Suomen ympäristökeskuksen pohjavesialueella asutusta on vain 0–5 prosenttia alueen pinta-alasta (CLC2000).
Jätevesien lisäksi asutukseen liittyviä ongelmia ovat myös asuinkiinteistöjen
vanhat maanalaiset lämmitysöljysäiliöt; kaatopaikat; vapaa-ajan alueet; hautausmaat sekä pohjaveden muodostumisalueen pieneneminen rakentamisen, päällystämisen ja hulevesien poisjohtamisen seurauksena. Pientalojen vanhoja, pääosin
1960- ja -70 -luvuilla asennettuja lämmitysöljysäiliöitä sijaitsee vedenhankintaa
varten tärkeillä pohjavesialueilla arviolta kymmeniätuhansia kappaleita. Maanalaiset öljysäiliöt ovat yleensä tilavuudeltaan 3000–5000 litraa. Esimerkiksi Kauhavan
Alahärmän Kirkonkylän pohjavesialueelta öljysäiliöitä on kartoitettu noin 90 kappaletta, Kokkolassa Patamäen suojelusuunnitelman päivityksen yhteydessä tehdyssä kartoituksessa saatiin tiedot kaikkiaan 41 maanalaisesta ja 64 maanpäällisestä
öljysäiliöstä.
Kaatopaikoilta kulkeutuu kaatopaikkajätteen ja sen alapuolisen maaperän läpi
imeytyneitä suotovesiä, joissa eri haitta-aineiden pitoisuudet voivat olla tavallisia
jätevesiä korkeampia. Suoto- ja hulevedet voivat kohottaa esimerkiksi pohjaveden
sähkönjohtokykyä, orgaanisen hiilen kokonaispitoisuutta sekä typpi- ja kloridipitoisuutta. Pohjavettä mahdollisesti vaarantavia vapaa-ajan alueita ovat esimerkiksi
moottoriurheilu- ja ampumaradat sekä golf- ja urheilukentät, mikäli niiden toimintaan liittyy esimerkiksi polttoaineiden, torjunta-aineiden ja lannoiteiden käyttöä ja
varastointia. Hautojen hoidossa käytettävien keinolannoitteiden ja hautaamisen
aiheuttama haitta pohjavedelle ilmenee muun muassa kemiallisen hapenkulutuksen
sekä typpi- ja fosforipitoisuuksien nousuna pohjavedessä. Mikrobiologista likaantumista ei ole osoitettu. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella hautausmaita
sijaitsee noin 35 pohjavesialueella.

5.8 Liikenne
Suomessa tiestö ja rautatiet seurailevat usein harjuja ja reunamuodostumia. Vedenhankintaa varten tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevia teitä oli vuonna 2001 yhteensä 4 200 kilometriä. Maanteiden liikenteen turvallisuuden varmistamiseksi tiepiirin
sopimissa hoitourakoissa käytetään liukkaudentorjunnassa suolaa, pääasiassa natrium- ja kalsiumkloridia. Suolankäyttö on kehittyneiden suolauslaitteiden ansiosta
tehostunutta, eikä sen käyttöä voida juurikaan nykyisellä tekniikalla vähentää liikenneturvallisuutta vaarantamatta. Suolan käytöstä voi kuitenkin aiheutua pohjaveden suolaantumisvaaraa. Vedenhankintaa varten tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsee
yhteensä noin 1 400 kilometriä teitä, joita suolataan liukkailla keleillä. Eniten suolaa käytetään talvihoitoluokkiin Is ja I kuuluvilla teillä, joita tärkeillä pohjavesialu-
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eilla on noin 600 kilometriä (Gustafsson ym. 2006; Tidenberg ym. 2007). Vaasan
tiepiirin tiesuolamäärät talvihoitoluokittain on esitetty taulukossa 10.
Taulukko 10. Suolankäyttö vuosittain eri hoitoluokan teillä Vaasan tiepiirissä. Hoitoluokat
ovat Is (aina paljas myös öisin), I (paljas, suolaus läpi talven) ja Ib (osan talvea lumipeitteinen) (Vaasan tiepiiri).
Is 1-ajoratainen/t
878

I/t

Ib/t

2004–2005

Is 2-ajoratainen/t
176

3 978

2005–2006

200

828

3 786

2006–2007

237

1 009

2007–2008

231

1 144

Talvikausi

2 149

II-III/t ja
hiekoitushiekka
776

7 957

kesäsuolaus/t
3 682

1 703

631

7 148

4 497

3 756

2 630

423

8 055

2 648

4 169

3 111

290

8 655

2 648

Yht.

Vaasan tiepiirissä vuonna 2001 pohjavesialueilla sijaitsi noin 500 kilometriä teitä.
Vaasan tiepiirin mukaan pohjavesialueilla sijaitsevalla päätiestöllä, jossa pohjavesisuojaukset on tehty eikä kohonneita suolapitoisuuksia ole ilmennyt, käytetään
pääsääntöisesti normaalia suolausta, eli keskimäärin 5,2 tonnia suolaa tiekilometrillä vuosittain. Suojaamattomilla pohjavesialueilla suolausta on vähennetty ja suolaa
käytetään vain mustan jään sekä muiden talven mittaan esiintyvien pahimpien liukkauksien torjuntaan, yleensä noin 2,2 tonnia/tie-km/vuosi.
Tiehallinto ja ympäristöhallinto tekevät yhteistyötä vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden kehittämiseksi. Kaliumformiaattia käytetään jo muutamien tiepiirien alueella. Vaasan tiepiirissä sen käyttö aloitettiin talvikaudella 2004–2005,
jolloin sitä käytetiin 8 tonnia (Tidenberg ym. 2007). Kaliumformiaatin laajempaa
käyttöä hidastaa kuitenkin sen suhteellisen korkea hinta.
Myös pohjavesialueiden kautta tapahtuvat vaarallisten aineiden kuljetukset
(VAK) sekä onnettomuustapaukset voivat aiheuttaa pohjaveden pilaantumisriskin.
Valtaosa vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista tapahtuu Etelä- ja LänsiSuomessa. Yleisimpiä kuljetettavia aineita ovat palavat nesteet. Mahdollisia riskejä
pohjavedelle ovat myös maanteiden varsien ja rata-alueiden rikkakasvien- ja vesakontorjuntaan käytetyt torjunta-aineet.
Tiesuolauksen aikaansaaman pohjavesiriskin kannalta kiireellisimpiin kohteisiin
on rakennettu pohjavesisuojauksia, joissa on huomioitu myös VAKonnettomuuksien mahdollisuus. Vaasan tiepiirin alueella suojauksia on rakennettu
14 pohjavesialueelle yhteensä noin 35 kilometrin matkalle (taulukko 11). Lähivuosina suojauksia perusparannetaan ja rakennetaan lisäksi neljällä pohjavesialueella.
Taulukko 11. Pohjavesisuojaukset Vaasan tiepiirin alueella (Vaasan tiepiiri).

Tien nro

Hoitoluokka

Pyylampi

66

Ib

Alavus

Pyylampi

66

Ib

Alavus

Tastulanmäki

66

Ib

Isojoki

Kortesmäki

664

Kauhava

Pöyhösenkangas

19

Kauhava

Pöyhösenkangas A

Kauhava

Kunta

Pohjavesialue

Alavus

Pohjavesisuojaus
Pituus (m)

II

Tyyppi
bentoniitti ja kuitukankaat
(bentoniittimatto)
tiivistetty maakerros
bentoniitti ja kuitukankaat
(bentoniittimatto)
tiivistetty maakerros

I

bentoniittimatto ja muovi

4133

725

Ib

64

Sudenportti

19

I

Kauhava

Sudenportti

19

I

Kauhava

Sudenportti

19

I

Kauhava

Sudenportti

19

I

bentoniittimaa
bentoniitti ja kuitukankaat
(bentoniittimatto)
bentoniitti ja kuitukankaat
(bentoniittimatto)
bentoniitti ja kuitukankaat
(bentoniittimatto)
tiivistetty maakerros

145
3600
4647
500

440
480
400
880

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen raportteja

33

Kauhava

Sudenportti

19

I

tiivistetty maakerros

1200

Kauhava

Sudenportti

19

I

tiivistetty maakerros

600

Kauhava

Sudenportti

19

I

tiivistetty maakerros

300

Kauhava

Änttikangas

63

Ib

tiivistetty maakerros

158

Kauhava

Änttikangas

741

II

360

Kaustinen

Åsen A

13

Ib

Kokkola

Patamäki

8

Is

tiivistetty maakerros
bentoniitti ja kuitukankaat
(bentoniittimatto)
bentoniittimatto ja muovi

1770

Kokkola

Patamäki

749

I

bentoniittimatto ja muovi

335

Kokkola

Patamäki

749

I

bentoniittimatto ja muovi

210

Kokkola

Patamäki

756

Is

bentoniittimatto ja muovi

2218

Kokkola

Patamäki

756

Is

Kokkola

Patamäki

749

I

1456

Kokkola

Polehenkangas

28

Ib

bentoniittimatto ja muovi
bentoniitti ja kuitukankaat
(bentoniittimatto)
ohut muovi ja maatiiviste

Kokkola

Riippa

28

I

ohut muovi ja maatiiviste

36

Kokkola

Riippa

28

Ib

ohut muovi ja maatiiviste

362

Kokkola

Riippa

28

Ib

152

Kokkola

Riippa

28

Ib

Kruunupyy

Åsen B

13

Ib

Kruunupyy

Åsen B

17933

III

Närpiö

Vitberget

8

I

ohut muovi ja maatiiviste
bentoniitti ja kuitukankaat
(bentoniittimatto)
bentoniitti ja kuitukankaat
(bentoniittimatto)
bentoniitti ja kuitukankaat
(bentoniittimatto)
bentoniittimatto ja muovi

1000

Uusikaarlepyy

Hysalheden

8

I

ohut muovi ja maatiiviste

1180

Uusikaarlepyy

Hysalheden

746

II

ohut muovi ja maatiiviste

60

Uusikaarlepyy

Hysalheden

7393

III

ohut muovi ja maatiiviste

70

3563

825

670

450
2981
20

Tienpidon ja liikenteen lisäksi ratapihat, lentokentät sekä erilaiset varikot ovat riski
pohjaveden puhtaudelle. Esimerkiksi lentokentillä varastoidaan huomattavia määriä kemikaaleja, joiden käsittely ja varastointi aiheuttavat riskin pohjavedelle. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella pohjavesialueella sijaitsee Kruunupyyn
lentokenttä. Muita pienempiä kenttiä ovat muun muassa Kauhajoen, Menkijärven
(Alajärvi) ja Vetelin kentät.

5.9 Teollisuus ja yritystoiminta
Teollisuuden ja yritystoiminnan pohjavesiriskit johtuvat yleisimmin pohjavedelle
haitallisten kemikaalien kuljetuksesta, varastoinnista ja käytöstä. Riskejä aiheutuu
etenkin huoltoasemista, sahoista ja puunkyllästämöistä, pesuloista, sekä metalli- ja
kemianteollisuudesta. Suomessa tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsee tällä hetkellä
esimerkiksi arviolta 250–300 huoltoasemaa. Pohjavesialueille ei nykyisin sijoiteta
enää uutta pohjaveden määrälle tai laadulle mahdollista riskiä aiheuttavaa teollisuus- tai yritystoimintaa.
Pohjaveden pilaantumistapaukset ovat tavallisesti seurausta viemäreiden ja säiliöiden vuodoista, kemikaalien käsittelyalueiden puutteellisesta suojauksesta ja
jätevesien väärästä käsittelytavasta. Kemikaaleja voi päästä maaperään ja pohjaveteen myös tulipalojen seurauksena. Pohjavettä pilaavista aineista yleisiä ovat bensiinin lisäaineet, rasvanpoistoon käytetyt liuottimet, puutavaran kyllästysaineet
sekä polttoöljy.
Pohjavesialueilla sijaitsee myös lukuisia taimi- ja kauppapuutarhoja. Tarhoilla
varastoidaan ja käytetään lannoitteita ja torjunta-aineita, joista osa saattaa huuhtoutua valuma- ja vajovesien mukana ympäristöön. Viimeisten vuosikymmenien aika-
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na kauppapuutarhojen lukumäärä on ollut laskussa, mutta puutarhojen kasvihuoneviljelyn kokonaispinta-ala on kasvanut.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella sijaitsee monipuolista teollisuutta.
Pohjanmaalla tärkeimpiä teollisuudenaloja ovat energia-, metalli- ja sähkötekninen
teollisuus, puunjalostusteollisuus, kemianteollisuus ja elintarviketeollisuus; EteläPohjanmaalle on keskittynyt elintarvike-, metalli- ja puutuoteteollisuutta ja KeskiPohjanmaalle metalli-, puu- ja prosessiteollisuutta edustavaa kemianteollisuutta.
Puutarhatalous on voimakkainta Teuvan, Närpiön ja Korsnäsin kuntien alueilla.
Joissakin kunnissa, kuten Kokkolassa ja Kauhavalla laajoja teollisuusalueita on
keskittynyt tärkeille pohjavesialueille muodostaen siten uhan pohjaveden laadulle.
Länsi-Suomessa teollisuusalueilla suurimpia riskinaiheuttajia ovat yleensä pienet
toiminnanharjoittajat, joiden kemikaalien varastoinnissa ja käytössä sekä jätteiden
käsittelyssä voi olla puutteita. Usein pienillä toiminnanharjoittajilla on kiinteistöillään myös öljysäiliötä, joiden kunnosta ja tarkastuksista ei välttämättä ole huolehdittu.
Taulukko 12. Teollisuus pohjavesialueilla Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella (teollisuuden ja palveluiden aluetta > 3 % ja > 5 ha pohjavesialueen pinta-alasta) (Corine 2000).

Kirkonkylä

Pohjavesialueen
pinta-ala, ha
164,91

Teollisuuden
alue, ha
36,44

Teollisuuden
alue, %
22,1

Vanha Vaasa

112,45

13,31

11,8

Pöyhösenkangas B

434,89

41,75

9,6

Mustasaari

Sepänkylä

245,21

22,06

9,0

Ilmajoki

Koskenkorva

215,16

19,19

8,9

Kaustinen

Oosinharju

305,56

27,63

8,9

Kurikka

Haapalankangas

331,85

20,31

6,1

Kuortane

Hietalankangas

99,09

5,63

5,7

Kokkola

Patamäki

2550,59

144,44

5,7

Veteli

Pitkäkangas

508,13

31,00

5,6

Kurikka

Aronlähde

466,24

24,56

5,3

Kauhava

Puisaari

215,30

10,25

4,8

Kannus

Eskolanharju

371,64

17,31

4,6

Kauhava

Pöyhösenkangas A

201,86

7,63

3,8

Ilmajoki

Salonmäki A

577,76

20,06

3,5

Kokkola

Tiilipruukinkangas A

469,32

15,75

3,4

Töysä

Ukkokangas

210,52

6,69

3,2

Vaasa

Kappelinmäki

207,76

5,88

3,1

Veteli

Tunkkari

478,74

15,13

3,1

Kunta

Pohjavesialue

Kauhava
Vaasa
Kauhava
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Kuva 8. Teollisuus ja yritystoiminta sekä päätiestö pohjavesialueilla Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella (POVET, VAHTI).

5.10 Pilaantuneet maa-alueet
Maaperä voi pilaantua paikallisesti esimerkiksi onnettomuuksien, vahinkotapausten
tai normaalin toiminnan ympäristöpäästöjen seurauksena. Pilaantuminen voi tapahtua kemiallisesti ympäristölle haitallisilla aineilla tai mikrobiologisesti esimerkiksi
taudinaiheuttajilla. Ilmaperäinen laskeuma sen sijaan voi aikaansaada laajaalaisempaa maaperän pilaantumista, muun muassa happamoitumista
ja raskasmetallipitoisuuksien kohoamista maaperässä. Pilaantuneen maaperän käsitettä käytetään yleisesti silloin, kun tarkoitetaan selvästi rajattavissa olevaa maa36
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aluetta, jonka pilaantuminen on aiheutunut alueella aikaisemmin tapahtuneesta tai
nykyisin harjoitettavasta toiminnasta.
Riski maaperän pilaantumiseen liittyy usein tiettyihin toimintoihin, kuten polttoaineen jakeluun ja varastointiin, sahoihin ja kyllästämöihin, kaatopaikkoihin,
ampumaratoihin, puu- ja taimitarhoihin, romuttamoihin sekä kemiallisiin pesuloihin. Pohjavesialueilla sijaitsevat pilaantuneet maa-alueet ovat ongelmallisia, sillä
riski haitta-aineiden kulkeutumisesta pohjaveteen on suuri. Monia terveydelle haitallisia yhdisteitä voi liueta maaperästä pohjaveteen jopa vuosikymmenien ajan.
Esimerkiksi torjunta-aineiden esiintymistä pohjavedessä selvittäneen tutkimuksen
(Vuorimaa ym. 2007) mukaan pohjavedessä esiintyi torjunta-aineita, joiden käyttö
ja myynti oli lopetettu vuosia, jopa yli kymmenen vuotta sitten. Todetut torjuntaaineet olivat olleet laajasti käytössä eri tarkoituksissa. Pohjaveteen päästyään torjunta-aineet saattavat myös kulkeutua pitkiäkin matkoja, mikä tekee päästölähteen
paikantamisesta hankalaa.
Kohteesta riippuen pilaantuneet maa-alueet voivat sisältää esimerkiksi öljyjä,
raskasmetalleja, arseenia, polyaromaattisia hiilivetyjä, polykloorattuja bifenyylejä
(PCB), kloorifenoleita, dioksiineja ja furaaneja sekä torjunta-aineita, kuten atratsiinia, heksatsinonia, bromasiilia ja bentatsonia.
Pilaantuneita maa-alueita on kartoitettu ja kunnostettu eri hankkeilla. Saastuneiden maa-alueiden selvitys- ja kunnostusprojekti (SAMASE) käynnistyi 1980-luvun
lopulla ja SOILI -maaperän kunnostusohjelma vuonna 1996. Ympäristöhallinnon
kartoituksen mukaan pohjavesialueilla sijaitsee esimerkiksi ampumaratoja muutamia satoja, sahoja noin 20 kappaletta ja vanhoja, toimintansa lopettaneita kaatopaikkoja noin 350 kappaletta. Suomen pohjavesialueilla on noin 4 000 pilaantuneeksi epäiltyä maa-aluetta, joilla tulisi tehdä maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden selvittämiseksi tarkempia tutkimuksia (Gustafsson ym. 2006).
Tiedot tutkituista, mahdollisesti pilaantuneista ja kunnostetuista maa-alueista on
koottu maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI), jossa alueet luokitellaan käytettävissä olevien tietojen ja tehtyjen toimien perusteella neljään luokkaan. Toimivat
kohteet -luokkaan kuuluvat alueet, joilla käsitellään tai varastoidaan ympäristölle
haitallisia aineita. Maaperän tila on näillä alueilla tarvittaessa selvitettävä toiminnan loppuessa tai muuttuessa. Alueilla, joilla on viranomaisten saamien tietojen
perusteella harjoitettu toimintaa, jossa käsitellään haitallisia aineita, joita on voinut
joutua myös maaperään, kuuluvat selvitystarve -luokkaan. Näillä kohteilla toiminta
on jo loppunut. Arvioitavilla tai puhdistettavilla alueilla maaperään päässyt jäte tai
aine on todetusti huonontanut maaperän laatua. Alueen puhdistustarve on arvioitava ja tarvittaessa alue on puhdistettava. Mikäli maaperä on tutkimusten perusteella
todettu pilaantumattomaksi tai alueen maaperä on puhdistettu viranomaisten asettamien tavoitteiden mukaisesti, todetaan sen kuuluvan luokkaan ei puhdistustarvetta.
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Taulukko 13. Pohjavesialueilla sijaitsevat arvioitavat tai puhdistettavat maa-alueet Länsi
Suomen ympäristökeskuksen alueella.
Kunta, pohjavesialue
Toiminta

Tilaa heikentävä aine ja sen
enimmäispitoisuus maaperässä
mg/kg

Tilaa heikentävä aine ja sen enimmäispitoisuus
pohjavedessä µg/l (analyysivuosi)

Alajärvi, Hyöringinharju
ampumarata
pienkaatopaikka
Alajärvi, Valkealampi A

raskasmetallit

Cd 2,13; Co 127; Cr 304; Cu 288; Pb 86,9; Ni 306;
Zn 781; Sb 0,38; As 28,1 (2003)
ei tutkittu

ampumarata
Ilmajoki, Salonmäki A

Pb 3400

ei tutkittu

Zn 209, As 92, Pb 286

Cd 0,52; Co 15,6; Cr 0,38; Cu 6,0; Pb 0,27; Ni
19,2; Zn 1520; As 0,99 (2005)

PAH-yhdisteet 2700

fenoli 0,34 (2008)

permetriini 0,03, sypermetriini
0,2, pentakloorianiliini 0,068

atratsiini 0,24; DEA 0,08; DEDIA 0,06; DIA 0,04; 2hydroksi-atratsiini 0,02 (2007)

öljy 9600

Cd 1,78; Co 99,5; Cr 390; Cu 214; Pb 142; Ni 215;
Zn 640; Sb 1,17; As 72,8 (2002)

tutkitaan 2009

Cd 0,18; Co 3,49; Cr 12,4; Cu 3,33; Pb 10,6; Ni
6,36; Zn 52,4; Sb 1,09; As 2,39; ammonium 1,42
mg/l, Pb 10,6 (2004)

Pb 7200

Cd 0,12; Co 2,4; Cr 1,5; Cu 3; Pb 0,1; Ni 5,4; Zn
70; Sb 0,07; As 0,42 (2009)

Pb 5970

Cd 0,08; Co 0,8; Cr 7,7; Cu 7,7; Pb 550; Ni 15; Zn
12000; Sb 3,7; As 12 (2009)

Pb 23000

Co 2,3; Cu 0,6; Pb 3,2; Ni 0,4; Zn 10; Sb 0,51; As
2,4 (2008)

Pb

Cd 0,15; Cr 0,36; Cu 2,55; Pb 0,65; Ni 16; Zn 24,9;
Sb 0,05; As 0,65 (2002)

ampumarata
Lestijärvi, Latometsä

Cu 306, Pb 797

Cu 1,14; Pb 0,51; Ni 0,22; Zn 1,28; As 0,59 (2000)

yhdyskuntakaatopaikka
Teuva, Jussinmäki

öljy

ei tutkittu

muu kemikaalivarasto

Pb 1929

Kannus, Eskolanharju
saha
Kauhajoki, Keltamäki
taimitarha
Kauhava, Kirkonkylä
yhdyskuntakaatopaikka
Kokkola, Karhinkangas
yhdyskuntakaatopaikka

Kokkola, Karhinkangas
ampumarata
Kokkola, Riippa
ampumarata
Kurikka, Lintuharju B
ampumarata
Laihia, Isokangas
ampumarata
Lapua, Ojutkangas

saha, teollisuuskaatopaikka
jätteen käsittely
Uusikaarlepyy, Bredkangan
yhdyskuntakaatopaikka

dioksiinit 2,4 ug/kg, pentakloorifenoli 0,49
tutkitaan 2009
ei tutkittu

Tri-, tetra- ja pentakloorifenoli 4,36 (2001)
tutkitaan 2009
ammonium 6,58 mg/l; Cd 0,06; Cu 6,45; Pb 0,32;
Ni 11,6; Zn 9,82; Sb 0,31; As 0,28 (1997)

Uusikaarlepyy, Soklothedet
ampumarata
Pb 2935
Veteli, Hirvelänkangas B (toim)
ampumarata

ei tutkittu

Pb 3442

Cd 1,65; Co 49,1; Cr 185; Cu 200; Pb 44,4; Ni
115; Zn 250; Sb 0,3; As 18,4 (2004)

Pb 680

Pb 33 ug/l

Pb 9300

ei tutkittu

Vaasa, Kappelinmäki
ampumarata
Ähtäri, Torakkakangas A
ampumarata
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Kuva 9. Pohjavesialueilla sijaitsevat toimenpiteitä edellyttävät MATTI-rekisterin kohteet Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella (3/2008).

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella pohjavesialueilla oli keväällä 2008
MATTI-rekisteriin tilastoituna 143 pilaantuneeksi epäiltyä tai todettua aluetta,
joista arvioitavia tai puhdistettavia kohteita oli 23, selvitystarpeen omaavia kohteita
59 ja toimivia kohteita 61 (MATTI 3/2008).

5.11 Maa-ainesten otto
Suomessa tärkeiden ja vedenhankintaan soveltuvien pohjavesialueiden yhteispintaalasta noin 2,5 prosenttia on maa-ainesten ottoalueita. Varsinkin Etelä-Suomessa ja
suurten kasvukeskusten lähistöllä hiekkaa ja soraa otetaan runsaasti myös tärkeillä
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pohjavesialueilla, vaikka ottotoiminta ja jälkihoitamattomat ottoalueet voivat olla
riski pohjavesialueilla.
Laaja-alaisen maa-ainesten oton seurauksena pohjaveden laatu voi heikentyä,
koska maaperää ja pohjavettä suojaava maannoskerros poistetaan ottoalueelta.
Erityisen haitallista tämä on otettaessa maa-aineksia läheltä pohjavedenpintaa tai
sen alapuolelta. Myös polttoaineiden käsittely, koneiden öljyvuodot ja pölynsidontasuolaus aiheuttavat uhkaa pohjavedelle. Maa-ainesten oton on havaittu kohottavan pohjaveden sähkönjohtokykyä sekä nitraatti-, sulfaatti- ja kloridipitoisuuksia.
Maa-ainesten otto vaikuttaa myös pohjaveden määrään, sillä ottoalueilla luonnontilaisia alueita suurempi osa sadannasta suotautuu maaperään.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueen sora- ja hiekkavarat ovat pääsääntöisesti pienet. Maa-ainesvarojen jakautumisessa on kuitenkin suuria alueittaisia eroja
runsaimpien sora- ja hiekkavarojen, kuten myös pohjavesivarojen, sijoittuessa
Kauhajoelle. Muita sora- ja hiekkavaroiltaan suuria kuntia alueella ovat Isojoki,
Alavus, Alajärvi ja Kruunupyy, kun taas hyödyntämiskelpoisia maa-ainesvaroja ei
juuri esiinny Vöyri-Maksamaalla, Kaskisissa, Vaasassa eikä Luodossa.
Valtakunnallisessa vertailussa vuonna 2005 maa-ainesten ottamislupia oli eniten
voimassa Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella ja ottomääriltään ympäristökeskuksen alue sijoittui kolmanneksi. Vuonna 2005 myönnetyistä ottamisluvista yli
puolet koski kalliota (Rintala 2007). Pohjanmaan tasoittuneet harjut ovat usein
matalia ja pohjavedenpinnan yläpuoliset sora- ja hiekkakerrokset ovat ohuita. Monet harjut ovat olleet voimakkaan maa-ainesten oton kohteina vuosia ja alueilla on
laajoja pohjavesilampia ja siten kohonnut riski pohjaveden pilaantumiselle. Ympäristökeskuksen toimialueella laajoja maa-ainestenottoalueita sijaitsee esimerkiksi
Heitinkankaan, Hietakankaan, Hyöringinharjun, Pitkämönkangas B:n sekä Kokkokankaan pohjavesialueilla. Hiekan- ja soranotto tärkeillä pohjavesialueilla on kuitenkin vähentynyt. Maa-ainesten ottolupia on voimassa noin 780 kappaletta, joista
noin 200 on voimassa pohjavesialueilla. Vuoden 2003 jälkeen pohjavesialueille on
myönnetty vain 54 lupaa. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueen maa-ainesten
ottotietoja on esitetty taulukoissa 14, 15 ja 16 sekä lupien alueellista sijoittumista
kuvassa 10.
Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamiseen (POSKI) tähtäävät tutkimukset tehtiin Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilla vuosina 1994–
1997. Maa-aineksen otolta suojeltaviksi ehdotettuja pohjavesialueita katsottiin
tutkimusalueella olevan yhteensä 344, joista 244 alueella ei ole merkitystä kiviaineshuollolle niiden ollessa kallioporakaivoja tai rantakerrostumia. Rajoitettuun
maa-aineksen ottamiseen soveltuvia pohjavesialueita alueella katsottiin olevan 104
kappaletta (Britschgi ym. 1999). Keski-Pohjanmaan osalta POSKI-projekti on valmistumassa vuoden 2009 loppuun mennessä.
Taulukko 14. Maa-ainesten ottotietoja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella v. 2005
(Rintala 2007).
Kallionottamislupien
3
mahdollistama ottomäärä (k-m )
3
Kallionottomäärä (k-m )
Kallionottamisluvat (kpl)
Toiminnassa olleet kallion
ottamisalueet (kpl)

40

47 182 380
2 343 175
195
103
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Soranottamislupien
3
mahdollistama ottomäärä (k-m )
3
Soranottomäärä (k-m )
Soranottamisluvat (kpl)
Toiminnassa olleet soranottamisalueet (kpl)

52 837 312
1 856 393
692
375

Taulukko 15. Maa-ainesten otto pohjavesialueilla Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella (Corine 2000).
Oton laajuus, % pohjavesialueen pinta-alasta

Pohjavesialueita, kpl

> 20 % (max. 24,5 %)

3

15–19,9 %

4

10–14,9 %

16

5–9,9 %

40

< 4,9 %

167

ei ottoa

183

Taulukko 16. Maa-ainesten otto pohjavesialueilla Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella, maa-ainesten ottoa > 10 % pohjavesialueen pinta-alasta (Corine 2000).

Heitinkangas A

Pohjavesialueen
pinta-ala, ha
72,48

Ottoalue,
ha
17,25

Ottoalue,
%
24,5

Heitinkangas B

56,24

13,13

22,9

Hietakangas

100,98

21,75

21,3

Alajärvi

Hyöringinharju

560,69

108,63

19,4

Kurikka

Pitkämönkangas B

323,16

58,63

18,1

Seinäjoki

Kokkokangas

303,74

52,69

17,4

Maalahti

Kolnebacken A

141,70

22,56

15,9

Uusikaarlepyy

Soklothedet

377,47

53,56

14,2

Kannus

Hietakangas

381,57

53,25

14,0

Kuortane

Lahdenkangas

156,34

21,56

13,8

Kauhava

Sorvarinkangas

223,50

30,00

13,5

Kristiinankaupunki

Korsbäck

336,00

41,63

12,4

Kristiinankaupunki

Isomäki

318,28

38,88

12,2

Töysä

Lieskangas

202,89

23,56

11,6

Kauhajoki

Iso Nummikangas B

567,23

65,38

11,5

Kurikka

Poronkangas A

439,54

48,69

11,1

Laihia

Kurunkangas

145,16

15,94

10,9

Alavus

Hauta-ahonkangas

145,70

15,50

10,7

Lappajärvi

Matinharju

149,16

15,75

10,6

Alavus

Tastulanmäki

428,81

44,69

10,4

Kruunupyy

Överbyggåsen

101,15

10,25

10,2

Kurikka

Lintuharju A

294,90

29,88

10,1

Alajärvi

Valkealampi A

315,08

31,50

10,0

Kunta

Pohjavesialue

Evijärvi
Evijärvi
Evijärvi
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Kuva 10. Vuonna 2007 voimassa olleet maa-ainesten ottamisluvat Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella.

5.12 Vedenotto ja tekopohjaveden muodostaminen
Vesilain pohjaveden muuttamiskiellon ja vedenoton luvanvaraisuuden ansiosta
pohjavedenotto ei yleensä aiheuta uhkaa pohjaveden hyvälle tilalle. Pohjaveden
muodostumiseen nähden liiallinen pohjavedenotto voi kuitenkin aiheuttaa pohjavedenpinnan alenemisen ja lisäksi heikentää veden laatua. Valtakunnallisesti tarkasteltuna vuosina 1976–2000 liian voimakkaan vedenoton todettiin pilaavan pohjaveden laatua kahdeksalla pohjavesialueella. Suurimmassa osassa näistä tapauksista
laadun heikkeneminen johtui pintaveden sekoittumisesta pohjaveteen (Molarius &
Poussa 2001).
Pohjavedenoton seurauksena tapahtuva vedenpinnan lasku ja virtaaman väheneminen voivat olla haitallisia pienille vesistöille sekä pohjavedestä riippuvaisille
lähde- ja suoekosysteemeille. Vedenoton vaikutukset lajistoon ovat yleensä suurimpia lähde-elinympäristöissä. Myös tekopohjaveden muodostamisella voi olla
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huomattavia vaikutuksia alueen luontoon. Maaperän kemiallisen tilan ja kasvillisuuden muutokset ovat väistämättömiä ja pitkäaikaisia.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella vesilaitosten jakamasta talousvedestä (111 000 m3/d) noin 80 prosenttia on pohjavettä. Vedenjakelua hoitavia laitoksia on 425 kappaletta. Alueen asukkaista 98 prosenttia on liittynyt vesilaitoksiin.
Käyttökelpoiset pohjavesivarat ympäristökeskuksen alueella ovat jo pääosin
käytössä. Alueen suurin pohjavedenottaja on Lakeuden Vesi Oy, jonka kahdeksalta
ottamolta otettiin vuonna 2008 yhteensä 4 889 111 m³ vettä. Pahalähde Kauhajoella on yhtiön ottamoista merkittävin ja siitä otetaan yli kolmannes yhtiön toimittamasta vedestä. Muita huomattavia pohjavedenottajia alueella ovat Lappavesi Oy (3
181 752 m³/a), Kokkolan kaupungin vesihuoltolaitos (2 539 803 m³/a), Kauhajoen
Vesihuolto Oy (1 925 740 m³/a), Kovjoki Vatten Ab (1 336 380 m³/a) ja Kannuksen vesiosuuskunta (919 361 m³/a). Pohjavesialueiden antoisuudet, vedenottoluvat
sekä vedenottotiedot vuodelta 2008 on esitetty liitteessä 2.
Pohjavettä käyttäviä teollisuuslaitoksia ympäristökeskuksen alueella ovat Altia
Oyj sekä Oyj Hartwall Abp. Vuonna 2008 Altian Koskenkorvan tehtaan vedenotto
oli 2 731 m3/d (Koskenkorvan pohjavesialue, lupa 5 000 m3/d, pohjavesialueen
antoisuus 6 000 m3/d) ja Hartwallin Karijoen lähdevesipullotuksen 469 m3/d (Karhunkangas II A -pohjavesialue, lupa 800 m3/d, pohjavesialueen antoisuus 2 000
m3/d).
Pohjaveden käyttö on ympäristökeskuksen alueella ollut jatkuvassa kasvussa ja
pintaveden osuus käytetystä vedestä on vähentynyt. Rannikolla pohjaveden käyttöön liittyy kuitenkin ongelmia aina veden määrästä vedenlaatuun, eikä esimerkiksi
Vaasassa pohjaveden käyttöön siirtymistä nähdä mahdollisena lähitulevaisuudessa.
Vaasan lisäksi pintavettä käytetään Oravaisissa ja Pietarsaaressa. Tekopohjavettä
käytetään vain Evijärvellä. Lappajärvellä on yksi suurehko kalliopohjavettä toimittava vedenottamo. Rantaimeytymistä saattaa tapahtua Alavudella Pyylammen vedenottamolla ja Ähtärissä Nousunlahden ottamolla.
Taulukko 17. Pohjavedenotto Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella vuonna 2008
(VELVET 8/2009).

Alajärvi

17

Vesimäärä
(m³/a)
1 682 038

Lapua

6

Vesimäärä
(m³/a)
653 102

Alavus

6

652 291

Lestijärvi

8

767 821

Evijärvi

5

187 751

Luoto

1

-

Halsua

4

211 372

Maalahti

7

532 015

Himanka

0

-

Mustasaari

9

713 316

Ilmajoki

17

636 807

Närpiö

10

790 467

Isojoki

8

142 880

Oravainen

10

246 692

Isokyrö

4

9 620

Pedersöre

11

266 644

Jalasjärvi

9

587 014

Perho

5

437 980

Kannus

5

604 148

Seinäjoki

14

918 434

Kunta

Ottamoita

Kunta

Ottamoita

Karijoki

4

46 239

Soini

2

106 253

Kauhajoki

34

5 666 179

Teuva

18

447 478

Kauhava

27

1 116 389

Toholampi

3

15 927

Kaustinen

8

636 862

Kokkola

23

3 981 686

Töysä

3

283 391

Uusikaarlepyy

13

1 691 802

Korsnäs

5

304 679

Vaasa

1

-

Kristiinankaupunki

21

708 617

Veteli

8

393 184

Kruunupyy

7

628 197

Vimpeli

2

14 857

Kuortane

8

1 816 135

Vähäkyrö

2

-

Kurikka

43

2 431 974

Vöyri-Maksamaa

8

637 463

Laihia

13

57 060

Ähtäri

5

501 108

Lappajärvi

9

441 063
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Kuva 11. Pohjavedenottamot Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella.
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6 Pohjavesien seuranta, riskinarviointi ja tilan
luokittelu
6.1 Tilatavoitteet
Vesienhoitolain mukaisena tavoitteena on saavuttaa vesien hyvä tila kaikissa pohjavesimuodostumissa vuoteen 2015 mennessä. Pohjavesimuodostuman hyvä tila
edellyttää pohjaveden sekä hyvää määrällistä että hyvää kemiallista tilaa. Pohjavesimuodostuman määrällinen tila on hyvä silloin kun keskimääräinen vuotuinen
vedenotto ei ylitä muodostuvan uuden pohjaveden määrää, eikä pohjavedenpinnan
korkeus ihmistoiminnan vaikutuksesta pysyvästi laske. Pohjaveden kemiallisen
tilan katsotaan olevan hyvä, mikäli haitallisten aineiden keskimääräiset pitoisuudet
eivät ylitä pohjaveden laadulle asetettuja ympäristönlaatunormeja (liite 3). Kemiallinen tila voidaan katsoa hyväksi myös tilanteissa, joissa pohjaveden haittaainepitoisuus on ylittänyt laatunormin yhdessä tai useammassa havaintopisteessä,
mikäli haitta-ainepitoisuudet eivät ole aiheuttaneet merkittävää ympäristöriskiä
eivätkä merkittävästi heikentäneet muodostuman soveltuvuutta vedenhankintaan.
Pohjavesien tilatavoitteiden asettelussa on huomioitu myös erityiset alueet eli
vedenhankintaan käytettävät alueet, elinympäristön tai lajien suojeluun määritellyt
alueet ja EU-uimarannat.

6.2 Seuranta
Pohjavesien seurannan järjestäminen on lähtenyt yleensä vedenhankinnan tai vesiensuojelun tarpeista. Usein seuranta on liittynyt tiettyihin hankkeisiin ja ollut
laajuudeltaan paikallista tai alueellista ja usein myös kestoltaan lyhytaikaista. Nykyisin päävastuu pohjavesien seurannasta on ympäristöhallinnolla ja toiminnanharjoittajilla.
Ympäristöhallinnon pohjavesiseurantaverkoston havaintopaikoilla eli ns. pohjavesiasemilla seurataan erilaisissa ilmasto-, maasto- ja maaperäoloissa pohjaveden
pinnankorkeuden ja -laadun vaihteluita. Asemaverkko perustettiin 1970-luvun puolivälissä. Pohjavesiasemat edustavat luonnontilaisia tai lähes luonnontilaisia alueita. Ihmistoiminta näkyy kuitenkin monin tavoin asemien seurantasarjoissa. Pohjaveden pinnankorkeutta havainnoidaan asemilla kaksi kertaa kuukaudessa, vedenlaatu analysoidaan neljä kertaa vuodessa. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueelle sijoittuu seitsemän pohjavesiasemaa.
Alueelliset ympäristökeskukset ovat laatineet vesienhoitolain ja -asetuksen mukaiset pohjaveden seurantaohjelmat vesienhoitoalueittain. Ohjelmien tavoitteena on
saada kattavasti luotettavaa tietoa sekä pohjaveden pinnankorkeudesta että laadusta
ja niiden luontaisista tai ihmistoiminnan niihin aiheuttamista lyhyen ja pitkän aikavälin vaihteluista. Vesienhoitolain mukaiseen seurantaan kuuluu valtakunnallisesti
suuri joukko pohjavesialueita. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueen seurantaohjelma esitetään luvussa 7.4.
Valtakunnallisia seurantaohjelmia ovat myös maa- ja metsätalousministeriön
rahoittama maa- ja metsätalousalueiden hajakuormitusseuranta sekä tiehallinnon
tiesuolauksen pohjavesivaikutusten seuranta. Maa- ja metsätalousalueiden hajakuormitusseuranta on osa vesienhoitolain mukaista seurantaa ja kattaa pohjavesialueita useiden ympäristökeskusten alueelta. Vaasan tiepiirin alueella tiesuolauksen
pohjavesivaikutuksia on seurattu systemaattisesti vuodesta 1996 lähtien. Seurannat
ja tulokset on esitetty tarkemmin luvussa 6.4.
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Vedenottolupiin sisältyy velvoite tarkkailla vedenoton vaikutuksia ja vesilaitokset seuraavat vedenottomäärää ja pohjavedenpinnan korkeutta tarkkailuohjelmiensa
mukaisesti. Viime vuosina vedenhankintaan liittyvä velvoitetarkkailu on usein
laajentunut käsittämään myös vedenlaadun. Myös uusimmissa ympäristöluvissa on
usein velvoitteena pohjaveden tilan tarkkailu. Toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailuja ei avata toimenpideohjelmassa yksityiskohtaisemmin, mutta niiden tulokset
on huomioitu pohjavesialueiden riskin- ja tilanarvioinnissa ja tarkkailut on tarvittaessa liitetty osaksi vesienhoitoalueen seurantaohjelmaa.

6.3 Pohjaveden luontaiset taustapitoisuudet
Maa- ja kallioperän mineraalikoostumus vaikuttaa suuresti pohjaveden kemialliseen peruskoostumukseen. Yleisesti ottaen pohjaveteen on liuennut aineita vähän,
mikä näkyy alhaisina sähkönjohtavuus-, pH- ja kovuusarvoina. Pohjaveden laatu
vaihtelee kuitenkin alueellisesti merkittävästi. Rannikon ja sisämaan välillä on
eroja muun muassa suolaisen meriveden takia. Suomessa luonnontilainen pohjavesi
luokitellaan yleensä hyväksi.
Meren läheisyys näkyy keskiarvon ylittävinä pitoisuuksina rannikkoalueilla,
joissa kloridipitoisuutta nostavia tekijöitä ovat nykyisen meren lisäksi muinaiset
merivaiheet ja reliktisen meriveden suolat. Rannikolla myös natriumpitoisuudet
ovat korkeimmat. Rannikkoalueiden runsassuolaiset pohjavedet sijoittuvat pääosin
Litorina-savien alueelle. Näissä peitteisissä pohjavesiesiintymissä pohjavesi viipyy
tavallista pidempään, veden happi kuluu orgaanisen aineksen hajottamiseen ja kemialliset olot muodostumassa muuttuvat hapettavista pelkistäviksi. Liuenneita aineita, etenkin rautaa ja mangaania, on rannikolla enemmän. Kalsium ja magnesium
korreloivat veden sähkönjohtavuuden kanssa ja sisämaassa vedet ovat rannikon
vesiä pehmeämpiä. Alunamaat ja humuspitoiset vedet nostavat Pohjanmaalla ja
lounaisrannikolla sulfaattipitoisuuksia. Suoalueiden ja pintavesien vaikutuksesta
pohjaveden humuspitoisuudet kohoavat etenkin rannikolla. Liitteessä 4 esitetään
pohjaveden luontaisia taustapitoisuuksia.
Pohjanmaan rannikkoseudulla (kuva 4) pohjavesi on vähähappista ja rauta- ja
mangaanipitoista. Korkeahkot ammonium-, nitriitti-, kloridi- ja sulfaattipitoisuudet
johtuvat pääosin Litorina-merivaiheen aikana kerrostuneista orgaanisista yhdisteistä ja pelkistävistä olosuhteista. Veden happipitoisuudet rannikolla ovat pieniä.
Rannikkoseudun pohjoisosassa pohjavedet ovat usein rauta-, mangaani- ja humuspitoisia. Sisä-Suomen itäosassa pohjavesi on yleensä hyvälaatuista, mutta länsiosiin siirryttäessä vedenlaatu heikkenee luonnostaan. Länsi-Suomen rannikkoseudun alueella pohjavedet ovat yleensä hyvälaatuisia ja muodostumia peittävä
tiivis moreenikerros suojaa pohjavettä.

6.4 Seurantatulokset
Maa- ja metsätalous
Maa- ja metsätalouden pohjavesivaikutuksia tarkkaillaan vuonna 2007 alkaneella
maa- ja metsätalousalueiden hajakuormitusseurannalla. Alueelliset ympäristökeskukset ovat järjestäneet seurantaa etenkin intensiivisen viljelyn ja voimakkaan
karjatalouden alueille, mahdollisiin metsätalouden ongelmakohteisiin ja torjuntaaineriskiä aiheuttaville erikoisviljelyalueille. Seurannan pääpaino on ravinteiden
sekä torjunta-aineiden tarkkailussa, suurimmalla osalla alueista vedenlaatu analysoidaan kaksi kertaa vuodessa. Maa- ja metsätalousalueiden hajakuormitusseurantaan kuuluvat kohteet on liitetty myös osaksi vesienhoitoalueen seurantaohjelmaa
(luku 7.4).
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Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella maa- ja metsätalouden seurantaa
toteutetaan kuudella pohjavesialueella: Kauhavan Saunakankaalla ja Pöyhösenkankaalla (B ja C), Uusikaarlepyyn Gunnarskangan B:llä, Kaustisen Oosinharjulla ja
Kauhajoen Keltamäellä (taulukko 18). Keltamäen pohjavesialueella seurataan torjunta-aineita, muilla alueilla pohjaveden ravinnepitoisuutta. Seuranta aloitettiin
vuonna 2007 Saunakankaalla ja Pöyhösenkankaalla, muilla alueilla seuranta alkoi
vuonna 2008.
Seurantatuloksia on verrattu pohjaveden ympäristönlaatunormeihin (liite 3).
Pohjaveden ollessa alueella yleensä hapetonta tai vähähappista, esiintyy typpi pohjavedessä lähinnä ammoniumtyppenä. Laatunormin ylittäviä ammoniumpitoisuuksia löytyy Pöyhösenkangas B:n, Gunnarskangan B:n sekä Oosinharjun pohjavesialueilta. Saunakankaan pohjavesialueella nitraattipitoisuus ylittää 15 mg/l, mikä on
asetettu raja-arvoksi riskialueeksi nimeämiselle. Vuonna 2008 torjunta-ainenäytettä
ei saatu seurantaan valitusta havaintoputkesta Keltamäen pohjavesialueelta.
Taulukko 18. Maa- ja metsätalouden pohjavesiseurannan tulokset Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella (Maa- ja metsätalousalueiden hajakuormitusseuranta). Pohjaveden
ympäristönlaatunormin ylittävät tulokset on esitetty oranssilla, riskialueen raja-arvon ylittävät
tulokset keltaisella, < m.rajan = pitoisuus alle määritysrajan, - = ei analysoitu.
Kunta, pohjavesialue/
Havaintopiste

Vuosi

Ammonium mg/l *
vuosika

Nitraatti mg/l **

max

vuosika

max

Torjuntaaineet

Kauhajoki, Keltamäki
PIMA2

2008

ei näytettä

Kauhava, Pöyhösenkangas B
Pöy 2 (lähde)

2007

1,32

1,55

2

3

-

2008

1,55

1,81

3

3

-

< m.rajan

< m.rajan

<1

<1

-

Kauhava, Pöyhösenkangas C
74 A

2008 ***

Pp7

2007

0,02

0,02

<1

<1

-

2008

0,02

0,04

<1

<1

-

2007

< m.rajan

< m.rajan

< m.rajan

< m.rajan

-

0,02

0,02

<1

<1

-

pv.lammikko

2008 ***
Kauhava, Saunakangas
Pp10

2007

0,04

0,05

30

33

-

2008

0,06

0,09

23

26

-

2008 ***

4,13

4,13

-

-

-

Kaustinen, Oosinharju
111

Uusikaarlepyy, Gunnarskangan B
Pp1

Pp3

Kar 3 (puro)

2007

1,61

1,81

<1

<1

-

2008

0,74

1,42

<1

<1

-

2007

< m.rajan

< m.rajan

2

2

-

2008

0,01

0,02

3

4

-

2007

1,28

1,29

6

6

-

2008 ***

1,15

1,15

9

9

-

* pohjaveden ympäristönlaatunormi 0,25 mg/l (liite 3)
** pohjaveden ympäristönlaatunormi 50 mg/l (liite 3), raja-arvo riskialueeksi 15 mg/l
*** vain yksi näytteenotto/vuosi
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Turkistuotannon pohjavesivaikutusten seuranta on osa maa- ja metsätalouden
hajakuormitusseurantaa. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella turkistuotannon mahdollisia vaikutuksia pohjaveden laatuun seurataan yhdellätoista pohjavesialueella (taulukko 19). Oosinharju, Peltokydönharju, Latometsä ja Tiaisenkangas
liittyivät seurantaan vuonna 2008.
Pohjaveden ympäristönlaatunormit ylittyvät ammoniumpitoisuuksien osalta
Pöyhösenkangas B:n, Tiilipruukinkangas A:n, Gunnarskangan B:n, Bredskärin,
Oosinharjun, Latometsän ja Tiaisenkankaan pohjavesialueilla. Riskialueen rajaarvo ylittyy nitraatin osalta Saunakankaan, Tiilipruukinkangas A:n ja Latometsän
pohjavesialueilla.
Taulukko 19. Turkistuotannon pohjavesivaikutusten seurantatulokset Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella (Maa- ja metsätalousalueiden hajakuormitusseuranta). Pohjaveden
ympäristönlaatunormin ylittävät tulokset on esitetty oranssilla, riskialueen raja-arvon ylittävät
tulokset keltaisella, < m.rajan = pitoisuus alle määritysrajan, - = ei analysoitu.
Kunta, pohjavesialue/
Havaintopiste

Vuosi

Ammonium mg/l *

Nitraatti mg/l **

vuosika

max

vuosika

max

2007

1,32

1,55

2

3

2008

1,55

1,81

3

3

< m.rajan

< m.rajan

<1

<1

Kauhava, Pöyhösenkangas B
Pöy 2 (lähde)

Kauhava, Pöyhösenkangas C
74 A

2008 ***

Pp7

2007

0,02

0,02

<1

<1

2008

0,02

0,04

<1

<1

2007

0,04

0,05

30

33

2008

0,06

0,09

23

26

2008 ***

4,13

4,13

-

-

2008

0,01

0,02

3

4

2008

2,02

8,51

-

-

2007

10,19

16,77

10

20

2008

10,32

11,61

8

8

A

2008 ***

1,08

1,08

32

32

B

2008 ***

0,04

0,04

13

13

2007

< m.rajan

< m.rajan

4

5

2008

0,04

0,07

<1

<1

2007

0,95

1,68

3

6

2008

2,32

2,32

2

2

Kauhava, Saunakangas
Pp10

Kaustinen, Oosinharju
111
Kaustinen, Peltokydönharju
A
Kokkola, Tiaisenkangas
307

Kokkola, Tiilipruukinkangas A
300

Lestijärvi, Latometsä

Pedersöre, Sandnäset
216

Pietarsaari, Bredskär
297A
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Uusikaarlepyy, Gunnarskangan B
Pp1

Pp3

2007

1,61

1,81

<1

<1

2008

0,74

1,42

<1

<1

2007

< m.rajan

< m.rajan

2

2

2008

0,01

0,02

3

4

* pohjaveden ympäristönlaatunormi 0,25 mg/l (liite 3)
** pohjaveden ympäristönlaatunormi 50 mg/l (liite 3), raja-arvo riskialueeksi 15 mg/l
*** vain yksi näytteenotto/vuosi

Torjunta-aineet
Suomen ympäristökeskuksen hankkeessa ”Torjunta-aineiden esiintyminen pohjavedessä" on selvitetty torjunta-aineiden esiintymistä pohjavedenottamoiden raakavedessä. Tutkimus kohdistui pohjavesialueille, joilla sijaitsee tai on aiemmin sijainnut toimintaa, johon liittyy torjunta-aineiden käyttöä. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueelta selvityksessä oli mukana 19 pohjavesialuetta (taulukko 20),
näytteenotot suoritettiin vuonna 2005. Torjunta-aineita esiintyi yli määritysrajan,
mutta alle 0,10 µg/l raja-arvon pitoisuuksina Isonkyrön Suolaisen, Kauhavan Nahkalan ja Ylihärmän Pöyhösenkangas A:n pohjavesialueilla. Näiden lisäksi torjuntaaineita todettiin Lappajärven Rajaniemen pohjavesialueella alle määritysrajan suuruisena pitoisuutena. Tutkimuksessa todettuja torjunta-aineita olivat atratsiini ja sen
hajoamistuote DEA, desetyyliterbutylatsiini, mekoproppi, dikloproppi, sekä klooritiamidin ja diklobeniilin hajoamistuote BAM (Vuorimaa ym. 2007).
Taulukkoon 20 on koottu tiedot myös muista Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella tehdyistä torjunta-ainehavainnoista pohjavedessä. Kauhajoella Keltamäen pohjavesialueella on toiminut kauppapuutarha 1980-luvun alusta 1990-luvun
alkuun. Ympäristökeskus on kartoittanut toiminnan vaikutuksia maaperään ja pohjaveteen vuosina 2005–2007. Tulosten perusteella taimitarha-alueen ja sen ympäristön pohjavesi on pilaantunut torjunta-aineilla noin 12 hehtaarin alueelta. Vuonna
2007 torjunta-aineita esiintyi neljässä pohjaveden tutkimuspisteessä, 0,1 µg/l ylittävät pitoisuudet olivat atratsiinia (taulukko 20). Alue on kuulunut maa- ja metsätalousalueiden hajakuormitusseurantaan vuodesta 2008 lähtien.
Myös Ähtärin Sileäkankaan vedenottamolla sekä vedenottamon eteläpuolisella
pohjavesialueen osalla on havaittu pohjavedessä atratsiinia. Atratsiinin levinneisyyttä alueen pohjavedessä on tutkittu vuonna 1997, mutta torjunta-aineen päästölähdettä ei ole pystytty osoittamaan. Vedenottamolla on käytössä puhdistuslaitteisto, jolla pohjavedessä havaitut torjunta-aineet saadaan poistettua. Torjuntaainepitoisuutta vedenottamon raakavedessä seurataan. Vuonna 2008 atratsiinin
enimmäispitoisuus vedenottamolla oli 0,28 µg/l (kaivo 1).
Taulukko 20. Torjunta-aineiden esiintyminen Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella
tutkituissa pohjavesissä. Taulukon tiedot perustuvat Suomen ympäristökeskuksen tutkimukseen (tulokset taulukossa v. 2005, Vuorimaa ym. 2007) sekä Länsi-Suomen ympäristökeskuksen ja kuntien omiin seurantatietoihin. Alueet, joilla torjunta-ainepitoisuudelle annettu
raja-arvo ylittyy on esitetty oranssilla; yli määritysrajan, mutta alle raja-arvon pitoisuuksia
sisältävät alueet keltaisella ja vihreällä alueet, joilla on todettu alle määritysrajan jääviä torjunta-ainepitoisuuksia, ja joilla lisäselvitykset ovat tarpeen.
Kunta / Pohjavesialue
Alajärvi,
Hyöringinharju
Alavus,
Vajesoja

Havaintopaikka

Pvm

Todetut torjunta-aineet ja
pitoisuudet µg/l *

Alajärven Vesiosuuskunnan ottamo

07/05

-

Alavuden kaupungin ottamo

08/05

-
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Ilmajoki,
Salonmäki A
Isokyrö,
Suolainen
Kauhajoki,
Harrinkangas
Kauhajoki,
Keltamäki
Kauhajoki,
Pahalähde
Kauhava,
Nahkala A
Kauhava,
Pöyhösenkangas A

Kuortane,
Lappakangas A
Kuortane,
Lappakangas B
Kurikka,
Vehkaluoma
Kurikka,
Kuusistonloukko
Lappajärvi,
Rajaniemi
Mustasaari,
Sepänkylä
Oravainen,
Svedarkangan-Keskis A
Seinäjoki,
Troihari
Soini,
Lintuharju
Uusikaarlepyy,
Hysalhedet
Vimpeli,
Porasharju I
Vöyri-Maksamaa,
Kaurajärvi A
Ähtäri,
Sileäkangas

Koskuslähteen ottamo,
Lakeuden Vesi Oy

06/05

-

Isonkyrön kunta

08/05

mekoproppi 0,02; dikloproppi
0,02

Rydinlähteen ottamo,
Kauhajoen Vesihuolto Oy

06/05

-

P1, P2, P3, P11

10/07

atratsiini 0,24; DEA 0,08; DEDIA
0,06; DIA 0,04; 2-hydroksiatratsiini 0,02 **

Lakeuden Vesi Oy

06/05

-

Lappavesi Oy:n käytöstä poistettu
ottamo

06/05

dikloproppi 0,01

Ylihärmän vesihuolto, kaivo 125

10/05

atratsiini 0,007; BAM <0,02; DEA
<0,02; desetyyliterbutylatsiini
0,04

- "-

11/06

-

Porrasojan ottamo

08/05

-

Lakajoen ottamo

08/05

-

Myötämäen Vesi Oy

08/05

-

Kurikan kunta

06/05

-

Rajaniemen ottamo

11/05

mekoproppi <0,01

Smedsby, vedenottamo

11/05

-

P 110

11/05

-

Ylistaron kunnan ottamo

06/05

-

Paineenkorotusasemalle tuleva vesi

11/05

-

Kaivo 5, Röddning

11/05

-

Kaivo 11

11/05

-

Koepumppauspiste 233

11/05

-

Vöyrin kunta, Tålamods, kaivo 2

09/05

-

Sileäkankaan ottamo, Ähtärin kunta

2008

atratsiini 0,098 (vuosika), 0,28
(max)

* ympäristönlaatunormi yksittäiselle torjunta-aineelle 0,1 µg/l, torjunta-aineille yhteensä 0,5 µg/l (liite 3)
** pitoisuudet neljän havaintopaikan enimmäispitoisuuksia

Liikenne
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella tiesuolauksen vaikutusta pohjaveteen
seurataan Vaasan tiepiirin toimesta 13 pohjavesialueella (taulukko 21). Näytteet
otetaan perusseurantakohteilta pääsääntöisesti kerran vuodessa kesäisin, kahdelta
erityisseurannan kohteelta neljä kertaa vuodessa (Hirvelänkangas A, Salonmäki A).
Kohonneita kloridipitoisuuksia on havaittu yhdellätoista tärkeällä pohjavesialueella. Vuosina 2007–2008 pohjaveden kloridipitoisuus vaihteli seurantakohteissa välillä 0,5–380 mg/l, suurimmat pitoisuudet havaittiin Kauhavan Pöyhösenkangas
A:n ja Sudenportin pohjavesialueilla. Tiepiiri on rakentanut pohjavesisuojauksen
kahdeksalle pohjavesialueelle, jonka jälkeen kloridipitoisuudet ovat olleet pääosin
laskusuunnassa. Tiepiirin alueella on vielä kymmeniä pohjavesialueita, jotka edellyttävät suojaustoimenpiteitä. Lisäksi jo rakennetut pohjavesisuojaukset vaativat
paikoin kunnostuksia; seurantatulosten perusteella voidaan olettaa, etteivät ainakaan Pöyhösenkankaan ja Sudenportin pohjavesisuojaukset olisi toimineet toivotulla tavalla (Alanne 2009). Tiehallinnon tavoitteena on aloittaa lähivuosina suojauksen rakentaminen Salonmäki A:n pohjavesialueelle Ilmajoelle sekä Sepänkylän
alueelle Mustasaareen. Pöyhösenkankaan suojauksen parantaminen on aloitettu
vuonna 2009. Osa kloridiseurannan kohteista on mukana myös vesienhoitoalueen
seurantaohjelmassa toiminnallisen seurannan kohteina.
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Taulukko 21. Tiesuolauksen pohjavesivaikutusten seurantatulokset Vaasan tiepiirin alueella
(Alanne 2009). Pohjaveden ympäristönlaatunormin ylittävät pitoisuudet on esitetty oranssilla.
Kunta, pohjavesialue/
havaintopiste

Kloridi mg/l *,
jakson ka

Kloridi mg/l *,
2008

1996-2008

8

5

2013

1996-2008

19

17

stabiili

2017

1996-2003, 07-08

39

25

laskeva

2010

1996-2008

30

31

laskeva

2014

1996-2008

52

53

nouseva

44

39 **

stabiili

Havaintojakso

Suojaus

Kloridipitoisuuden
kehitys

Alajärvi, Hyöringinharju
2018
Alavus, Pyylampi

laskeva
1998,2003

Alavus, Tastulanmäki

2003

Ilmajoki, Salonmäki A (erityisseuranta)
2009

1996-2008

Kauhava, Pöyhösenkangas A

1996

2000

1996-2008

193

200

stabiili

2001

1996-2008

215

351

nouseva

2002

1996-2008

22

21

stabiili

2003

1996-2008

160

186

nouseva

2004

1996-2002, 08

39

stabiili

Kauhava, Sudenportti

1994

Kaustinen, Åsen A
2020

2000
1997-2008

140

58

2019

1997-2008

2

1

2026

1999-2008

28

4

stabiili

2027

1999-2008

17

6

laskeva

2003-2008

14

5

stabiili

43

52

uusi havaintopaikka

43

uusi havaintopaikka

13

27

nouseva

Kaustinen, Åsen B

2000

Kokkola, Patamäki
2028

laskeva

stabiili

2005

Kristiinankaupunki, Kallträskinkangas
2029

2007-2008

2030

2008

Närpiö, Källmossa
2005

1996-2008

Uusikaarlepyy, Hysalheden

2002

2023

1998-2008

160

27

laskeva

2024

1999-2008

42

22

laskeva

Veteli, Hirvelänkangas A (erityisseuranta)
2021

1997-2008

34

14 **

stabiili

2022

1997-2008

30

14 **

laskeva

* pohjaveden ympäristönlaatunormi 25 mg/l (liite 3)
** neljän havaintokerran ka
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Vedenotto
Vesilaitokset ja muut vedenottajat seuraavat vedenottolupiensa mukaisesti otetun
veden määrää ja pohjaveden pinnankorkeutta. Vedenoton ympäristövaikutuksia
tarkkaillaan pohjavesialueelle asennetuilla pohjavesiputkilla, alueen kaivoilla ja
vedenottomäärillä. Vedenottomäärät tallennetaan VELVET-rekisteriin vesilaitosilmoitukseen perustuen. Vedenpintatiedot viedään POVET-rekisteriin. Liitteessä
2 on esitetty vedenoton määrät pohjavesialueilla vuonna 2008. Vedenottoa on verrattu tässä vedenottolupaan ja pohjavesialueen arvioituun antoisuuteen. Lisäksi on
tehty asiantuntija-arvioon perustuen seitsemän vedenottamon osalta koko tarkkailuhistorian käsittävä vedenpintojen vertailu.
Vedenottoa riskitekijänä arvioitiin pohjavesialueen arvioidun antoisuuden ja
vedenoton avulla. Yli 250 m3/d vedenotto arvioitiin merkittäväksi riskitekijäksi,
kun vedenotto käsitti yli 90 % pohjavesialueen arvioidusta antoisuudesta ja muuksi
riskitekijäksi vedenoton ylittäessä 75 % antoisuudesta. Vuonna 2008 vedenotto
ylitti 75 % pohjavesialueen antoisuudesta 15 pohjavesialueella. Näistä Hysalhedenin, Kainuunkankaan ja Kalvholmin pohjavesialueilla vedenotto ylitti alueen arvioidun antoisuuden.
Taulukko 22. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella olevat pohjavesialueet, joilla vedenotto vuonna 2008 ylitti 75 % arvioidusta antoisuudesta.
Arvio muodostuvan pohjav.
3
määrästä (m /d)

Vedenotto v. 2008
3
3
m /a
m /d

Vedenotto arvioidun
muod. pohjav.
määrästä
%

Kunta

Pohjavesialue

Korsnäs

Boviksanden A

500

160 231

439

88

Evijärvi

Hietakangas

400

108 781

298

75

Kannus

Hietakangas

2 000

565 571

1550

77

Veteli

Hirvelänkangas A

600

174 000

477

79

Närpiö

Horonpää

2 000

546 811

1498

75

Uusikaarlepyy

Hysalheden

3 000

1 216 353

3332

111

Uusikaarlepyy

Kainuunkangas

500

187 680

514

103

Mustasaari

Kalvholm

700

264 980

726

104

Teuva

Kankaankorpi

400

132 926

364

91

Vöyri-Maksamaa

Kaurajärvi B

1 000

302 829

830

83

Alajärvi

Menkijärvi

2 300

737 815

2021

88

Alavus

Pyylampi

1 300

425 312

1165

90

Kauhava

Pöyhösenkangas A

850

302 074

828

97

Seinäjoki

Troihari

400

117 001

321

80

Pedersöre

Östermossbacken A

550

151 733

416

76

Asiantuntija-arvioon perustuen selvitettiin seitsemän vedenottamon vedenpintojen tarkkailutuloksien tasoja. Vedenpintoja ei vertailtu vedenottoon tai sadantaan, mistä olisi saatu lisätietoa. Vedenottamoiden lähellä vedenpinnat ovat voineet
laskea useita metrejä, mutta kauempana olevissa putkissa muutoksia ei ole ollut tai
ne ovat olleet pienempiä, usein noin puoli metriä. Alajärvellä Menkijärven vedenottamolla tarkkailutuloksia on käytettävissä vuodesta 1971. Yleisesti ottaen
Menkijärvellä ei näyttäisi olevan suuria muutoksia nykytasoon tällä hetkellä, vaikka 1990-luvulla näkyy selvä notkahdus, joka voi johtua myös kuivemmasta kaudesta. Vedenottamon lähialueen putkissa vedenpinnat ovat laskeneet, mutta kauempana vaikutukset ovat kohtalaisia tai muutosta ei ole lähtötilanteeseen. Jurvassa
Laineen vedenottamolla näkyy selvästi vedenoton vaikutus pohjaveden pintoihin,
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mutta lähes kaikki tarkkailuputket sijaitsevat vedenottamon lähialueella. Jurvassa
Hietauiton vedenottamolla lähialueiden putkissa vaikutus näkyy myös voimakkaana, mutta kauempana olevissa putkissa vaikutukset ovat kohtalaisia. Kuortaneella Porrasojan vedenottamon lähialueella näkyy vedenoton vaikutus selkeämmin kuin kauempana olevissa putkissa ja tuloksista näkee hyvin vuonna 1971 alkaneen vedenoton tasaantuneen jo ensimmäisinä vuosina nykyiselle tasolle. Lapualla
Hirvijärven ja Keskiosan vedenottamoiden tarkkailutuloksissa ei näy muutoksia.
Ylistarossa Kokkokankaan vedenottamolla vuonna 1972 alkanut vedenotto näkyy
vedenpintojen laskuna alussa, mutta sen jälkeen vedenpinnat ovat pysyneet suunnilleen samalla tasolla. Melkein kaikki Kokkokankaan tarkkailupisteet sijaitsevat
lähellä kaivoa.

6.5 Riskinarviointi
Pohjavesialueiden riskinarviointi perustuu alueellisissa ympäristökeskuksissa asiantuntija-arviona laadittuun alustavaan riskipohjavesialueiden nimeämiseen. Alustavassa riskinarvioinnissa on hyödynnetty olemassa olevia tietoja alueiden maankäytöstä, ihmistoiminnasta ja pohjaveden laadusta. Erityisesti on arvioitu alueen
hydrogeologisia ominaispiirteitä alueella mahdollisesti sijaitsevat riskitoiminnot
huomioiden; riskinarvioinnissa on tarkasteltu pohjavesialueella sijaitsevan toiminnan laajuutta ja sen sijoittumista suhteessa pohjaveden muodostumiseen ja liikkeisiin alueella.
Toimenpideohjelman laatimisen yhteydessä on kerätty pohjaveden laatutietoja
alustavasti riskialueiksi määritetyiltä pohjavesialueilta. Seurantatulosten perusteella
kyseiset pohjavesialueet on nimetty riskialueiksi, mikäli pohjavesialueella on todettu yhdessä tai useammassa havaintopaikassa määritysrajan ylittäviä pitoisuuksia
jotain orgaanista yhdistettä, epäorgaanisten aineiden pitoisuus ylittää pohjavesien
ympäristönlaatunormit (liite 3) tai pohjaveden nitraattipitoisuus ylittää 15 mg/l.
Pohjaveden laadun tarkastelussa on käytetty kunkin aineen osalta havaintopaikan
vuosikeskiarvoja. Pohjavesialue on voitu nimetä riskialueeksi myös pohjaveden
oton tai muun pohjaveden pinnankorkeuteen vaikuttavan toiminnan seurantatulosten perusteella.
Ne pohjavesialueet, joilta ei ole riittävästi alueen riskejä kuvaavia pohjaveden
laatutietoja, on nimetty selvityskohteiksi, joille esitetään toimenpideohjelmassa
pohjaveden laatutietojen hankkimista.
Alustavista riskipohjavesialueista Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella
seurantakohteiksi on ehdotettu pohjavesialueita, joiden tilassa ei ole havaittavissa
merkittäviä ihmistoiminnan vaikutuksia (ei ympäristönlaatunormin ylityksiä) ja
joilla on lupaan perustuva tai vapaaehtoinen pohjaveden laadun tai määrän seuranta. Näillä alueilla pohjaveden seurantaa jatketaan.
Riskialueiksi Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella on nimetty kaikkiaan
39 pohjavesialuetta, selvityskohteiksi 22 ja seurantakohteiksi 10 pohjavesialuetta
(taulukot 23, 24 ja 25).
Taulukko 23. Riskipohjavesialueet Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella. Tilaa heikentävien aineiden ympäristönlaatunormin ylitykset on tummennettu.
Kunta /
Pohjavesialue
Alajärvi
Hyöringinharju

Pääasiallinen tilaa
heikentävä aine

Merkittävät riskitekijät

Muut riskit

I

Cd, Co, Cr, Cu, Pb,
Ni, Zn, As

pilaantuneet maa-alueet, maaainesten otto

maa- ja metsätalous, teollisuus ja yritystoiminta, liikenne
ja tienpito, kuljetukset, asutus
ja maankäyttö

Länsikylä
Alavus

I

MTBE

yritystoiminta

Pyylampi

I

kloridi

liikenne ja tienpito, vedenotto

Tastulanmäki

I

kloridi

liikenne ja tienpito

Luokka

Suoj.suunn.
1995

1996
maa- ja metsätalous, maaainesten otto, kuljetukset
maa- ja metsätalous, asutus
ja maankäyttö, maa-ainesten

1998
1998
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otto, kuljetukset
Ilmajoki
Salonmäki A

I

ammonium, kloridi

Koskenkorva

I

ammonium

II

nitraatti

maatalous

-

I

ammonium,
(torjunta-aineet)

maatalous

tekeillä

II

fenoli

pilaantuneet maa-alueet

maa- ja metsätalous, asutus
ja maankäyttö

-

Keltamäki
Kauhava

II

torjunta-aineet

pilaantuneet maa-alueet

liikenne ja tienpito

2005

Kirkonkylä

I

Cd, Co, Cr, Cu, Pb,
Ni, Zn, As

maa- ja metsätalous, liikenne
ja tienpito, kuljetukset

2005

Saunakangas

II

nitraatti

teollisuus ja yritystoiminta,
asutus ja maankäyttö,
pilaantuneet maa-alueet
turkistuotanto, maatalous

Sudenportti

I

kloridi

liikenne ja tienpito

Pöyhösenkangas A

I

ammonium, kloridi,
naftaleeni

Pöyhösenkangas B

I

ammonium, kloridi,
dikloorimetaani,
naftaleeni

Pöyhösenkangas C

II

ammonium

liikenne ja tienpito, maa- ja
metsätalous, teollisuus ja
yritystoiminta, vedenotto
maa- ja metsätalous, turkistuotanto, teollisuus ja yritystoiminta, liikenne ja tienpito, pilaantuneet maa-alueet
turkistuotanto

I

ammonium

Åsen A

I

kloridi

Kokkola
Patamäki

I

Isojoki
Vesijärvi
Isokyrö
Suolainen

maatalous, teollisuus ja
yritystoiminta, liikenne ja
tienpito, pilaantuneet maaalueet
maatalous, asutus ja maankäyttö, teollisuus ja yritystoiminta,
kuljetukset

kuljetukset, asutus ja maankäyttö, maa-ainesten otto

2005

liikenne ja tienpito, pilaantuneet maa-alueet

2005

Kannus
Eskolanharju
Kauhajoki

Kaustinen
Oosinharju

asutus ja maankäyttö, maaainesten otto
maa- ja metsätalous, teollisuus ja yritystoiminta,
kuljetukset
kuljetukset, asutus ja maankäyttö

-

1995,
2004

asutus ja maankäyttö,
kuljetukset

1995,
2004

maa- ja metsätalous, teollisuus ja yritystoiminta, maaainesten otto

1995,
2004

turkistuotanto, teollisuus ja
yritystoiminta, pilaantuneet
maa-alueet
liikenne ja tienpito, teollisuus ja
yritystoiminta

maatalous, asutus ja maankäyttö, liikenne ja tienpito,
kuljetukset
kuljetukset, maa- ja metsätalous

1995,
2009

teollisuus ja yritystoiminta,
asutus ja maankäyttö, liikenne
ja tienpito, kuljetukset
pilaantuneet maa-alueet

pilaantuneet maa-alueet,
maa-ainesten otto

1992,
1995,
päivitys
-

2005

1995,
2009

Karhinkangas

I

Cd, Co, Cr, Cu, Pb,
Ni, Zn, As, ammonium, kloridi
Co, Ni, Zn

Riippa
Tiilipruukinkangas A

I
I

Pb, Ni, Zn, Sb, As
ammonium, nitraatti

Tiaisenkangas

II

ammonium

pilaantuneet maa-alueet
turkistuotanto, teollisuus ja
yritystoiminta
turkistuotanto

Rahkosenharju

I

ammonium

maatalous, turkistuotanto

I

Ni

vedenotto

I

kloridi

maatalous, liikenne

maa-ainesten otto

-

turkistuotanto, asutus ja
maankäyttö
liikenne ja tienpito, kuljetukset
liikenne ja tienpito, kuljetukset, maa-ainesten otto
asutus ja maankäyttö,
teollisuus ja yritystoiminta,
liikenne ja tienpito, maaainesten otto, pilaantuneet
maa-alueet
asutus ja maankäyttö,
teollisuus ja yritystoiminta,
maa-ainesten otto, pilaantuneet maa-alueet

-

-

Korsnäs
Boviksanden A
Kristiinankaupunki
Kallträskinkangas
Kurikka
Kuusistonloukko
Lestijärvi
Latometsä

I

ammonium, nitraatti

maatalous

asutus ja maankäyttö

2005

II

ammonium, nitraatti

turkistuotanto, pilaantuneet
maa-alueet

teollisuus ja yritystoiminta

2002

Mustasaari
Kalvholm

I

vedenotto

maa- ja metsätalous, asutus
ja maankäyttö

-

Pietarsaari
Bredskär
Seinäjoki
Lamminkangas
Teuva
Jussinmäki

2006

I

ammonium

turkistuotanto

maa-ainesten otto

-

I

ammonium, nitraatti

maatalous

maa-ainesten otto

2000,
päivitys

II

fenoli

pilaantuneet maa-alueet

maa- ja metsätalous, asutus
ja maankäyttö, maa-ainesten
otto

-

I
I

ammonium, nitraatti
kloridi

turkistuotanto, maatalous
liikenne ja tienpito, vedenotto

liikenne ja tienpito
kuljetukset, maa-ainestenotto,
maa- ja metsätalous
maa- ja metsätalous

1999

maa- ja metsätalous

-

Uusikaarlepyy
Gunnarskangan B
Hysalheden
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Kainuunkangas
Vaasa

I

Kappelinmäki

I

vedenotto
Pb

asutus ja maankäyttö, pilaantuneet maa-alueet
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1999

Veteli
Hirvelänkangas A

I

kloridi

liikenne ja tienpito

Hirvelänkangas B

I

Cd, Co, Cr, Cu, Pb,
Ni, Zn, As

pilaantuneet maa-alueet,
liikenne ja tienpito

I

torjunta-aine

pilaantuneet maa-alueet

Ähtäri
Sileäkangas

maa- ja metsätalous, vedenotto
asutus ja maankäyttö, maaainesten otto

-

liikenne ja tienpito, maa- ja
metsätalous

2006

-

Taulukko 24. Selvityskohteet Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella.
Kunta /
Pohjavesialue

Luokka

Merkittävät riskitekijät

Muut riskit

Suoj.suunn.

liikenne ja tienpito

1996

Alajärvi
Valkealampi A

I

pilaantuneet maa-alueet

Halsua
Liedes

I

turkistuotanto, maatalous

Himanka
Tiilipruukinkangas C

II

asutus ja maankäyttö, teollisuus ja
yritystoiminta

maa- ja metsätalous, liikenne ja tienpito,
kuljetukset

-

Kauhajoki
Hyypänmäki

I

maatalous

I

maatalous

liikenne ja tienpito, asutus ja maankäyttö,
pilaantuneet maa-alueet
asutus ja maankäyttö, teollisuus ja yritystoiminta

2000

Pahalähde

I

maatalous, asutus ja maankäyttö

liikenne ja tienpito, kuljetukset, teollisuus ja
yritystoiminta, maa-ainesten otto

2005

I
I

turkistuotanto
maatalous

Kokkola
Tiilipruukinkangas B

I

turkistuotanto

Kurikka
Haapalankangas

I

teollisuus ja yritystoiminta

liikenne ja tienpito, kuljetukset, asutus ja
maankäyttö, maatalous

-

Laihia
Isokangas

I

pilaantuneet maa-alueet

maa- ja metsätalous

2009

Lappajärvi
Vilpunmäki

I

-

I

asutus ja maankäyttö, teollisuus ja
yritystoiminta
asutus ja maankäyttö, teollisuus ja
yritystoiminta

liikenne ja tienpito, kuljetukset

Rajaniemi

liikenne ja tienpito, kuljetukset

-

Kauhava
Puisaari
Makkarus
Nahkala A

2002
(kesken)

asutus ja maankäyttö, teollisuus ja yritystoiminta, liikenne ja tienpito

2000

-

-

Lapua
Saarenkangas

I

maa- ja metsätalous, asutus ja
maankäyttö

liikenne ja tienpito, kuljetukset

-

Lestijärvi
Parannankangas A

I

maatalous

asutus ja maankäyttö, teollisuus ja yritystoiminta, liikenne ja tienpito, kuljetukset,
pilaantuneet maa-alueet

2002

Mustasaari
Sepänkylä

I

teollisuus ja yritystoiminta, maatalous,
asutus ja maankäyttö, liikenne ja
tienpito, kuljetukset

Pedersöre
Härmäläbacken
Åvist

I
I

maatalous
maatalous

Uusikaarlepyy
Bredkangan

II

Marken
Soklothedet

I
I

pilaantuneet maa-alueet, maa-ainesten
otto
maatalous
pilaantuneet maa-alueet, maa-ainesten
otto

Ähtäri
Torakkakangas A

I

1998

asutus ja maankäyttö
asutus ja maankäyttö

pilaantuneet maa-alueet

1999
1999
1999
1999

maa-ainesten otto, teollisuus ja yritystoiminta

2006

Taulukko 25. Seurantakohteet Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella.
Kunta /
Pohjavesialue

Luokka

Seuranta /
seurattavat aineet

Merkittävät riskitekijät

Muut riskit

asutus ja maankäyttö, kuljetukset

Halsua
Kanala

I

typpiyhdisteet

maatalous

Kaustinen
Peltokydönharju
Åsen B

I
I

typpiyhdisteet
kloridi

turkistuotanto
maa- ja metsätalous, liikenne ja
tienpito, kuljetukset, teollisuus ja

Suoj.suunn.
2002
(kesken)
2009
1995,
2009
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yritystoiminta
Kurikka
Lintuharju B

II

moottoriurheiluradan pilaantuneet maa-alueet
ympäristölupa
typpiyhdisteet,
maatalous, teollisuus ja
bakteerit
yritystoiminta

teollisuus ja yritystoiminta

-

liikenne ja tienpito, kuljetukset,
asutus ja maankäyttö

2005

asutus ja maankäyttö, maa-ainesten
otto

-

liikenne ja tienpito, kuljetukset, maaja metsätalous

-

Aronlähde

I

Lapua
Ojutkangas

II

typpiyhdisteet,
bakteerit

Närpiö
Källmossa

I

kloridi

Veteli
Pitkäkangas

II

terästeollisuuden
ympäristölupa

asutus ja maankäyttö, teollisuus
ja yritystoiminta

liikenne ja tienpito, maa- ja metsätalous

-

Vöyri-Maksamaa
Kaurajärvi A

I

vedenottajan
tarkkailuohjelma
vedenottajan
tarkkailuohjelma

maatalous, vedenotto

asutus ja maankäyttö, maa-ainesten
otto
maa- ja metsätalous

2009

Kaurajärvi B

I

maatalous, pilaantuneet maaalueet

vedenotto

2009

Kuva 12. Pohjavesialueiden selvityskohteet ja riskialueet Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella.
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6.6 Tilan arviointi ja luokittelu
Tilan arviointi on tehty kaikille riskialueiksi nimetyille pohjavesialueille. Pohjavesialueet on luokiteltu vesienhoitoasetuksen 14§:n mukaan joko hyvään tai huonoon tilaan niiden määrällisen ja kemiallisen tilan perusteella sen mukaan, kumpi
niistä on huonompi.
Pohjaveden määrällinen tila
Määrällisen tilan arviointiin on käytetty pohjavesimuodostumasta otetun pohjaveden kokonaismäärän suhdetta arvioituun kyseisellä alueella muodostuvaan uuden
pohjaveden määrään. Lisäksi pohjavedenpinnan korkeuden muutoksia on tarkasteltu, ottaen huomioon myös luonnolliset pohjavedenpinnan korkeusvaihtelut.
Pohjaveden määrällinen tila on luokiteltu hyväksi, jos keskimääräinen vuotuinen vedenotto ei ylitä muodostuvan uuden pohjaveden määrää, pohjaveden pinnan
korkeus ei ihmistoiminnan seurauksena pysyvästi laske eikä pohjavedenkorkeuden
muutoksista aiheudu suolaisen veden tai muiden haitallisten aineiden tunkeutumista pohjavesimuodostumaan. Pohjavedenkorkeuden muutokset eivät myöskään saa
aiheuttaa pohjavesiin yhteydessä olevien pintavesien tilan huononemista tai oleellista haittaa pohjavedestä suoraan riippuvaisille maaekosysteemeille.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella määrällinen tila on hyvä kaikilla
pohjavesialueilla.
Pohjaveden kemiallinen tila
Kemiallisen tilan arvioinnin tulee perustua pohjaveden analyysituloksiin. Tilan
arviointiin on käytetty pohjaveden ympäristönlaatunormeja (liite 3). Tilan arviointi
on tehty kunkin todetun haitta-aineen osalta erikseen. Orgaanisten aineiden pitoisuuksien osalta tilan arvioinnissa on sovellettu ympäristönlaatunormeja. Epäorgaanisten aineiden osalta ihmistoiminnan vaikutusta on verrattu alueelle ja pohjavesimuodostumalle tyypilliseen taustapitoisuuteen ja jäännösarvoa on verrattu ympäristönlaatunormiin.
Pohjaveden kemiallinen tila on luokiteltu hyväksi pohjavesialueilla, joilla ympäristönlaatunormeja ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia ei ole todettu yhdessäkään
havainto- tai seurantapaikassa. Mikäli pohjavesialueella yhdessä tai useammassa
havaintopaikassa on havaittu laatunormien ylittäviä pitoisuuksia, on tilanarvioinnissa huomioitu seuraavat seikat (liite 5):
pohjavesimuodostumassa olevien pilaavien aineiden vaikutukset
pohjavesimuodostumaan liittyviin pintavesiin ja siitä suoraan riippuvaisiin
maaekosysteemeihin kulkeutuvien pilaavien aineiden todennäköinen vaikutus
suolaantuminen tai muiden aineiden tunkeutuminen pohjavesimuodostumaan ja
se mahdollisuus, että pohjavedessä olevat pilaavat aineet vaarantavat pohjavedestä otetun, tai mahdollisesti otettavan juomaveden laadun.
arvioitava alueen laajuus, jolla pilaavien aineiden pitoisuudet ovat pohjaveden laatunormia tai raja-arvoa korkeampi kyseisessä pohjavesimuodostumassa.
Tilanteissa, joissa pohjaveden haitta-ainepitoisuus on ylittänyt laatunormin yhdessä
tai useammassa havaintopisteessä, on tila kuitenkin voitu luokitella hyväksi, jos
haitta-ainepitoisuudet eivät aiheuta merkittävää ympäristöriskiä eivätkä merkittävästi heikennä muodostuman soveltuvuutta vedenhankintaan.
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Pohjavesialueiden tilaa heikentävät aineet ja pitoisuudet on esitetty taulukossa
26. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella huonoon tilaan on luokiteltu kuusi
pohjavesialuetta: Tiilipruukinkangas A ja Riippa Kokkolasta, Sudenportti ja Pöyhösenkangas A Kauhavalta, Keltamäki Kauhajoelta sekä Lamminkangas Seinäjoelta (taulukko 27). Tiilipruukinkangas A:n, Riipan ja Keltamäen tilatavoitteita on
myöhennetty, näillä pohjavesialueilla hyvä tila arvioidaan saavutettavan vuoteen
2027 mennessä.
Pohjaveden laadun muutoksia tulee aina tarkastella pohjavesialueella sijaitsevan
ihmistoiminnan tai aikaisemman maankäytön mahdollisesti pohjavedelle aiheuttaman riskin tai paineen yhdistelmänä. Paikoin tiedot pohjavesialueiden aikaisemmasta maankäytöstä tai jo lopetetusta toiminnasta ovat puutteellisia. Näissä tapauksissa seurantatiedon perusteella alueiden riskin- ja tilanarviointeja voidaan joutua
tarkastelemaan uudelleen.
Taulukko 26. Pohjaveden tilaa heikentävät aineet ja niiden pitoisuudet Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella. Analyysitulokset pääosin vuosilta 2007–2009.
Kunta /
Pohjavesialue

Alajärvi
Hyöringinharju

Pääasiallinen tilaa heikentävä aine ja sen vuosikeskiarvojen maksimi /
enimmäispitoisuus
ammonium
nitraatti
kloridi
orgaaniset aineet
metallit µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l

I

Cd 2,1; Co 127; Cr
304; Cu 288; Pb 87; Ni
306; Zn 781; As 28

Länsikylä
Alavus
Tastulanmäki
Pyylampi
Ilmajoki
Salonmäki A

I

I

1,58 (2,80)

Koskenkorva
Isojoki
Vesijärvi
Isokyrö
Suolainen

I

1,34 (1,50)

Kannus
Eskolanharju
Kauhajoki
Keltamäki

Kauhava
Kirkonkylä

MTBE 8,0

I
I

53
33

II
I

37 (40)

Cd 0,52; Co 15,6; Ni
19,2; Zn 1520

27
1,40

mekoproppi 0,02;
dikloproppi 0,02

II

fenoli 340 ng/l

II

atratsiini 0,24; DEA
0,08; DEDIA 0,06;
DIA 0,04; 2-hydroksiatratsiini 0,02

I

Cd 1,8; Co 100; Cr
390; Cu 214; Pb 142;
Ni 215; Zn 640; As 73

Saunakangas
Sudenportti
Pöyhösenkangas A
Pöyhösenkangas B

II
I
I
I

0,40
1,55

Pöyhösenkangas C
Kaustinen
Oosinharju
Åsen A
Kokkola

II

63,21

I
I

4,13

Patamäki

I

0,48

Karhinkangas
Riippa

I
I

1,42

I
II
I

232,20
2,02
1,81

Tiilipruukinkangas A
Tiaisenkangas
Rahkosenharju
Korsnäs
Boviksanden A
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Luokka

23
186
351
140

naftaleeni 1,9
naftaleeni 1,9;
dikloorimetaani 54

58
34 (35)

Cd 0,9; Co 16; Cr 31;
Cu 27; Pb 6; Ni 27; Zn
100; As 5
Co 2,4; Ni 12; Zn 70
Pb 550; Ni 15; Zn
12000; Sb 3,7; As 12

39

I
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Ni 29

Kristiinankaupunki
Kallträskinkangas
Kurikka
Kuusistonloukko
Lestijärvi
Latometsä
Pietarsaari
Bredskär
Seinäjoki
Lamminkangas
Teuva
Jussinmäki

Uusikaarlepyy
Gunnarskangan B
Hysalheden
Vaasa
Kappelinmäki
Veteli
Hirvelänkangas A
Hirvelänkangas B

Ähtäri
Sileäkangas

I

52

I

0,45

33

II

1,08

32

I

2,32

I

1,21 (2,30)

46 (91)

II

I
I

Tri-, tetra- ja
pentakloorifenoli
4360 ng/l
1,33

27
43

I

Pb 33

I
I

14 (29)
Cd 1,7; Co 49; Cr 185;
Cu 200; Pb 44; Ni 115;
Zn 250; As 18

I

atratsiini 0,098 (0,28)

Taulukko 27. Pohjaveden kemiallisen tilan arviointi alueilla, joilla pohjaveden ympäristönlaatunormi tai riskiraja ylittyy. Arvio vaikutuksista on kyllä ( ) / ei ( ). Kemiallisen tilan arvioinnin periaatteet on esitetty liitteessä 5.

Alajärvi
Hyöringinharju
Länsikylä
Alavus
Tastulanmäki
Pyylampi
Ilmajoki
Salonmäki A
Koskenkorva
Isojoki
Vesijärvi
Isokyrö
Suolainen
Kannus
Eskolanharju
Kauhajoki
Keltamäki

Kauhava
Kirkonkylä
Saunakangas
Sudenportti
Pöyhösenkangas A
Pöyhösenkangas B

Pöyhösenkangas C
Kaustinen
Oosinharju
Åsen A
Kokkola

Kokonaisarvio
kemiallisesta
tilasta

Juomaveden otto

Maaekosysteemien tila

Pintavesien
kemiallinen ja
ekologinen tila

Keskiarvo ylittää
ympäristönlaatunormin / riskirajan

Haitallisen
aineen pääsy

Kunta /
pohjavesialue

Haitallisen
aineen laajuus

Kemiallinen tila
Pohjaveden
laadun olennainen
muuttuminen ja
soveltuvuus
vedenhankintaan
(YSL 1:8 §)

metallit
MTBE

hyvä
hyvä

heikentynyt
heikentynyt

kloridi
kloridi

hyvä
hyvä

heikentynyt
heikentynyt

ammonium, kloridi
ammonium

hyvä
hyvä

heikentynyt
heikentynyt

nitraatti

hyvä

heikentynyt

ammonium, torjuntaaineet

hyvä

heikentynyt

fenoli

hyvä

heikentynyt

torjunta-aineet

huono

talousvedeksi
kelpaamatonta,
ottamo suljettu

metallit
nitraatti
kloridi
ammonium, kloridi,
naftaleeni
ammonium, kloridi,
naftaleeni, dikloorimetaani
ammonium

hyvä
hyvä
huono
huono

heikentynyt
heikentynyt
heikentynyt
heikentynyt

hyvä

heikentynyt

hyvä

heikentynyt

hyvä
hyvä

heikentynyt
heikentynyt

ammonium
kloridi
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Patamäki
Karhinkangas
Riippa
Tiilipruukinkangas A
Tiaisenkangas
Rahkosenharju
Korsnäs
Boviksanden A
Kristiinankaupunki
Kallträskinkangas
Kurikka
Kuusistonloukko
Lestijärvi
Latometsä
Pietarsaari
Bredskär
Seinäjoki
Lamminkangas
Teuva
Jussinmäki
Uusikaarlepyy
Gunnarskangan B
Hysalheden
Vaasa
Kappelinmäki
Veteli
Hirvelänkangas A
Hirvelänkangas B
Ähtäri
Sileäkangas

60

ammonium, kloridi,
metallit
metallit
metallit
ammonium, nitraatti
ammonium
ammonium

hyvä

heikentynyt

hyvä
huono
huono
hyvä
hyvä

heikentynyt
heikentynyt
heikentynyt
heikentynyt
heikentynyt

nikkeli

hyvä

heikentynyt

kloridi

hyvä

heikentynyt

ammonium, nitraatti

hyvä

heikentynyt

ammonium, nitraatti

hyvä

heikentynyt

ammonium

hyvä

heikentynyt

ammonium, nitraatti

huono

heikentynyt

Tri-, tetra- ja pentakloorifenoli

hyvä

heikentynyt

ammonium, nitraatti
kloridi

hyvä
hyvä

heikentynyt
heikentynyt

lyijy

hyvä

heikentynyt

kloridi
metallit

hyvä
hyvä

heikentynyt
heikentynyt

torjunta-aine

hyvä

heikentynyt,
vedenottamolla
puhdistuslaitteisto
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Kuva 13. Pohjavesien tila Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella.
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7 Vesienhoidon toimenpiteet
7.1 Toimenpiteiden suunnittelun perusteet
Vesienhoidon keskeisenä tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa toimenpiteet,
joilla voidaan saavuttaa vesienhoitolain mukaiset ympäristötavoitteet. Toimenpiteiden suunnittelun ensimmäisenä vaiheena on selvitetty, miten riittäviä jo toteutetut ja vuoteen 2015 mennessä toteutettavat nykyisen kaltaiset toimet tai jo tehtyjen
päätösten mukaiset toimet ovat vesienhoidon ympäristötavoitteiden kannalta. Näitä
toimia kutsutaan toimenpideohjelmassa nykykäytännön mukaisiksi toimenpiteiksi. Ne perustuvat nykyisen lainsäädännön, suositusten ja ohjelmien täytäntöönpanoon ja osa niistä on pakollisia, osa vapaaehtoisia. Pohjaveden suojelun osalta
keskeisiä säädöksiä ovat ympäristönsuojelulain pohjaveden pilaamiskielto (YSL 8
§) sekä vesilain pohjaveden muuttamiskielto (VL 1:18 §). Pohjavesialueilla tulee
huomioida myös mahdolliset vedenottamoiden suoja-aluepäätökset, joissa on vesilain perusteella annettuja määräyksiä toiminnasta suoja-alueella. Nykykäytännön
mukaisten toimenpiteiden lainsäädännöllinen tausta on kuvattu tarkemmin vesienhoitosuunnitelmassa (luku 11).
Mikäli nykykäytännön mukaisten toimien ei ole katsottu riittävän tilatavoitteiden saavuttamiseksi, on suunniteltu lisätoimenpiteitä. Lisätoimenpiteet on muodostettu pääasiassa tehostamalla tai laajentamalla nykyisinkin sovellettavien toimenpiteiden käyttöä ja muodostamalla niistä kustannustehokkaita, toteuttamiskelpoisiksi arvioituja toimenpideyhdistelmiä. Apuna on käytetty olemassa olevia tietoja toimenpiteiden kustannuksista, tehokkuudesta ja soveltuvuudesta erilaisiin olosuhteisiin. Arvioissa on käytetty hyväksi vesiensuojelun suuntaviivoista vuoteen
2015 annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen ja siihen liittyvän taustaselvityksen sisältöä.
Toimenpiteiden lisäksi jokaisen sektorin osalta on pyritty esittämään ohjauskeinoja, jotka ovat esimerkiksi lainsäädännöllisiä, hallinnollisia, rahoituksellisia ja
tiedollisia toimia vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi.
EU:lle raportoitaessa toimenpiteet jaetaan direktiivin käyttämiin perus- ja täydentäviin toimenpiteisiin. Perustoimenpiteiksi on katsottu vesihoidon järjestämisestä annetun asetuksen liitteessä 6a luetellun lainsääsäädännön mukaiset toimenpiteet, jotka perustuvat pääosin yhteisölainsäädäntöön. Kansallisen lainsäädännön
soveltamisala on laajempi kuin yhteisösäädöksissä. Perustoimenpiteiksi on määritelty kyseisen kansallisen lainsäädännön perusteella annettujen asetusten mukaisia
erityisiä toimenpiteitä kuten esimerkiksi haja-asutuksen jätevesien, turkistarhojen
ja turvetuotannon aiheuttaman pilaantumisen säätely. Täydentävät toimenpiteet
perustuvat usein taloudellisten ohjauskeinojen käyttöön kuten maatalouden ympäristötuki ja ovat pääsääntöisesti vapaaehtoisia. Ne ovat usein toiminnanharjoittajien
antamia hyviä käytäntöjä ja ohjeita omalle toiminnalleen. Toimenpiteiden EUjaottelu esitetään sektorikohtaisissa määriä ja kustannuksia kuvaavissa taulukoissa.
Toimenpiteiden kustannukset esitetään investointeina vuosille 2010–2015, vuosittaisina käyttökustannuksina sekä ns. laskennallisena vuosikustannuksena eli
pääomitetun investointikustannuksen ja vuosittaisen käyttökustannuksen summana.
Kustannusten arviointiin liittyy paljon epävarmuutta ja monen sektorin osalta arvioinnissa on jouduttu tyytymään vain suuruusluokan arviointiin.
Valittujen toimenpideyhdistelmien pohjalta on määritetty, saavutetaanko hyvän
tilan tavoite vuoteen 2015 mennessä. Mikäli ei saavuteta, on selvitetty, tarvitaanko
määräajan pidentämistä tai tavoitteiden asettamista vähemmän vaativiksi. Lisäksi
näissä tapauksissa on arvioitu, millaisia toimenpiteitä tavoitteen saavuttaminen
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määräajassa edellyttäisi ja esitetty perusteet toteutuskelvottomien toimintavaihtoehtojen hylkäämiselle.
Toimenpiteitä toteutetaan monilla eri keinoilla. Toimet eivät ole vesienhoitolain
nojalla suoraan julkishallintoa tai yksittäisiä toiminnanharjoittajia velvoittavia.
Valtio edistää toimien toteuttamista talousarviomäärärahojen puitteissa ja muilla
käytettävissä olevilla keinoilla. Eräät toimet perustuvat vapaaehtoisuuteen ja eri
tahojen (EU, valtionhallinto, kunnat, toiminnanharjoittajat, yksittäiset kansalaiset)
valmiuteen kehittää ja toimeenpanna niitä.

7.2 Sektorikohtaiset toimenpiteet vuosina 2010–2015
7.2.1 Peltoviljely
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Peltoviljelyn lakisääteiset toimenpiteet perustuvat pääosin EU:n nitraattidirektiiviin
(91/676/ ETY), joka on pantu toimeen asetuksella maataloudesta peräisin olevien
nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (ns. nitraattiasetus, 931/2000). LänsiSuomen ympäristökeskuksen alueella lähes kaikki viljelijät kuuluvat maatalouden
ympäristötukijärjestelmän perustuen piiriin ja lisäksi alueella on osin toteutettu
myös erityistukijärjestelmään kuuluvia toimenpiteitä.
Karjanlannan sijoittamisessa ja levittämisessä noudatetaan annettuja asetuksia ja
suosituksia. Pohjaveden pilaamiskielto on usein merkinnyt sitä, ettei lietelannan tai
virtsan levittäminen ole tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön tarkoitetulla
pohjavesialueella ollut sallittua. Kuivalannan levitys on sallittu pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella, kun levitys tapahtuu keväällä ja lanta mullataan mahdollisimman nopeasti. Lantaa tai muita orgaanisia lannoitteita voidaan käyttää lannoitteena pohjavesialueella sijaitsevilla pelloilla, jos esimerkiksi maaperätutkimukset tai riittävät tiedot pohjavesialueesta osoittavat, ettei käytöstä aiheudu riskiä
pohjaveden laadulle. Riittävien maaperätutkimusten tekeminen on ensisijaisesti
toiminnanharjoittajan vastuulla. Muita kuin orgaanisia lannoitteita voidaan käyttää
pohjavesialueella kasvin ravinnetarpeen edellyttämiä määriä. Torjunta-aineiden
käyttöä pohjavesialueilla on rajoitettu ja tuotepakkauksesta käy ilmi tuotteen soveltuvuus pohjavesialueella käytettäväksi.
Tuottajat kehittävät toimintaansa vähemmän ympäristöä kuormittavaksi ja viljelykäytäntöjä ympäristön kannalta parhaaseen käytäntöön perustuviksi. Lannoitteiden käyttömäärät perustuvat hyvän viljelykäytännön vaatimuksiin ja ravinnetaseselvityksiin.
Ehdotukset lisätoimenpiteiksi
Maatalousvaltaisille pohjavesialueille esitetään perustettavaksi maatalouden erityisympäristötukien (esim. suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito, pohjavesialueiden peltoviljely) mukaisia alueita, joilla vähennetään lannoitteiden ja torjuntaaineiden käyttöä. Erityistuista voidaan tehdä viisi- tai kymmenvuotisia sopimuksia.
Erityisympäristötukien käyttöä edistetään neuvonnalla ja yleissuunnittelulla. Mikäli
pohjavesialueella on runsaasti maatalouden eri toimintoja, tarvitaan pohjavesivaikutusten arvioimiseksi seurantaa.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella erityisympäristötukien käyttöä esitetään pohjavesialueen peltohehtaarien perusteella kaikille niille 24 alueelle, joilla
maatalous on merkittävä riskitekijä (liite 6). Tällaisia pohjavesialueita ovat erityisesti Salonmäki A (Ilmajoki), Hyypänmäki ja Pahalähde (Kauhajoki), Nahkala A ja
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Pöyhösenkangas B (Kauhava), Kuusistonloukko ja Aronlähde (Kurikka), Saarenkangas ja Ojutkangas (Lapua) sekä Kaurajärvi A (Vöyri-Maksamaa).
Kustannukset, rahoitusjärjestelmät ja vastuutahot
Pohjavesialueiden peltoviljelyn vesiensuojelun nykykäytännön mukaiset kustannukset on esitetty osana maatalouden vesiensuojelun kustannuksia vesienhoitosuunnitelmassa. Lisätoimenpiteiden laskennassa käytetyt kustannusarviot perustuvat maatalouden ympäristötukijärjestelmää varten tehtyihin taustalaskelmiin ja
asiantuntija-arvioihin. Erityisympäristötukien keskimääräisenä kustannuksena pohjavesialueilla on käytetty 450 euroa/ha/vuosi. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen
alueella pohjavesialueiden peltoviljelyn erityistoimenpiteitä on esitetty 24 pohjavesialueelle, yhteensä 3 840 hehtaarin alueelle. Tällöin vuosikustannukset ovat
yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa.
Maatalouden vesiensuojelutoimia rahoitetaan pääasiassa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 varoilla. Peltoviljelyn pohjavesialueiden
vesiensuojelun kustannukset voidaan pääosin kattaa maatalouden erityisympäristötuella.
Ohjauskeinot
Maatalouden ympäristötuen toimenpiteitä kohdennetaan pohjavesialueiden
pelloille.
Edistetään tilakohtaista neuvontaa ja koulutusta.
Kehitetään peltoviljelyn ympäristölupamääräyksiä ympäristöluvissa (tarkkailu pohjavesialueilla).
Edistetään tarkentavien hydrogeologisten selvitysten tekemistä osana maatalouden ja pohjavesien suojelun yhteensovittamista (esim. lannoitustavan
tarkentaminen).
7.2.2 Kotieläintalous ja turkiseläintuotanto
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Kotieläintalouteen ja turkiseläintuotantoon liittyvät määräykset perustuvat ympäristönsuojelulakiin ja -asetukseen (169/2000). Eläinsuojalla tulee olla ympäristölupa,
jos se on tarkoitettu esimerkiksi vähintään 210 lihasialle tai 250 siitosnaarasminkille tai lannantuotannoltaan tai ympäristövaikutuksiltaan vastaavalle muulle eläinmäärälle. Myös pienemmälle eläinsuojalle on haettava ympäristölupa, jos toiminta
sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.
Nykykäytännön mukaisesti uusia karjasuojia tai lantavarastoja ei pääsääntöisesti
saa perustaa vedenhankintaa varten tärkeille tai soveltuville pohjavesialueille. Pohjavesialueilla lupaharkinta tehdäänkin aina tapauskohtaisesti. Valtioneuvoston asetuksessa maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta on
kielletty lantapatterin sijoittaminen pohjavesialueelle sekä eläinsuojan ja kotieläinten jaloittelualueiden perustaminen niin, että niistä voi aiheutua pohjaveden pilaantumisvaaraa. Vakiintuneen käytännön mukaan eläinsuojien rakenteet ja suojaukset
perustuvat parhaaseen olemassa olevaan tekniikkaan.
Nykykäytännön mukaisesti uusia turkistiloja ei sijoiteta pohjavesialueille. Tärkeillä ja muilla vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla jatketaan turkistilojen siirtämistä pohjavesialueiden ulkopuolelle huolehtimalla samalla tarvittavasta
maaperän kunnostuksesta (Valtioneuvoston periaatepäätös: Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015). Pohjavesialueen reuna-alueille sijoittuvien vähäisen riskin
64

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen raportteja

tiloille on määrätty ympäristöluvan yhteydessä tiiviit järjestelmät tai halliratkaisut
ja pohjaveden tarkkailu.
Ehdotukset lisätoimenpiteiksi
Kotieläintalouden pohjavesivaikutuksia esitetään selvitettäväksi kahdelle pohjavesialueelle (Isojoen Vesijärven pohjavesialueelle ja Seinäjoen Lamminkankaalle).
Lopettavien turkistuotantoalueiden pohjavesivaikutusten selvittämistä ja tarhaalueiden kunnostamista esitetään 15 pohjavesialueelle: Tiilipruukinkangas A ja B,
Rahkosenharju, Karhinkangas ja Tiaisenkangas (Kokkola), Peltokydönharju ja
Oosinharju (Kaustinen), Pöyhösenkangas B ja C, Makkarus ja Saunakangas (Kauhava), Liedes (Halsua), Gunnarskangan B (Uusikaarlepyy), Latometsä (Lestijärvi)
ja Bredskär (Pietarsaari).
Kustannukset, rahoitusjärjestelmät ja vastuutahot
Turkiseläintuotannon pohjavesiensuojelun investointikustannusten ensimmäisellä
hoitokaudella on arvioitu olevan noin 1,6 miljoonaa euroa. Lisäksi lopettavien tarha-alueiden pohjavesivaikutusten tarkkailukustannusten on arviotu olevan noin 30
000 euroa vuosittain. Kotieläintalouden osalta toiminnan pohjavesivaikutusten
selvittämisen kahdella pohjavesialueella on arvioitu maksavan 20 000 euroa. Kotieläintalouden ja turkiseläintuotannon investointikustannukset suunnittelukaudella
ovat yhteensä noin 1 625 000 euroa ja toimenpiteiden laskennallinen vuosikustannus noin 140 000 euroa. Kustannukset ovat suuntaa antavia ja ne on arvioitu asiantuntijatyönä.
Kotieläintilojen ja turkistilojen vesiensuojelutoimenpiteisiin voi saada investointiavustusta tai -lainaa. Pohjavesialueilla olevien turkistilojen siirtoon ja vanhojen turkistuotantoalueiden kunnostukseen voi saada valtion avustusta. Vastuu toimenpiteiden toteuttamisesta on tilojen omistajilla.
Taulukko 28. Arvio kotieläintalouden ja turkiseläintuotannon keskeisten toimenpiteiden kustannuksista Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella. L = lisätoimenpide, T = täydentävä
toimenpide, - = ei arvioida.
Toimenpide
lopettavien tarha-alueiden
pohjavesivaikutusten
selvittäminen
lopettavien tarhaalueiden kunnostaminen
kotieläintalous:
muut toimet
yhteensä

Toimenpidetyyppi

Pohjavesialueiden lkm

Investointikustannus
2010–2015 €

Vuosittainen
käyttökustannus €

Laskennallinen
vuosikustannus €

L/T

15

105 000

30 000

37 000

L/T

15

1 500 000

-

98 000

L/T

2

20 000

-

4 000

17

1 625 000

30 000

139 000

Ohjauskeinot
Ohjataan uudet kotieläintilat pohjavesialueiden ulkopuolelle.
Poistetaan turkiseläintuotannon aiheuttamaa riskiä pohjavedelle avustamalla tiloja siirtymään pois pohjavesialueilta sekä tukemalla pilaantuneen
maaperän kunnostamista. Avustukset kohdennetaan ensisijaisesti tiloille,
joiden on todettu aiheuttavan pohjavedelle suurta riskiä, ja joilla on kielteinen lupa jatkaa toimintaa kyseisellä alueella.
Edistetään tilakohtaista neuvontaa ja koulutusta.
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7.2.3 Metsätalous ja turvetuotanto
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Metsälaki (1996/1093) edellyttää kestävää metsien hoitoa ja ympäristöasioiden
huomiointia metsätaloudessa. Vesiensuojelu metsätaloudessa perustuu metsätalouden ympäristöohjelman periaatteisiin ja metsänhoitosuosituksiin. Lainsäädännöstä
sovelletaan pohjaveden pilaamis- ja muuttamiskieltoja. Metsätalouden toimenpiteet
eivät yleensä edellytä ympäristölupia.
Lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytöstä ei saa aiheutua pohjaveden pilaantumisriskiä eivätkä metsätalouden toimenpiteet saa aiheuttaa pohjaveden haitallista
purkautumista. Tärkeillä ja vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla ei tehdä
puuston kasvuun tähtääviä lannoituksia ja ojitusalueet jätetään pääsääntöisesti kunnostamatta. Näillä pohjavesialueilla metsänuudistamiseen liittyvistä maanpinnan käsittelymenetelmistä kulotus on kielletty. Myös raskasta maanmuokkausta vältetään,
mutta esimerkiksi vain kivennäismaan pintaa paljastavaa kevyttä laikutusta voidaan
tarvittaessa käyttää. Metsätyökoneiden öljyvahinkojentorjuntaan kiinnitetään erityistä
huomiota.
Olemassa olevia ojituksen haittoja voidaan poistaa esimerkiksi muuttamalla vesien johtamista tai estämällä pintavesien pääsyn pohjaveteen tiivistämällä tai tukkimalla ojia. Ojituksen haittojen ehkäisemistä esitetään asiantuntija-arvioon perustuen 16 pohjavesialueelle, jotka ovat Hyöringinharju (Alajärvi), Liedes (Halsua),
Hyypänmäki, Pahalähde ja Keltamäki (Kauhajoki), Patamäki, Karhinkangas ja
Riippa (Kokkola), Aronlähde (Kurikka), Saarenkangas ja Ojutkangas (Lapua),
Sepänkylä (Mustasaari), Härmäläbacken (Pedersöre), Bredkangan ja Marken (Uusikaarlepyy) sekä Hirvelänkangas A (Veteli).
Tärkeillä tai vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla sijaitsevilla turvetuotantoalueilla tulee ympäristönsuojeluasetuksen mukaan olla ympäristölupa toiminnan aiheuttaessa riskin pohjavedelle. Turvetuotantoalueiden pohjavesiensuojelu
toteutetaan toiminnallisilla ja rakenteellisilla ratkaisuilla. Turvetuotantoalueen kuivatus ja vesienkäsittelyrakenteiden kunnossapito järjestetään niin, ettei suovesiä
suotaudu pohjaveteen eikä siitä aiheudu haitallista pohjavedenpinnan alenemista.
Pohjaveden tarkkailua tehdään, mikäli tuotantoalue sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella tai sen lähellä siten, että hanke voi aiheuttaa jonkin
pohjavettä ottavan laitoksen vedensaannin vaikeutumista, vedenhankintaan soveltuvan pohjavesiesiintymän hyväksikäyttömahdollisuuden huonontumista tai hajaasutuksen talousveden saannin vaikeutumista. Tarkkailuun kuuluu vedenkorkeuden
mittaaminen sekä vedenlaadun tarkkailu, mikäli on mahdollista, että turvetuotanto
voi vaikuttaa veden laatuun. Tämä tulee kysymykseen erityisesti silloin, kun veden
virtaus tapahtuu tuotantoalueelta kohti pohjavesiesiintymää tai harjun läheisyydessä kaivetaan kivennäismaahan ulottuvia ojia.

Ehdotukset lisätoimenpiteiksi
Metsätalouden ja turvetuotannon aiheuttamat pohjavesihaitat liittyvät useimmiten
alueiden kuivatuksiin ja kuivatusvesien poisjohtamiseen. Humusvesien imeytyminen estetään esimerkiksi muuttamalla vesien johtamista tai tiivistämällä tai putkittamalla ojia. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella humusvesien imeytymisen estämistä esitetään lisätoimenpiteenä asiantuntija-arvioon perustuen yhdeksälle
pohjavesialueelle: Keltamäki (Kauhajoki), Nahkala A ja Pöyhösenkangas C (Kauhava), Oosinharju ja Åsen A (Kaustinen), Patamäki ja Riippa (Kokkola), Kaurajärvi A (Vöyri-Maksamaa) sekä Torakkakangas A (Ähtäri).
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Kustannukset, rahoitusjärjestelmät ja vastuutahot
Metsätalouden ja turvetuotannon pohjavesiensuojelukustannusten suunnittelukaudella on arvioitu olevan yhteensä noin 50 000 € (taulukko 29). Toimenpiteiden
laskennallinen vuosikustannus on noin 3 000 euroa. Kustannusarviot perustuvat
valtakunnallisiin ohjearvoihin ja asiantuntija-arvioon. Toimenpiteiden toteuttaminen ja niiden kustannukset ovat yleensä toiminnanharjoittajan vastuulla. Metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden toteutukseen voidaan saada Kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera-lain) mukaista tukea.
Taulukko 29. Arvio metsätalouden ja turvetuotannon keskeisten toimenpiteiden kustannuksista Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella. N = nykykäytännön mukainen toimenpide, L = lisätoimenpide, T = täydentävä toimenpide,- = ei arvioida.
Toimenpide
ojitusten haittojen
ehkäiseminen
humusvesien
imeytymisen estäminen
yhteensä

Toimenpidetyyppi

Pohjavesialueiden lkm

Investointikustannus
2015–2010 €

Vuosittainen
käyttökustannus €

Laskennallinen
vuosikustannus €

N/T

16

32 000

-

2 000

9

18 000

-

1 000

22

50 000

-

3 000

L/T

Ohjauskeinot
Koulutetaan ja neuvotaan metsä- ja turvetalouden toimijoita ohjeistusten ja
suositusten käytännön toteuttamisessa.
Laaditaan yhteneväiset metsätalouden ympäristön- ja vesiensuojelun ohjeet.
Ohjataan uudet turvetuotantoalueet pohjavesialueiden ulkopuolelle.
7.2.5 Asutus
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Kuntien tulee vesihuoltolain 5 §:n mukaan kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa tiiviin asutuksen alueiden viemäröintiä. Haja-asutusalueilla jätevesien käsittelystä määrää
valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003). Asetus vaatii melko tehokkaan puhdistuksen, minkä lisäksi kunnat määräävät usein tarkemmin jätevesien käsittelyvaatimuksista pohjavesialueilla esimerkiksi ympäristönsuojelu- ja rakentamismääräyksissään. Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa otetaan huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.
Jätevesien johtamisessa huomioidaan pohjavesialueet, erityisesti vedenottamot
ja niiden vaikutusalueet. Pohjavesialueilla olevien jätevesiviemäreiden kunnosta
huolehditaan ja tarvittaessa viemärit korjataan tai uusitaan. Erityisesti vedenottamon lähisuojavyöhykkeillä viemäröinti on tärkeä toimenpide. Harvaan asutulla
haja-asutusalueella jätevesien käsittely pyritään hoitamaan niin, ettei siitä aiheudu
pohjaveden pilaantumisvaaraa. Jätevesien imeyttämistä maaperään tai käsittelemättömien jätevesien johtamista avo-ojiin ei sallita pohjavesialueilla. Pohjavesialueilla
haja-asutusalueiden jätevesien käsittelytarvetta ja sen tehostamista arvioidaan laadittujen suunnitelmien pohjalta. Jätevesipäästöjen aiheuttamat riskit talousvetenä
käytettävän pohjaveden hygieeniselle laadulle pyritään estämään. Poikkeustilanteissa ryhdytään toimenpiteisiin taudinaiheuttajaorganismeilla mahdollisesti pilaantuneen pohjaveden käsittelemiseksi (UV- käsittely tarvittaessa vedenottamoilla tai
jätevedenpuhdistamoilla, vedenottamoilla desinfiointi, yksityistalouksissa veden
keittäminen ennen käyttämistä talousvetenä).
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Pohjavesialueiden erityisasema huomioidaan kaavoituksessa ja uusia asuntoalueita sijoitetaan pohjavesialueille vain poikkeustapauksissa. Uusien öljylämmitteisten talojen säiliöt sijoitetaan maan päälle sisätiloihin ja pohjaveden pilaantumisvaara minimoidaan teknisillä suojausrakenteilla. Pohjavesialueilla sijaitsevien öljysäiliöiden tarkastuksia tehostetaan. Pohjavesialueelle ei asenneta sellaisia maa/kalliolämpöjärjestelmiä, joissa on pohjavedelle vaarallista ainetta. Yksityistalouksien järjestelmissä tavallisimmin käytetyt aineet, kuten etanoli, kaliumformiaatti
sekä etanolin denaturointiaineet ovat maaperässä ja pohjavedessä kulkeutuvia,
mutta nopeasti hajoavia aineita. Niitä ei ole luokiteltu ympäristölle vaarallisiksi
kemikaaleiksi. Kaikissa lämmönsiirtoaineissa on mukana myös korroosioinhibiittoriaineita. Pitoisuudet ovat kuitenkin pieniä.
Pohjavesialueille ei perusteta uusia hautausmaita eikä sijoiteta pohjaveden laadulle riskiä aiheuttavaa vapaa-ajan toimintaa kuten golfkenttiä tai ampumaratoja.
Hautausmaiden laajennuksia voidaan toteuttaa esimerkiksi tiiviille reuna-alueelle,
kun toiminta ei vaaranna pohjavettä.
Nykykäytännön mukaisena toimenpiteenä esitetään viemäröintiä taajaasutusalueelle Sepänkylän pohjavesialueelle Mustasaareen.
Ehdotukset lisätoimenpiteiksi
Asutuksen pohjavesiriskejä voidaan vähentää esimerkiksi järjestämällä viemäröinti
tiheästi rakennetuille haja-asutusalueille ja johtamalla jätevedet pohjavesialueiden
ulkopuolelle. Harvaan asutulla alueella kiinteistökohtainen tai muutaman kiinteistön yhteinen jätevesien käsittely on usein ainoa vaihtoehto. Uusi asutus ja siihen
liittyvät toiminnot, kuten puhdistamot ohjataan kaavoituksen avulla pohjavesialueiden ulkopuolelle.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella asutuksen pohjavesiriskien huomioon ottaminen ja uuden toiminnan ohjaaminen pohjavesialueen ulkopuolelle on
erityisen tärkeää seuraavilla pohjavesialueilla: Puisaari ja Kirkonkylä (Kauhava),
Koskenkorva (Ilmajoki), Patamäki (Kokkola), Saarenkangas (Lapua), Tiilipruukinkangas C (Himanka), Sepänkylä (Mustasaari), Kappelinmäki (Vaasa), Pitkäkangas
(Veteli).
Kustannukset, rahoitusjärjestelmät ja vastuutahot
Kunnilla on merkittävä vastuu haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn tehostamisessa ja toimenpiteiden kohdentamisessa. Jätevesien käsittelyn tehostamisesta syntyvät kustannukset kohdistuvat kiinteistönomistajille, vesihuoltolaitoksille, kunnille
ja mahdollisesti myös valtiolle. Sepänkylän pohjavesialueelle esitetyn viemäröinnin laajennuksen investointikustannuksiksi hoitokaudella on arvioitu noin 50 000
euroa ja toimenpiteen vuosittaiseksi käyttökustannukseksi 450 euroa/kiinteistö.
Toimenpiteen laskennallinen vuosikustannus on siten noin 8 000 euroa. Öljysäiliöiden tarkastukset aiheuttavat kustannuksia öljysäiliön omistaville kiinteistöille ja
vaativat resursseja pelastustoimelta. Öljysäiliön tarkistusmaksu on noin 200 euroa.
Ohjauskeinot
Lisätään haja-asutuksen jätevesihuoltoon liittyvää neuvontaa.
Päivitetään kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmia.
Tehostetaan jätevesien käsittelyn aiheuttaman pohjavesiriskin pienenemistä esimerkiksi kuntien ympäristönsuojelumääräyksillä.
Ohjataan nykyistä valtion rahoitusta ja avustuksia entistä tehokkaammin
muun muassa siirtoviemärien ja -vesijohtojen sekä yhteisten vesi- ja viemäriverkostojen rakentamiseen.
Ohjataan uusi asutus pohjavesialueiden ulkopuolelle.
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7.2.6 Liikenne
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Liikenteen pohjavesiensuojelussa pääkeinoja ovat maankäytön suunnittelu ja ympäristöluvat. Pohjavesien pilaantumisriski ei lisäänny nykyisestä, mikäli uudet liikenneväylät ja -alueet sijoitetaan pohjavesialueiden ulkopuolelle. Tie- ja ratahankeet eivät tarvitse ympäristölupaa, mutta saattavat tarvita vesilain mukaisen luvan
ja niiden ympäristövaikutukset tulee tietyissä tapauksissa arvioida. Lentokenttien
vesiensuojelu käsitellään ympäristöluvassa.
Pohjavesialueilla teiden talvisuolausta vähennetään vaarantamatta kuitenkaan
liikenneturvallisuutta. Tielinjauksen suunnittelussa uudet vilkasliikenteiset suolattavat tiet pyritään sijoittamaan pohjavesialueiden ulkopuolelle. Jos pohjavesialueelle rakennetaan teitä, toteutetaan pohjavesisuojaukset tai siirrytään mahdollisesti
ympäristölle haitattomampien vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden käyttöön. Pohjavesisuojauksia rakennetaan myös perusparannushankkeiden yhteydessä
tai erikseen riskialttiimmille pohjavesialueille. Lisäksi korjataan huonosti toimivia
suojauksia. Tiehallinto seuraa tietyillä pohjavesialueilla tiesuolauksen vaikutusta
pohjaveteen ja pohjavesisuojausten toimivuutta sekä kehittää eri vaihtoehtoja suolan käytöstä aiheutuvien pohjavesihaittojen vähentämiseksi. Vaaralliset aineet pyritään kuljettamaan pohjavesialueiden ulkopuolisilla tai suojatuilla tieosuuksilla.
Ensimmäisen vesienhoitokauden aikana toteutuvat pohjavesisuojaukset katsotaan toimenpideohjelmassa nykykäytännön mukaisiksi toimenpiteiksi. LänsiSuomen ympäristökeskuksen alueella olemassa olevien suojausten parantaminen
on aloitettu Pöyhösenkankaan (A ja B) pohjavesialueella Kauhavalla. Sepänkylän
pohjavesialueelle Mustasaareen pohjavesisuojauksen rakentaminen on suunniteltu
aloitettavan 2010–2011, Salonmäki A:n pohjavesialueella Ilmajoella pohjavesisuojauksen rakentaminen aloitetaan todennäköisesti vuoden 2011 jälkeen. Tiehallinnon kloridiseurannassa on Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella mukana 13 pohjavesialuetta.
Uusia ratalinjoja tai ratapihoja ei lähtökohtaisesti sijoiteta pohjavesialueille.
Mikäli pohjavesialueille poikkeuksellisesti sijoitetaan uusia ratalinjoja tai -pihoja,
tulee erityisesti ottaa huomioon pohjavesien pilaantumisriski. Uuden ratalinjan tai pihan edellyttämät riskienhallintatoimet tulee selvittää tapauskohtaisesti.
Pohjavesialueilla sijaitsevien lentokenttien liukkaudentorjunnasta ja lentokaluston jäänestosta sekä kemikaalien ja polttonesteiden käsittelystä tai varastoinnista
aiheutuvat riskit pohjavedelle minimoidaan. Tämä toteutetaan tapauskohtaisesti
esimerkiksi viemäröimällä kentät pohjavesialueiden ulkopuolelle, rakentamalla
pohjavesisuojauksia, käyttämällä pohjavedelle vähemmän haitallisia kemikaaleja
sekä kehittämällä uusia vaihtoehtoisia työmenetelmiä ja -tapoja. Mahdolliset kemikaalipäästöt puhdistetaan ja kenttien pohjavesivaikutuksia tarkkaillaan.
Ehdotukset lisätoimenpiteiksi
Liikennesektorille esitetyt lisätoimenpiteet ovat pääasiassa nykykäytännön mukaisten toimenpiteiden tehostamista. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella on
useita pohjavesialueita, jotka pohjaveden kloridiseurannan perusteella edellyttävät
suojaustoimenpiteitä. Pohjavesisuojauksen rakentamista lisätoimenpiteenä esitetään Vetelin Hirvelänkankaan (A ja B) pohjavesialueelle ja olemassa olevan suojauksen korjaamista Kauhavan Sudenportin alueelle.
Pohjavesisuojausten lisäksi mahdollisia lisätoimenpiteitä ovat vaihtoehtoisten
liukkaudentorjunta-aineiden käytön laajentaminen ja liikenteen alueiden pohjavesiLänsi-Suomen ympäristökeskuksen raportteja
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vaikutusten seurannan lisääminen. Myös pohjavesialueiden merkintää valtateiden
varsilla on syytä tehostaa.
Kustannukset, rahoitusjärjestelmät ja vastuutahot
Liikenteen pohjavesivaikutusten ehkäisystä ja seurannasta aiheutuvat kustannukset
kohdistuvat toiminnanharjoittajille. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella
liikenteen pohjavesiensuojeluun kohdistuvia kustannuksia on arvioitu ainoastaan
tieliikenteen osalta. Tienpidosta, mukaan lukien pohjavedensuojelusta aiheutuvat
kustannukset rahoitetaan valtion budjettivaroin. Kunnat ja kaupungit vastaavat
oman alueensa kadunpidon kustannuksista.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella nykylaajuisen liikenteen pohjavesiseurannan vuosittaiseksi kustannukseksi on arvioitu noin 13 000 euroa (taulukko
30). Nykykäytännön mukaisesti toteutettavien pohjavesisuojausten investointikustannukset ensimmäisellä hoitokaudella ovat noin 3,6 miljoonaa euroa, lisätoimenpiteinä ehdotettujen suojausten kustannuksiksi on arvioitu 1,6 miljoonaa euroa. Liikenteen investoitikustannukset yhteensä ensimmäisellä hoitokaudella ovat siten
noin 5,2 miljoonaa euroa. Toimenpiteiden laskennalliset vuosikustannukset ovat
yhteensä noin 350 000 euroa. Kustannustarkastelussa on käytetty tiedossa olevia
arvioita pohjavesisuojaushankkeiden kustannuksista alueella. Muilta osin kustannukset perustuvat asiantuntija-arvioon.
Taulukko 30. Arvio liikenteen keskeisten toimenpiteiden kustannuksista Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella. N = nykykäytännön mukainen toimenpide, L = lisätoimenpide, T
= täydentävä toimenpide, - = ei arvioida.
Toimenpide
Nykylaajuinen pohjavesivaikutusten seuranta
Pohjavesisuojausten
rakentaminen
Pohjavesisuojausten
rakentaminen
Pohjavesisuojausten
korjaukset
Pohjavesisuojausten
korjaukset
yhteensä

Toimenpidetyyppi

Pohjavesialueiden lkm

Investointikustannus
2010–2015 €

Vuosittainen
käyttökustannus €

Laskennallinen
vuosikustannus €

N/T

13

-

13 000

13 000

932 000

-

61 000

1 280 000

-

83 000

2 671 000

-

174 000

300 000

-

20 000

5 183 000

13 000

351 000

N/T
L/T
N/T
L/T

2
(4,7 km)
2
(6,4 km)
2
(3,7 km)
1
(3,0 km)
16
(17,8 km)

Ohjauskeinot
Lainsäädännöllinen ohjaus
Uudet liikenteenalueet (tiet, radat, ratapihat sekä lentokentät ja – paikat) sijoitetaan maankäytön suunnittelun keinoja käyttäen pääsääntöisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle.
Lentokenttien ja -paikkojen ympäristölupamääräyksiä yhtenäistetään ja kehitetään.
Tiedollinen ohjaus
Kehitetään riskinarviointimenettelyä mahdollisten onnettomuustilanteiden
aiheuttamien pohjavesiriskien minimoimiseksi.
Pohjavesialueille sijaitseville ratapihoille, rataosuuksille, lentokentille ja –
paikoille tehdään riskinarvio ja varautumissuunnitelma onnettomuuksien
varalle.
Varmistetaan ajantasaisten öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntasuunnitelmien olemassaolo ratapihojen osalta.
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Vaarallisten aineiden kuljetusreittien suunnittelussa otetaan huomioon pohjavesille aiheutuva riski mahdollisissa onnettomuustapauksissa.
Teiden talvisuolaus minimoidaan I ja II luokan pohjavesialueilla kulkevilla
tieosuuksilla.
Parannetaan tietoperustaa haitallisten aineiden esiintymisestä, käyttäytymisestä ja vaikutuksista pohjavesissä liikennealueilla.
Tutkimus ja kehittäminen
Edistetään pohjavesimallinnuksen keinojen käyttöä osana riskinhallintaa.

7.2.7 Teollisuus ja yritystoiminta
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Keinoina teollisuuden ja yritystoiminnan pohjavedensuojelussa ovat maankäytön
suunnittelu ja ympäristöluvat useiden teollisten toimintojen ollessa ympäristölupavelvollisia ainakin sijoittuessaan pohjavesialueelle (YSA 1 §). Nykykäytännön
mukaisesti pohjavesialueille ei sijoiteta enää uutta pohjaveden määrälle tai laadulle
mahdollista riskiä aiheuttavaa teollisuus- tai yritystoimintaa. Mikäli toimintojen
sijoittaminen on kuitenkin perustelluista syistä välttämätöntä, niiden aiheuttamat
riskit pohjavedelle poistetaan teknisin ja toiminnallisin keinoin. Ennen toiminnan
sijoittamista pohjavesialueelle on selvitettävä yksityiskohtaisesti muun muassa
suunnitellun sijoituspaikan maaperä- ja pohjavesiolosuhteet sekä arvioitava pohjavedelle mahdollisesti aiheutuvat riskit. Pohjavesialueelle sijoittuessaan toiminta
tulee suojata kaksinkertaisesti ja joskus myös kolminkertaisesti. Joissakin tapaukissa suojattunakaan sijoittuminen ei ole mahdollista.
Uusia teollisuusalueita ei pohjavesialueille ole kaavoitettu, jollei toiminnan vaikutusta pohjavesialueeseen ole voitu pitää hydrogeologisten olosuhteiden takia
pienenä, esimerkiksi paksun savikerroksen tai kalliokynnyksen takia. Myös jakeluasemien sijoittumista pohjavesialueille on voitu pitää mahdottomana. Nykykäytännön mukaisesti pohjavesialueille ei perusteta myöskään uusia taimi- eikä kauppapuutarhoja.
Toiminnanharjoittajat seuraavat usein pohjaveden laatua ja määrää lupaan liittyvien tarkkailuohjelmien avulla. Teollisuusalueilla ja taajamissa tarkkailuohjelmat
voivat olla yhdistettyjä. Toiminnanharjoittajat huomioivat pohjavedensuojelun eri
varautumissuunnitelmissa, muun muassa onnettomuus- ja tulipalotapauksissa.
Olemassa olevat riskit poistetaan rakenteellisilla ja toiminnallisilla keinoilla. Kemikaalien varastointia pohjavesialueella vältetään ja niiden aiheuttama riski huomioidaan mahdollisissa onnettomuustapauksissa. Kemikaali- ja öljysäiliöiden tarkastusta, siirtämistä ja suojaamista esitetään erikseen Sepänkylän pohjavesialueelle
Mustasaareen ja Patamäen pohjavesialueelle Kokkolaan.
Ehdotukset lisätoimenpiteiksi
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella pohjavesille ei esitetä teollisuuden ja
yritystoiminnan osalta erikseen lisätoimenpiteitä. Suojelusuunnitelmissa on syytä
tarkastella toimijoiden lupatilanne pohjavesialueilla.
Kustannukset, rahoitusjärjestelmät ja vastuutahot
Olemassa olevilla tiedoilla ei ole mahdollista arvioida riskien vähentämisestä toiminnanharjoittajille kohdistuvia kustannuksia. Vastuu toimenpiteiden toteuttamisesta on alan yrittäjillä.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen raportteja
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Ohjauskeinot
Parannetaan teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesien yhteiskäsittelyn edellytyksiä.
Kehitetään teollisuuden ympäristökartoituksia.
Suunnataan tukea uusien vettä säästävien ja päästöjä vähentävien innovaatioiden kehittämiseen.
Lisätään neuvontaa erityisesti pienelle ja keskisuurelle teollisuudelle, panostetaan neuvonnassa erityisesti häiriö-, onnettomuus- ja satunnaispäästöjen hallintaan.
Ohjataan uusi teollisuus- ja yritystoiminta pohjavesialueiden ulkopuolelle.
7.2.8 Vedenotto ja tekopohjaveden muodostaminen
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Vesilain mukaan muun kuin tilapäisen pohjavedenottamon rakentamiseen on haettava lupa ympäristölupavirastolta, jos ottamo on suunniteltu vähintään 250 kuutiometriä vuorokaudessa käsittävän vesimäärän ottamista varten. Sama koskee myös
aikaisemmin rakennetun pohjavedenottamon tai sen käytön laajentamista sellaiseksi taikka muuta toimenpidettä kuin pohjaveden ottamista, jos toimenpiteen johdosta
pohjavettä poistuu pohjavesiesiintymästä muutoin kuin tilapäisesti vähintään 250
kuutiometriä vuorokaudessa. Vedenottoluvan tarpeen harkinta voi tulla kyseeseen
pienemmilläkin kuin 250 m3/d ottamoilla, jos toiminnasta aiheutuu pohjaveden
muuttamiskiellon mukaisia seurauksia.
Tekopohjaveden valmistamista ei vesilaissa mainita erikseen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan vesihuollon osalta pohjavedenotto- ja tekopohjaveden muodostamishankkeissa, jos niiden vuotuinen määrä on vähintään 3
miljoonaa kuutiometriä eli noin 8 220 m3/d.
Vedenottoluvassa määritellään vesimäärä, joka vedenottamolta saadaan ottaa
vaarantamatta pohjavesimuodostuman määrällistä tilaa ja ilman vaikutuksia ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin. Luvanvaraisten ottamoiden vedenottomäärää ja
vaikutusta ympäristöön tarkkaillaan tarkkailuohjelmien mukaisesti. Joskus tarkkailuun liittyy myös pohjaveden laadun valvonta pohjavesialueella. Pohjavedenottamolla tulisi aina tarkkailla käytetyn raakaveden määrän lisäksi myös raakaveden
laatua vesihuoltolain 15 §:n perusteella. Tarkkailutuloksia siirretään ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään, jonka avulla tarkkailun valvonta tehostuu. Osa
tarkkailuohjelmista on melko vanhoja, joten niitä on viime vuosina päivitetty.
Terveysviranomainen valvoo vesilaitosten toimittamaa vettä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (461/2000) mukaisesti. Valvontatutkimukset koskevat
kaikkia sellaisia vesilaitoksia, jotka toimittavat vettä vähintään 10 m3/d tai vähintään 50 henkilön tarpeeseen. Kunnan terveysviranomainen vahvistaa vesilaitoksen
esittämän valvontatutkimusohjelman. Pienempien yksiköiden ja yksittäisten talousvesikaivojen valvonta tapahtuu STM:n asetuksen (401/2001) mukaisesti. Tarvittaessa valvontaviranomainen huomauttaa puutteista tai laiminlyönneistä.
Vesilaki mahdollistaa ympäristölupaviraston vahvistamien ottamokohtaisten
suoja-alueiden perustamisen. Suoja-aluemääräykset koskevat veden laatua suojaavien toimenpiteiden suorittamista tai suoja-alueen käytön rajoituksia, jotka liittyvät
yleensä maa- ja metsätalouden harjoittamiseen, maa-ainesten ottoon, liikennealueiden rakentamiseen ja teiden kunnossapitoon sekä jätevesien johtamiseen. Vedenottamoiden ympäristön vesiensuojelullisesta tilasta huolehditaan muun muassa ottamoalueiden aitaamisella ja kaivojen ympäristön kunnostuksilla. Vedenhankinnan
tuotantoketjun turvallisuutta pyritään lisäämään.
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Kuntakohtaisia vesihuollon kehittämissuunnitelmia pidetään ajan tasalla. Suunnitelmissa esitetään kunnan vedenhankinta, määritellään alueet, joilla tullaan rakentamaan keskitetty vesihuolto ja alueet, joilla käsittely on kiinteistönomistajan vastuulla. Suunnitelmien tulee sisältää tiedot paikallisista olosuhteista, uhkatekijöistä
sekä niiden edellyttämistä erityisvalvonnan tarpeista. Vedenottamoiden suojaaluepäätöksissä annetut määräykset tulisi saattaa ajan tasalle. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella suoja-aluerajausten tai -määräysten päivittämistä esitetään
yhdeksälle vedenottamolle kuudella pohjavesialueella. Vedenoton haittavaikutusten selvittämistä esitetään erikseen kahdeksalle pohjavesialueelle: Kaurajärvi A ja
B (Vöyri-Maksamaa), Hysalheden ja Kainuunkangas (Uusikaarlepyy), Kalvholm
(Mustasaari), Boviksanden A (Korsnäs), Pöyhösenkangas A (Kauhava) ja Pyylampi (Alavus) (liite 6).
Ehdotukset lisätoimenpiteiksi
Vedenottamoilla voisi tulla kyseeseen vapaaehtoisen veden laadun tai vedenkorkeuden ennakkoseurannan aloittaminen tai sen laajentaminen. Pohjaveden tarkkailun tehostaminen lisää vesihuoltolaitoksen toiminnan varmuutta ja poikkeuksellisten olosuhteiden tunnistaminen nopeutuu ja helpottuu. Seurannan tehostamista tai
pohjaveden yhteistarkkailun järjestämistä esitetään kuudelle pohjavesialueelle.
Kustannukset, rahoitusjärjestelmät ja vastuutahot
Vedenottoon liittyvät toimenpiteet (esim. pohjavesiselvityksen, suojaaluesuunnitelman ja pohjaveden tarkkailuohjelman laatiminen sekä pohjavedenkorkeuden ja laadun tarkkailu) ja niiden kustannukset ovat vedenottajan tai kunnan
vastuulla. Vedenottoa palveleviin pohjavesiselvityksiin ja vedenottamoiden rakentamiseen on ollut käytettävissä myös maa- ja metsätalousministeriön rahoitusta.
Viime vuosina pohjavesiselvityksiin ja niihin liittyviin vesihuoltohankkeisiin on
voinut hakea rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella nykykäytännön mukaisten toimenpiteiden eli suoja-aluerajausten tai -määräysten päivittämisen sekä vedenoton haittavaikutusten selvittämisen on arvioitu kustantavan noin 117 000 euroa ensimmäisen hoitokauden aikana (taulukko 31). Seurannan tehostamisen tai yhteistarkkailun
järjestämisen investointikustannuksiksi on arvioitu noin 60 000 euroa. Lisäseurannan vuosittaisiksi käyttökustannuksiksi on arvioitu 12 000 euroa. Vedenottoon
liittyvien toimenpiteiden investointikustannukset ensimmäisellä hoitokaudella olisivat yhteensä noin 177 000 euroa ja toimenpiteiden laskennallinen vuosikustannus
yhteensä noin 24 000 euroa.
Taulukko 31. Arvio vedenoton keskeisten toimenpiteiden kustannuksista Länsi-Suomen
ympäristökeskuksen alueella. N = nykykäytännön mukainen toimenpide, L = lisätoimenpide,
T = täydentävä toimenpide, - = ei arvioida.
Toimenpide
suoja-aluerajausten tai määräysten päivittäminen
vedenoton haittavaikutusten selvittäminen
seurannan tehostaminen
tai yhteistarkkailun
järjestäminen
yhteensä

Toimenpidetyyppi
N/P
N/P
L/T

Pohjavesialueiden lkm

Investointikustannus
2010–2015 €

Vuosittainen
käyttökustannus €

Laskennallinen
vuosikustannus €

90 000

-

6 000

27 000

-

2 000

6

60 000

12 000

16 000

17

177 000

12 000

24 000

6
(9 ottamoa)
8
(9 ottamoa)
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Ohjauskeinot
Lainsäädännöllinen ohjaus
Edistetään vesihuoltolaitosten raakaveden seurantaa koskevan lainsäädännön uudistamista palvelemaan paremmin vesihuollon tarpeita; talousveden
valmistamiseen käytettävän raakaveden laadun ja määrän tarkkailuvaatimuksia voitaisiin tarkentaa asetuksella.
Lasketaan vedenottomäärien tietopohjan parantamiseksi nykyisiä vesilain
mukaisia lupa- ja ilmoitusvelvollisuusrajoja.
Tiedollinen ohjaus
Tehostetaan neuvontaa ja valvontaa sekä lisätään koulutusta.
Tarkistetaan vedenottamoiden suoja-alueita ja päätösten sisältämiä määräyksiä.
Laaditaan kasteluveden käytön yleissuunnitelmia.
Tutkimus ja kehittäminen
Laaditaan tai päivitetään vesihuollon kehittämissuunnitelmia
Varmistetaan vedentuotantoketjun turvallisuus aina raakaveden muodostumisalueelta veden käyttäjälle saakka (Water Safety Plan)
7.2.9 Maa-ainesten otto
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Maa-ainesten oton pohjavesiasiat käsitellään maa-ainesten ottoluvassa (Maaaineslaki 555/1981 ja valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta 926/2005).
Maa-ainesten otosta ja ottamisalueiden jälkihoidosta on olemassa ympäristöministeriön ohjeistus (Ympäristöministeriö 2009). Maa-ainesten ottamislupaa haettaessa
esitetään ottamissuunnitelma, jossa huomioidaan muun muassa alueen yleiset pohjavesiolot, mahdolliset vedenottamot ja niiden suojavyöhykkeet, pohjavedenpinnan
ylin luonnollinen korkeusasema, alueen jälkihoito sekä muut toimet ympäristöhaittojen vähentämiseksi.
Maa-ainesten ottaminen pohjavesialueilla edellyttää luvan haltijaa järjestämään
ottoalueille pohjaveden korkeus- ja laatumuutosten seurannan. Seurantajärjestelmä
esitetään lupamääräyksissä. Ottotoiminnasta aiheutuvia mahdollisia pohjavesivaikutuksia seurataan maa-ainesten ottajien ja valvontaviranomaisten toimesta koko
ottotoiminnan ajan. Pohjaveden tarkkailu parantaa tietoa alueen pohjavesiolosuhteista ja toiminnan vaikutuksista.
Soranottoa koskevat suojakerrospaksuudet määritellään vedenottamoiden suojavyöhykkeiden tai pohjavesialueen suojelusuunnitelmaan mahdollisesti sisällytetyn vyöhykejaon mukaisesti. Vyöhykejaon ulkopuolella tapahtuvassa ottotoiminnassa noudatetaan suojakerrospaksuuksia koskevia vähimmäistavoitteita. Luokkien
I ja II pohjavesialueilla maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan alapuolelta tulee
kyseeseen vain erityistapauksissa, kuten vanhojen ottamisalueiden kunnostuksissa,
kun niihin liittyy olemassa olevien pohjavesilampien täyttöjä ja syventämistä.
Soranottoalueiden jälkihoito on normaalia vaativampaa vedenhankintaa varten
tärkeillä pohjavesialueilla. Jälkihoidon toimenpiteillä, kuten alueen siistimisellä,
uudella pintamateriaalilla ja kasvillisuuden palauttamisella lievennetään maaainesten oton pohjavesivaikutuksia. Jälkihoidon tason toteutus vaihtelee.
Maa-ainesten ottamista pyritään mahdollisuuksien mukaan ohjaamaan I ja II
luokan pohjavesialueiden ulkopuolelle sekä edistämään kalliokiviaineksen ja korvaavien materiaalien käyttöä.
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Ehdotukset lisätoimenpiteiksi
Lakisääteisten toimenpiteiden ohella maa-ainesten oton pohjavesiriskejä on pyritty
vähentämään ja ehkäisemään valtakunnallisesti POSKI- ja SOKKA-projekteilla.
Vesienhoidossa esitettyjä mahdollisia lisätoimenpiteitä ovat myös ottamisalueiden
tilan ja ympäristöriskien seurannan tehostaminen; maa-ainestenoton yleissuunnittelu sekä kunnostussuunnitelmien laatiminen ja alueiden kunnostukset.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella vanhojen maanottoalueiden jälkihoidon ja kunnostustarpeen arviointi on tehty osana SOKKA-projektia. Myös pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamiseen tähtäävä POSKI-projekti
on toteutettu koko ympäristökeskuksen alueella. Toimenpideohjelmassa lisätoimenpiteenä esitetään kunnostussuunnitelmien laatimista ja alueiden kunnostamista
20 pohjavesialueelle (liite 6). Kunnostettavaa aluetta on arvioitu olevan yhteensä
noin 350 hehtaaria. Alueiden pinta-alat perustuvat SOKKA-projektin tuloksiin.
Kustannukset, rahoitusjärjestelmät ja vastuutahot
Maa-ainesten ottamiseen liittyvät nykykäytännön mukaiset pohjaveden suojelukustannukset koostuvat pääsääntöisesti maa-ainesluvan mukaisista toimista, esimerkiksi pohjaveden seurannasta ja alueen jälkihoidosta. Toimenpiteet ja niiden kustannukset ovat toiminnanharjoittajan vastuulla. Ottamisalueiden jälkihoidosta toiminnanharjoittajalle aiheutuvat kustannukset ovat noin 10 000 €/ha. Vanhoja hoitamattomia ottamisalueita on kunnostettu jonkin verran valtion ympäristötöinä ja
EU-rahoituksella alueellisissa yhteistyöhankkeissa. Myös kunnat ja vesilaitokset
ovat rahoittaneet kunnostustöitä, joissakin tapauksissa myös alueellinen ympäristökeskus on osallistunut kustannuksiin. Kokonaan jälkihoitamattoman ottamisalueen
kunnostamiskustannukset ovat arviolta 15 000 €/ha.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella maa-ainestenoton nykykäytännön
mukaisten kustannusten on vuoden 2006 lopun lupatilanteen perusteella arvioitu
olevan noin 7,8 miljoonaa euroa (taulukko 32). Lisätoimenpiteiden eli vanhojen
ottoalueiden kunnostussuunnittelun ja kunnostuksen investointikustannuksiksi
ensimmäiselle hoitokaudelle on arvioitu noin 3,5 miljoonaa euroa, toimenpiteiden
laskennallinen vuosikustannus on noin 225 000 euroa. Investointikustannukset
ensimmäisellä hoitokaudella olisivat yhteensä noin 11,3 miljoonaa euroa ja toimenpiteiden laskennallinen vuosikustannus noin 730 000 euroa.
Taulukko 32. Arvio maa-ainestenoton keskeisten toimenpiteiden kustannuksista LänsiSuomen ympäristökeskuksen alueella. N = nykykäytännön mukainen toimenpide, L = lisätoimenpide, T = täydentävä toimenpide, - = ei arvioida, * = toimenpiteen kustannuksia ei
pohjavesitietojärjestelmässä.
Toimenpide
lupamääräysten toteuttaminen (jälkihoito)
kunnostussuunnitelman
laatiminen ja kunnostus
yhteensä

Toimenpidetyyppi

Pohjavesialueiden lkm

Investointikustannus
2010–2015 €

Vuosittainen
käyttökustannus €

Laskennallinen
vuosikustannus €

N/P

-

7 809 000*

-

508 000*

L/T

20
(346,5 ha)

3 465 000

-

225 000

11 274 000

-

733 000

Ohjauskeinot
Lainsäädännöllinen ohjaus
Ohjataan maa-ainestenotto I ja II luokan pohjavesialueiden ulkopuolelle.
Edistetään maa-ainestenottoalueiden yleissuunnittelua ja sen huomioimista
osana kaavoitusta.
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Taloudellinen ohjaus
Suunnataan nykyistä enemmän valtion rahoitusta vanhojen sorakuoppien
kunnostukseen ympäristönhoitotöinä.
Tiedollinen ohjaus
Tehostetaan ja kehitetään maa-ainestenottoalueiden ja kaivutasojen valvontaa.
Edistetään kalliokiviaineksen ja korvaavien materiaalien käyttöä.
Tutkimus ja kehittäminen
Edistetään maa-ainespankkien (yritystoimintaa, jossa otetaan vastaan kierrätettäväksi erilaisia maa-aineksia) perustamista suurimpien asutuskeskusten läheisyyteen.

7.2.10 Pilaantuneet maa-alueet
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Maaperän ja pohjaveden pilaaminen on ympäristönsuojelulain mukaan kielletty.
Jos maaperä tai pohjavesi on pilaantunut, pilaantumisen aiheuttaja tai alueen haltija
on velvollinen puhdistamaan maaperän ja pohjaveden siihen tilaan, ettei siitä voi
aiheutua terveyshaittaa eikä haittaa tai vaaraa ympäristölle (YSL 75 §). Toissijainen vastuu kunnostamisesta on kunnalla ja valtiolla. Uudet mahdollista pilaantumista aiheuttavat toiminnot ohjataan pohjavesialueiden ulkopuolelle. Toiminnoille
edellytetään ympäristönsuojelulain mukaista lupaa, mikäli ne aiheuttavat riskiä
maaperän ja pohjaveden puhtaudelle.
Valtioneuvosto on antanut asetuksen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007), jossa huomioidaan muun muassa pohjavesiolosuhteet sekä pohjaveden nykyinen ja suunniteltu käyttötarkoitus. Pilaantuneisuuden
selvittäminen edellyttää pohjavesinäytteitä. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia on käsitelty tarkemmin ympäristöministeriön ohjeessa 2/2007.
Pilaantuneita maa-alueita on kartoitettu ja kunnostettu eri hankkeilla. Pohjavesialueille sijoittuneita riskitoimintoja on kartoitettu ja tutkittu myös haitta-aineiden ja
toimintojen tyypin perusteella. Esimerkiksi torjunta-aineiden ja liuottimien esiintymistä pohjavedessä on selvitetty järjestelmällisesti eri puolilta maata. Ympäristöhallinto ylläpitää tietoja pilaantuneista maa-alueista (maaperän tilan tietojärjestelmä).
Ympäristökeskus ja alueen kunnat huolehtivat pilaantuneen maaperän kohteiden
tutkimuksesta ja kunnostuksen etenemisestä kiireellisyysjärjestyksessä, kiireellisimpien kohteiden ollessa pohjavesialueilla tai asutuksen piirissä sijaitsevia pilaantuneita maa-alueita. Vesienhoidossa nykykäytännön mukaisina toimenpiteinä pidetään hoitokauden aikana toteutettavia maaperän ja pohjaveden kunnostushankkeita,
esimerkiksi valtion jätehuoltotyömäärärahoilla tehtäviä kunnostuksia. LänsiSuomen ympäristökeskuksen alueella valtion jätehuoltotyömäärärahoilla ensimmäisen hoitokauden aikana kunnostettavaksi suunniteltuja, pohjavesialueilla sijaitsevia kohteita on kahdeksan (taulukko 33).
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Taulukko 33. Valtion jätehuoltotyönä suoritettavat pilaantuneiden maa-alueiden kunnostukset Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella. Arv./puhd. = Arvioitava tai puhdistettava.
Kunta

Pohjavesialue

Pima-kohteen laji

Alajärvi
Veteli
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Vaasa
Alahärmä
Kauhajoki
yhteensä

Hyöringinharju
Hirvelänkangas B
Karhinkangas
Karhinkangas
Riippa
Kappelinmäki
Kirkonkylä
Keltamäki

Arv./puhd.
Toimiva
Arv./puhd.
Arv./puhd.
Arv./puhd.
Arv./puhd.
Arv./puhd.
Arv./puhd.

Kunnostuksen
aloitusvuosi
2009
2009
2010
2012
2010
2010
2011
2013

Kokonaiskust. €
(arvio)
50 000
640 000
500 000
100 000
400 000
300 000
250 000
200 000
2 440 000

Valtion osuus €
25 000
160 000
250 000
50 000
200 000
150 000
125 000
100 000
1 060 000

Ehdotukset lisätoimenpiteiksi
Kunnostusten ja selvitysten painopistettä siirretään nykyistä enemmän pohjavesien
suojelua huomioivaksi. Pohjavesialueilla sijaitsevat mahdollisesti pilaantuneet
kohteet tutkitaan ja niiden kunnostustarve arvioidaan. Etenkin jo pilaantuneiksi
todetuilla alueilla (arvioitavat tai puhdistettavat kohteet) kunnostussuunnittelu ja
kunnostus tulee aloittaa. Selvitystarpeessa olevat sekä toimivat kohteet tutkitaan ja
toimijoiden lupaehtoja tarkennetaan tarvittaessa. Pilaantuneilla maa-alueilla pohjaveden seurantaa tehostetaan. Luvattomat läjitysalueet tulee lopettaa ja kunnostaa.
Lisätoimenpiteenä Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella mahdollisesti pilaantuneen kohteen tutkimista ja kunnostustarpeen arviointia esitetään kaikkiaan 20
pohjavesialueella sijaitsevalle 32 kohteelle (liite 6). Pilaantuneen kohteen kunnostussuunnittelua ja kunnostusta lisätoimenpiteenä esitetään yhdeksälle kohteelle.
Kustannukset, rahoitusjärjestelmät ja vastuutahot
Pilaantuneiden alueiden kunnostamisesta vastaa pilaantumisen aiheuttaja. Vanhoja
pilaantuneita maa-alueita ja kaatopaikkoja on puhdistettu vuosittain sekä yksityisten tahojen että valtion ja kuntien toimesta. Tuleva maaperädirektiivi tulee edellyttämään isännättömien kohteiden rahoitusmekanismien laatimista.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella valtion jätehuoltotyömäärärahoilla
toteutettavien maaperän kunnostushankkeiden kustannuksiksi ensimmäisen hoitokauden aikana on arvioitu noin 2,4 miljoonaa euroa (taulukko 34). Lisätoimenpiteiksi esitettyjen tutkimusten, kunnostustarpeen arvioinnin, kunnostussuunnittelun
ja kunnostuksen arvioidut investointikustannukset hoitokaudella ovat noin 2,7 miljoonaa euroa. Pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvien toimenpiteiden investointikustannukset hoitokaudella ovat yhteensä noin 5,1 miljoonaa euroa ja toimenpiteiden laskennalliset vuosikustannukset noin 334 000 euroa. Lisätoimenpiteiden kustannusarviot perustuvat valtakunnallisiin ohjearvoihin ja asiantuntija-arvioon.
Taulukko 34. Arvio pilaantuneiden maa-alueiden keskeisten toimenpiteiden kustannuksista
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella. N = nykykäytännön mukainen toimenpide, L =
lisätoimenpide, T = täydentävä toimenpide, - = ei arvioida.
Toimenpide
pilaantuneen kohteen
kunnostussuunnittelu ja
kunnostus
mahdollisesti pilaantuneen kohteen tutkiminen
ja kunnostustarpeen
arviointi
pilaantuneen kohteen
kunnostussuunnittelu ja
kunnostus
yhteensä

Toimenpidetyyppi

Pohjavesialueiden lkm

Investointikustannus
2010–2015 €

Vuosittainen
käyttökustannus €

Laskennallinen
vuosikustannus €

N/T

7
(8 kohdetta)

2 440 000

-

159 000

L/T

20
(32 kohdetta)

480 000

-

31 000

L/T

9
(9 kohdetta)

2 215 000

-

144 000

32
(49 kohdetta)

5 135 000

-

334 000
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Ohjauskeinot
Lainsäädännöllinen ohjaus
Ohjataan uudet mahdollista pilaantumista aiheuttavat toiminnot I ja II luokan pohjavesialueiden ulkopuolelle.
Kehitetään lainsäädäntöä pilaantuneiden alueiden tutkimus- ja puhdistusvastuusta.
Taloudellinen ohjaus
Kehitetään rahoitusjärjestelmä isännättömien pilaantuneiden alueiden puhdistamisen edistämiseksi sekä aiheuttajan ja/tai haltijan vastuun kohtuullistamiseksi.
Tuetaan pilaantuneiden maa-alueiden ja pohjavesien kunnostushankkeita
valtion varoin tietyissä tapauksissa.
Laaditaan tai päivitetään alueelliset pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusohjelmat ja arvioidaan kohteiden kiireellisyys.
Tiedollinen ohjaus
Lisätään tiedollista/informaatio-ohjausta yrityksille, kiinteistön omistajille/haltijoille ja kansalaisille PIMA-asioista (neuvonta, koulutus, tiedotus).
Tutkimus ja kehittäminen
Edistetään pilaantuneiden pohjavesien kunnostusmenetelmien kehittämistä
ja testaamista Suomen oloissa.
7.2.11 Suojelusuunnitelmat, seuranta ja tutkimus
Suojelusuunnitelmat
Suojelusuunnitelma on keskeinen vesienhoidon väline, jonka yhteydessä tehtävillä
selvityksillä tarkennetaan pohjavesialueen hydrogeologista tietämystä ja riskinarviointia. Tietojen pohjalta suunnitelmassa esitetään pohjavesialueelle suojelu- ja
mahdolliset kunnostustoimenpiteet. Vesipuitedirektiivi edellyttää riskipohjavesialueiden ominaispiirteiden lisätarkastelua, joka voidaan toteuttaa käytännössä esimerkiksi suojelusuunnitelmamenettelyllä. Toistaiseksi suojelusuunnitelman laatiminen perustuu vapaaehtoisuuteen.
Suojelusuunnitelmien laatimista tulisi tehostaa. Suojelusuunnitelmat tulisi laatia
ensimmäisenä riskipohjavesialueille, jotka eivät kuulu nykyisten suojelusuunnitelmien piiriin. Vesienhoidossa suojelusuunnitelmiin liittyviä toimenpiteitä ovat
suunnitelman laatiminen, suunnitelman päivittäminen ja seurantaryhmän toiminta
sekä toimenpide-ehdotusten toteuttaminen. Seurantaryhmän perustamisesta ja toiminnasta vastaa kunta. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella uusia suojelusuunnitelmia ehdotetaan laadittavan yhteensä 28 pohjavesialueelle, olemassa olevien suojelusuunnitelmien päivittämistä esitetään kuudelle pohjavesialueelle (taulukko 35).
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Taulukko 35. Suojelusuunnitelmien laatimis- ja päivitystarve Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella (riskialueeet lihavoitu).
Suojelusuunnitelman laatimistarve
Kunta

Pohjavesialue

Himanka
Isojoki
Kannus
Kauhava
Kokkola
Kristiinankaupunki
Kurikka
Lappajärvi
Lapua
Mustasaari
Pedersöre
Pietarsaari
Teuva
Uusikaarlepyy
Vaasa
Veteli

Tiilipruukinkangas C
Vesijärvi
Eskolanharju
Makkarus, Saunakangas, Nahkala A
Tiilipruukinkangas A ja B, Tiaisenkangas, Rahkosenharju, Riippa, Karhinkangas
Kallträskinkangas
Lintuharju B, Haapalankangas (tehdään 2010)
Vilpunmäki, Rajaniemi
Ojutkangas, Saarenkangas
Kalvholm
Härmäläbacken
Bredskär
Jussinmäki
Gunnarskangan B
Kappelinmäki
Hirvelänkangas A ja B, Pitkäkangas

Suojelusuunnitelman päivitystarve
Valkealampi A, Länsikylä, Hyöringinharju
Alajärvi
Pyylampi, Tastulanmäki
Alavus
Hysalheden
Uusikaarlepyy

Suunnitelma laadittu
1995, 1996
1998
1999

Pohjaveden tilan seuranta ja pohjavesitutkimukset
Pohjaveden määrää ja laatua seuraavat pääasiassa ympäristöhallinto, vedenottajat
ja muut lupavelvolliset toiminnanharjoittajat. Nykyisellään pohjavesien seuranta ei
anna riittävän kattavaa kuvaa pohjavesien laadusta ja määrästä. Tämän vuoksi seurantaa tulisi lisätä. Kaikki vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet tulisi saada vedenottajien suorittaman raakaveden seurannan piiriin. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella toiminnanharjoittajan suorittaman pohjaveden seurannan
aloittamista tai laajentamista esitetään yhteensä 51 pohjavesialueelle (liite 6). Näistä useat ovat selvityskohteita tai niillä sijaitsee riskitoimintoja, joista ei ole olemassa riittävästi tietoa.
Pohjavesien suojelun kannalta tärkeitä toimenpiteitä ovat pohjavesiselvitykset,
joilla saadaan tietoa maaperän rakenteesta ja pohjavesialueen rajoista, pohjaveden
laadusta ja pinnankorkeudesta, pohjavettä suojaavista kerroksista, pohjaveden virtauksista ja niihin vaikuttavista kalliokynnyksistä sekä mahdollisista uusista vedenottopaikoista. Tietyissä tapauksissa pohjavesialueen geologiset tai hydrogeologiset olosuhteet vaativat myös harjun geologisia rakenneselvityksiä tai pohjavesialueen mallinnusta. Usein pohjavesitutkimuksiin kuuluvat esimerkiksi geofysikaaliset tutkimukset, maaperäkairaukset, pohjavedenpinnan korkeushavainnot sekä
koepumppaukset, jotka ovat oleellisia pohjavesialueen rakenteen ja antoisuuden
selvittämisessä.
Vesienhoidossa pohjavesiselvityksiä pidetään nykykäytännön mukaisena toimenpiteenä, mikäli ne toteutetaan hoitokauden aikana ja niiden tavoitteena on tarkistaa pohjavesialueen rajauksia tai selvittää pohjaveden huonon tilan syytä. Muut
selvitykset ja tutkimukset, kuten harjun rakenneselvitykset, ovat lisätoimenpiteitä.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella pohjavesitutkimuksia (pohjavesiselvityksen, rakenneselvityksen tai mallinnuksen tekemistä) on esitetty lähes kaikille
riskialueille.
Kustannukset, rahoitusjärjestelmät ja vastuutahot
Suojelusuunnitelmat laaditaan yhteistyössä kuntien ja muiden vedenottajien, alueen
toiminnanharjoittajien ja alueellisen ympäristökeskuksen kesken. Suunnitelmiin
liittyvät kustannukset koostuvat pääosin aineistojen kokoamisesta, mahdollisista
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maastotutkimuksista ja esimerkiksi havaintoputkien asentamisesta. Suojelusuunnitelmien laatimiskustannukset kohdistuvat useimmiten kunnille, vesihuoltolaitoksille ja valtiolle. Useimmat ympäristökeskukset ovat rahoittaneet tai laatineet yhteistyössä suojelusuunnitelmia ja niihin liittyviä maastotutkimuksia kuntien kanssa,
mutta niihin käytössä olevat resurssit ja määrärahat ovat vähäisiä. Nykyisin suunnitelmia toteutetaan usein osittaisen EU-rahoituksen avulla, Euroopan aluekehitysrahaston tukemana. EU-rahoituksen taso hankkeissa vaihtelee alueellisesti. Tällä
hetkellä on käynnissä esimerkiksi laajempia suojelusuunnitelmahankkeita, joissa
suunnitelmat päivitetään koko ympäristökeskuksen alueelle. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella suojelusuunnitelmien laatimiseen käytetään nykykäytännön
mukaisesti noin 50 000 euroa vuosittain.
Pohjaveden seurannan kustannukset kohdistuvat pääosin ympäristöhallinnolle ja
toiminnanharjoittajille. Vedenottajat ja muut toiminnanharjoittajat vastaavat lupiinsa perustuvista tarkkailuista ja niiden kustannuksista. Vedenhankintaa palvelevia
pohjavesiselvityksiä on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö. Länsi-Suomen
ympäristökeskuksen alueella pohjavesiselvityksiin käytetään nykyisin noin 100
000 euroa vuosittain, josta noin puolet katetaan maa- ja metsätalousministeriön
rahoituksella. Hydrogeologiset tutkimukset, kuten rakenneselvitykset, ovat usein
osa laajempia hankkeita, joiden rahoituksesta voivat vastata toiminnanharjoittajat,
vesilaitokset, kunnat ja valtio. Pohjavesiselvityksiä ja tutkimushankkeita voidaan
rahoittaa myös Euroopan aluekehitysrahastosta.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella toimenpideohjelmassa esitettyjen
28 suojelusuunnitelman laatimisen on arvioitu kustantavan noin 350 000 euroa
ensimmäisellä hoitokaudella (taulukko 36). Kuuden suojelusuunnitelman päivittämisen ja seurantaryhmän toiminnan kustannuksiksi on arvioitu 60 000 euroa hoitokaudella ja 12 000 euroa vuosittain. Suojelusuunnitelmiin liittyvien lisätoimenpiteiden investointikustannukset kokonaisuudessaan olisivat siten noin 410 000 euroa
ja niiden laskennallinen vuosikustannus noin 63 000 euroa.
Toiminnanharjoittajan seurannan aloittamisen tai laajentamisen investointikustannuksiksi on arvioitu noin 336 000 euroa ja seurannan vuosittaiseksi käyttökustannukseksi noin 102 000 euroa. Seurannan laskennallinen vuosikustannus olisi
noin 124 000 euroa. Toimenpideohjelmassa esitettyjen lisätoimenpiteenä tehtävien
pohjavesiselvitysten sekä rakenneselvitysten ja mallinnusten investointikustannuksiksi ensimmäiselle hoitokaudelle on arvioitu yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa.
Toimenpiteiden laskennallinen vuosikustannus olisi siten noin 180 000 euroa.
Taulukko 36. Arvio pohjaveden suojelusuunnitelmien, seurannan ja tutkimuksen keskeisten
toimenpiteiden kustannuksista Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella. N = nykykäytännön mukainen toimenpide, L = lisätoimenpide, T = täydentävä toimenpide, - = ei arvioida,
* = toimenpiteen kustannuksia ei pohjavesitietojärjestelmässä.
Toimenpide
suojelusuunnitelman
laatiminen
suojelusuunnitelman
laatiminen
suojelusuunnitelman
päivittäminen
toiminnanharjoittajan
seurannan aloittaminen
tai laajentaminen
pohjavesiselvityksen
tekeminen
pohjavesiselvityksen
tekeminen
rakenneselvitys/mallinnus
yhteensä
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Toimenpidetyyppi

Pohjavesialueiden lkm

Investointikustannus
2010–2015 €

Vuosittainen
käyttökustannus €

Laskennallinen
vuosikustannus €

N/T

-

300 000*

-

34 000*

L/T

28

350 000

-

39 000

L/T

6

60 000

12 000

24 000

L/T

51

336 000

102 000

124 000

N/T

-

600 000*

-

39 000*

L/T

26

520 000

-

34 000

L/T

36
66

2 250 000
4 416 000

114 000

146 000
440 000
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Ohjauskeinot
Lainsäädännöllinen ohjaus
Kehitetään lainsäädäntöä siten, että suojelusuunnitelmien laadinta asetetaan pakolliseksi pohjavesialueille, joilla on hyvää tilaa uhkaavaa ihmistoimintaa ja jotka ovat vedenoton kannalta merkittäviä.
Taloudellinen ohjaus
Kehitetään suojelusuunnitelmien laatimisen rahoituskeinoja.
Tiedollinen ohjaus
Lisätään tietopohjaa pohjaveden suojelusta ja pohjavesialueiden rajaamisperusteista.
Tutkimus ja kehittäminen
Kehitetään pohjavesialuekohtaista yhteistarkkailua.
Käynnistetään kansallinen tutkimus- ja kehittämisohjelma pohjavesivarojen hallintaan.
Sisällytetään pohjavesiselvitykset tarvittaessa kaavaprosessiin.
Kehitetään suojelusuunnitelmien toteutumisen seurantaa ja valvontaa.
Edistetään hydrologisten selvitysten tekemistä osana suojelusuunnitelmien
laadintaa.

7.3 Arvio toimenpiteiden riittävyydestä ja jatkoajan tarpeesta
Nykykäytännön toimenpiteillä voidaan yleensä vaikuttaa tehokkaasti pohjavesien
suojeluun ja pohjaveden hyvän tilan säilyttämiseen. Keinot riittävät usein, kun
toimintaa on pohjavesialueella vain vähäisessä määrin. Tietyille pohjavesialueille
keskittyy kuitenkin useita riskitoimintoja, kuten asutusta, maataloutta, tiestöä, teollisuutta ja turkistarhoja. Tällaisissa tapauksissa vaikutukset ovat merkityksellisiä ja
vaativat usein lisätoimenpiteitä.
Erityisesti on tullut esille pohjavesialueiden hydrogeologisen tiedon vähäinen
määrä. Pohjavesitutkimusten tarve on suuri sekä pohjaveden suojelun, että vedenhankintamahdollisuuksien selvittämiseksi. Pohjavesialueiden tiedot perustuvat
pääasiassa ympäristöhallinnon pohjavesialueiden kartoituksen ja luokituksen yhteydessä hankittuihin tietoihin sekä 1970–1980 -luvuilla tehtyjen vedenottopaikkojen tutkimusten tietoihin, jotka eivät aina vastaa sisällöltään nykyisiä maankäytön
ja pohjaveden suojelun tarpeita.
Myöskään pohjaveden laadusta olevat tiedot eivät ole riittäviä. Laatutietoja on
käytettävissä vedenottamoiden tarkkailun lisäksi vain pienellä osalla pohjavesialueista, ja silloinkin ne perustuvat usein yksittäisten luvanvaraisten toiminnanharjoittajien velvoitetarkailuihin, eivätkä siten anna tietoa pohjavesialueen kemiallisesta
tilasta laajemmin. Tietyillä pohjavesialueilla olisikin mahdollista toteuttaa yhteistarkkailuja, jolloin tulosten hyödyntäminen olisi tehokkaampaa. Myös vertailutietoa luonnontilaisista pohjavesialueista on liian vähän.
Lisätoimenpiteitä on esitetty kaikille riskialueiksi ja selvityskohteiksi nimetyille
pohjavesialueille. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella pohjavesialueille
kohdennettuja lisätoimenpiteitä ovat pääasiassa pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen; pohjaveden seurannan ja pohjavesiselvitysten lisääminen;
mahdollisesti pilaantuneiden maa-alueiden ja vanhojen turkistarha-alueiden tutkiminen ja kunnostaminen; pohjavesialueiden peltoviljelyn erityistoimenpiteet; liikenteen pohjavesisuojausten rakentaminen sekä vanhojen maa-ainesten ottamisalueiden jälkikunnostukset.
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Yleisesti voidaan arvioida, että mikäli liitteessä 6 ehdotetut toimenpiteet toteutetaan, saavutetaan ja ylläpidetään pohjaveden hyvä tila vuoteen 2015 mennessä
kaikilla pohjavesialueilla lukuun ottamatta Keltamäen (Kauhajoki), Riipan ja Tiilipruukinkangas A:n (Kokkola) pohjavesialueita, joiden osalta esitetään tilatavoitteen myöhentämistä vuoteen 2027. Määräajan pidentäminen on perusteltu teknisellä kohtuuttomuudella sekä luonnonolosuhteilla. Esimerkiksi pilaantuneiden turkistarha-alueiden pohjaveden kunnostamiselle ei ole tällä hetkellä olemassa taloudellista kunnostusmenetelmää. Suomen ympäristökeskus selvittää parhaillaan asiaa,
joten hyvän tilan saavuttaminen aiemminkin voi olla mahdollista. Myös pilaantuneiden maa-alueiden osalta kunnostusmenetelmät kehittyvät jatkuvasti. Kunnostustoimenpiteiden vaikutukset näkyvät pohjaveden tilassa kuitenkin usein viiveellä.

7.4 Toimenpiteiden seuranta
Toimenpideohjelman toteutumista seurataan sekä pohjaveden tilan että toimenpiteiden avulla. Toimenpideohjelman toteutumisen seurannan indikaattoreita ovat
muun muassa valmistuneiden ja päivitettyjen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien ja niiden seurantaryhmien, rakennettujen pohjavesisuojausten, kunnostettujen
maanottoalueiden, pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusten ja pohjaveden tilan
seurannan määrä sekä pohjaveden tilan muutokset.
Vesienhoitolain edellyttämä pohjavesien seuranta koostuu pohjaveden määrällisen tilan seurannasta sekä pohjaveden laadun perusseurannan ja toiminnallisen
seurannan kohteista. Pohjavesialueet on ryhmitelty perusseurantaa varten ja niille
on laadittu vesienhoitolain mukaiset seurantaohjelmat vuonna 2006. Seurantaohjelmat on päivitetty vuonna 2009.
Pohjaveden määrällistä tilaa seurataan mittaamalla pohjaveden pinnankorkeuksia. Pohjaveden laadun seurannalla pyritään saamaan kokonaiskuva pohjaveden
kemiallisesta tilasta ja havaitsemaan mahdolliset ihmistoiminnasta aiheutuvat muutossuunnat. Perusseurantaan on pyritty valitsemaan kattavasti pohjavesialueita kaikista muodostumaryhmistä (Pohjanmaan rannikko, Sisä-Suomi, Länsi-Suomen
rannikkoseutu). Perusseurantaan sisältyy myös alueita, joilla sijaitsee pohjaveden
laadulle mahdollisesti riskiä aiheuttavia toimintoja. Toiminnallinen seuranta puolestaan käsittää alueet, joilla on jo todettu pohjaveden pilaantumista.
Pohjaveden määrällistä tilaa seurataan vedenottamoiden tarkkailuohjelmien
mukaisesti, pääsääntöisesti kuukausittain. Kemiallisen tilan perusseurantaa tehdään
yleensä kaksi kertaa vuodessa, toiminnallista seurantaa tapauskohtaisesti 1–4 kertaa vuodessa. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella kemiallisen tilan perusseurantaa tehdään 19 seurantapaikalla. Toiminnallisen seurannan kohteita on 39 ja
määrällistä tilaa seurataan 22 pohjavesialueella (taulukko 37, kuva 14). Seuranta
perustuu pääasiassa lainsäädännön perusteella määrättyyn tarkkailuun ja sitä täydentäviin määrityksiin sekä pohjavesiasemiin.
Taulukko 37. Vesienhoitoon liittyvä pohjavesien seuranta Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella. MaaMet = maa- ja metsätalousalueiden hajakuormitusseuranta.
Määrällisen
tilan seuranta
Kunta
Alajärvi
Alavus
Alavus
Alavus
Alavus
Halsua
Halsua
Himanka
Himanka
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Pohjavesialue
Länsikylä
Valkeiskangas A
Pyylampi
(Tastulanmäki)
Pyylampi
Tastulanmäki
Ylikylä A
Liedes
Tiilipruukinkangas A
Tiilipruukinkangas A

Seurantapaikka
Länsikylän vo
pohjavesiasema
Pyylammen vo,
pohjavesiputket
pohjavesiputket (tiesuola)
pohjavesiputket (tiesuola)
pohjavesiasema
Liedeksen kaivo
pohjavesiputki (MaaMet)
pohjavesiputket
(ymp.lupaan perustuva tarkkailu)
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x
x

Kemiallisen tilan
seuranta
perus toiminnallinen
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

Himanka

pohjavesiputki
(ymp.lupaan perustuva tarkkailu)
Ilmajoki
Salonmäki A
Koskuslähteen ja Koskenkorvan
(Koskenkorva)
vo:t, pohjavesiputket
Ilmajoki
Salonmäki A
pohjavesiputki (tiesuola)
Ilmajoki
Salonmäki A
pohjavesiputket
(ymp.lupaan perustuva tarkkailu)
Isojoki
Vesijärvi
kaivo, pohjavesiputki
(ymp.lupaan perustuva tarkkailu)
Isokyrö
Suolainen
Suolaisen vo
Karijoki
Karhukangas II A
pohjavesiasema
Kauhajoki
Pahalähde
Pahalähteen vo, pohjavesiputket
Kauhajoki
Keltamäki
pohjavesiputki (MaaMet)
Kauhava
Gunnarskangan B
kaivo, pohjavesiputket
(ymp.lupaan perustuva tarkkailu)
Kauhava
Haaruskangas
pohjavesiasema
Kauhava
Pöyhösenkangas A,B,C pohjavesiputket
Kauhava
Pöyhösenkangas A
pohjavesiputket (tiesuola)
Kauhava
Pöyhösenkangas A
pohjavesiputket
Kauhava
Pöyhösenkangas B
lähde (MaaMet)
Kauhava
Pöyhösenkangas C
pohjavesiputki,
pohjavesilammikko (MaaMet)
Kauhava
Sudenportti
pohjavesiputket (tiesuola)
Kauhava
Saunakangas
pohjavesiputki (MaaMet)
Kaustinen
Oosinharju
pohjavesiputki (MaaMet)
Kaustinen
Åsen A
pohjavesiputki (tiesuola)
Kokkola
Karhinkangas
pohjavesiasema
Kokkola
Karhinkangas
Nutturakankaan vo,
pohjavesiputket
Kokkola
Karhinkangas
pohjavesiputket (ampumarata)
Kokkola
Karhinkangas
pohjavesiputket
(ymp.lupaan perustuva tarkkailu)
Kokkola
Patamäki
pohjavesiputki (tiesuola)
Kokkola
Rahkosenharju
pohjavesiputket
(ymp.lupaan perustuva tarkkailu)
Kokkola
Tiaisenkangas
pohjavesiputki (MaaMet)
Korsnäs
Boviksanden A
pohjavesiputket
Kristiinankaupunki Kallträskinkangas
pohjavesiputket (tiesuola)
Kristiinankaupunki Korsbäck
Korsbäck vo, pohjavesiputket
Kruunupyy
Åsen B
pohjavesiputket (tiesuola)
Kruunupyy
Åsen B
Grusmark vo, pohjavesiputket
Kuortane
Lappakangas A
Keskiosan vo, pohjavesiputket
Kurikka
Pitkämönkangas B
pohjavesiasema
Kurikka
Kuusistonloukko
kaivo
(ymp.lupaan perustuva tarkkailu)
Lestijärvi
Latometsä
pohjavesiputket (MaaMet)
Maalahti
Kolnebacken A
Kolnebacken vo, pohjavesiputket
Närpiö
Horonpää
Valsberg vo
(Horonkylä, Jämnåsen)
Pedersöre
Sandnäset
pohjavesiputki (MaaMet)
Pietarsaari
Bredskär
pohjavesiputki (MaaMet)
Seinäjoki
Lamminkangas
pohjavesiputket
(ymp.lupaan perustuva tarkkailu)
Uusikaarlepyy
Hysalhedet
Hysalhedet vo, pohjavesiputket
Uusikaarlepyy
Hysalhedet
pohjavesiputket (tiesuola)
Uusikaarlepyy
Gunnarskangan B
pohjavesiputki, puro (MaaMet)
Vaasa
Kappelinmäki
pohjavesiasema
Veteli
Hirvelänkangas A
pohjavesiputket (tiesuola)
Vöyri-Maksamaa Kaurajärvi A
Tålamods vo, pohjavesiputket
Vöyri-Maksamaa Kaurajärvi B
pohjavesiputket
Vöyri-Maksamaa Hedorna
Hedorna vo, pohjavesiputket
Ähtäri
Sileäkangas
kaivo
yhteensä

x

Tiilipruukinkangas A

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x

x
x
x

x

22

19

x

x
x
39
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Kuva 14. Vesipuitedirektiivin mukaiset pohjaveden seurantapisteet.

84

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen raportteja

8 Yhteenveto tarvittavista toimenpiteistä ja
niiden ympäristövaikutuksista
8.1 Yleistä
Pohjavesille laadittiin oma vesienhoidon toimenpideohjelma, koska pohjavesien
käyttö ja suojelu ovat yhtenäinen kokonaisuus. Toimenpideohjelma on laadittu
alueellisena yhteistyönä, jossa ympäristökeskus on valmistellut esitykset, jotka on
käsitelty vesienhoidon pohjavesi- ja yhteistyöryhmässä.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella on 485 pohjavesialuetta, jotka on
seurantaa varten ryhmitelty kolmeen ryhmään seuraavasti: Länsi-Suomen rannikkoseutu, Pohjanmaan rannikko ja Sisä-Suomi. Riskialueiksi on nimetty kaikkiaan
39 pohjavesialuetta, selvityskohteiksi 22 ja seurantakohteiksi 10 pohjavesialuetta.
Huonoon tilaan on kemiallisen tilan arvioinnin kautta luokiteltu kuusi pohjavesialuetta, joiden ongelmat johtuvat muun muassa tiesuolauksesta, torjunta-aineista,
ampumaradasta, turkiseläintuotannosta ja maataloudesta.

8.2 Tavoitteet
Vesienhoidon päätavoitteena on vesien hyvä tila vuoteen 2015 mennessä. LänsiSuomessa pohjaveden tilaa uhkaavat erityisesti turkiseläintuotanto, pilaantuneet
maa-alueet ja tiesuolaus. Useimpien pohjavesialueilla sijaitsevien riskitoimintojen
ympäristövaikutuksista ei ole tällä hetkellä käytettävissä pohjaveden seurantatuloksia. Näille alueille on toimenpideohjelmassa esitetty pohjaveden laatutietojen
hankkimista. Suurin osa (385 kpl) alueen pohjavesialueista on vedenhankintakäytössä, mikä lisää osaltaan kemiallisen tilan seuraamisen ja parantamisen tarvetta.
Erityiset alueet (luku 3) eivät edellytä pohjavesien osalta tavanomaista tarkempien
tavoitteiden asettamista vesienhoidossa.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella pohjavesien osalta hyvän tilan saavuttaminen edellyttää esitettyjä toimenpiteitä kuudella huonoon tilaan luokitellulla
pohjavesialueella. Muilla riskialueilla ja selvityskohteilla toimenpiteitä tarvitaan,
jotta hyvä tila saadaan ylläpidettyä tai vallitsevaa nykytilaa parannettua. Arvion
mukaan nykykäytännön mukaisilla toimenpiteillä ja esitetyillä lisätoimenpiteillä
saavutetaan tai ylläpidetään pohjaveden hyvä tila kaikilla pohjavesialueilla vuoteen
2015 mennessä, lukuun ottamatta Tiilipruukinkangas A:n, Riipan ja Keltamäen
pohjavesialueita, joilla tarvitaan todennäköisesti jatkoaikaa hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2027.
Selvityskohteiden laatutietojen täydentämisen myötä uusia riskikohteita todennäköisesti ilmenee. Selvityskohteiden siirtyessä riskialueiksi alueiden lisätoimenpiteitä täydennetään ja tehdään uusi arvio toimenpiteiden riittävyydestä hyvän tilan
saavuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä.

8.3 Tarvittavat toimenpiteet ja arvio kustannuksista
Pohjavesien tavoitetilan saavuttaminen edellyttää monipuolisia toimenpiteitä kaikilla sektoreilla. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella tärkeimpiä toimenpiteitä vuosille 2010–2015 ovat pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen
ja päivittäminen, pohjaveden tilan seurannan ja pohjavesiselvitysten lisääminen,
mahdollisesti pilaantuneiden maa-alueiden tutkiminen, maatalouden erityisympäristötuen käyttö, uusien riskitoimintojen ohjaaminen pohjavesialueen ulkopuolelle,
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turkistuotantoalueiden, maa-ainesottoalueiden ja pilaantuneiden maa-alueiden kunnostaminen, pohjavesien suojaaminen sekä neuvonnan ja valvonnan tehostaminen.
Toimenpideohjelmassa keskeisiä lisätoimenpiteitä on ehdotettu seuraavasti:
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat, seuranta ja tutkimus: suojelusuunnitelmien laatiminen 28 pohjavesialueelle, suunnitelman päivittäminen 6
alueella, pohjavesiselvityksen tekeminen 26 alueella, geologisen rakenneselvityksen tai mallinnuksen tekeminen 36 alueella sekä seurannan aloittaminen tai laajentaminen 51 alueella
Kotieläintalous ja turkistuotanto: tarkentavat tutkimukset kotieläintalouden
pohjavesivaikutusten selvittämiseksi 2 pohjavesialueella, lopettavien turkistilojen pohjavesivaikutusten selvittäminen ja tarha-alueiden kunnostaminen 15 pohjavesialueella
Peltoviljely: peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet noin 3 800 peltohehtaarilla
Metsätalous ja turvetuotanto: humusvesien imeytymisen estäminen 9 pohjavesialueella
Liikenne ja tienpito: pohjavesisuojausten rakentaminen 6,4 tiekilometrille
ja korjaaminen 3 kilometrillä
Maa-ainesten otto: ottoalueiden kunnostussuunnitelman laatiminen ja kunnostus 20 alueella
Pilaantuneet maa-alueet: 9 kohteen kunnostaminen ja 20 kohteen tutkiminen ja kunnostustarpeen arviointi
Vedenotto: seurannan tehostaminen tai yhteistarkkailun järjestäminen 6
alueella
Pohjavesialuekohtaiset toimenpideyhdistelmät on esitetty liitteessä 6.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella pohjavesien vesiensuojelutoimenpiteiden investointikustannukset ovat noin 28 miljoonaa euroa ensimmäisellä vesienhoitokaudella. Kustannuksista noin puolet on nykykäytännön mukaisia. Pohjavesien vesiensuojelutoimien vuotuiset kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin
3,8 miljoonaa euroa, josta lisätoimenpiteiden osuus on noin 2,8 miljoonaa euroa
vuodessa. Yhteenveto toimenpiteiden arvioiduista kustannuksista on esitetty taulukossa 38.
Pohjavesien tavoitetilan saavuttaminen edellyttää riittävän valtion rahoituksen
varaamista pohjavesiselvityksiin, rakenneselvityksiin ja mallinnuksiin sekä maaalueiden kunnostustamiseen. Keskeistä on myös pohjavesialueiden monipuolinen
huomiointi maankäytön suunnittelussa.
Taulukko 38. Pohjavesien vesiensuojelutoimenpiteiden investointikustannukset ensimmäisellä suunnittelukaudella, käyttökustannukset vuodessa sekä laskennallinen vuosikustannus
(käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa).
Nykykäytäntö
2

Metsätalous ja turvetuotanto
1
Asutus
2
Liikenne
1
Vedenotto
1
Maa-ainestenotto
2
Pilaantuneet maa-alueet
2
Suojelusuunnitelmat
2
Seuranta ja selvitykset
yhteensä

Pohjavesialueiden
lkm
16
1
15
13
7

Investointikustannus
2010–2015 €
32 000
50 000
3 603 000
117 000
7 809 000*
2 440 000
300 000**
600 000***
14 951 000

Vuosittainen
käyttökustannus €
500
13 000

13 500

Laskennallinen
vuosikustannus €
2 000
8 000
248 000
8 000
508 000
159 000
34 000
39 000
1 006 000

Lisätoimenpiteet
2

Peltoviljely
2
Kotieläintalous ja turkistuotanto
2
Metsätalous ja turvetuotanto
2
Liikenne
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24
32
9
3
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1 625 000
18 000
1 580 000

1 728 000
30 000

1 728 000
139 000
1 000
103 000

2

Vedenotto
2
Maa-ainestenotto
2
Pilaantuneet maa-alueet
2
Suojelusuunnitelmat
2
Seuranta ja selvitykset
yhteensä
kaikki yhteensä

6
20
27
34
65

60 000
3 465 000
2 695 000
410 000
3 106 000
12 959 000

12 000

102 000
1 872 000

16 000
225 000
175 000
63 000
304 000
2 754 000

27 910 000

1 886 000

3 760 000

1

perustoimenpide
2
täydentävä toimenpide
* laskettu soranottoalueiden jälkihoitokustannusten, ottoalueiden mediaanipinta-alan ja lupamäärien perusteella
** arvioitu vuosittain laadittujen suojelusuunnitelmien määrien mukaan
*** sisältää 300 000 € maa- ja metsätalousministeriön osoittamia määrärahoja pohjavesiselvityksiin

8.4 Toimenpiteiden ympäristövaikutukset
Riskialueille ja selvityskohteille suunnitelluilla vesienhoidon toimenpiteillä pyritään parantamaan pohjavesimuodostumien tilaa. Toimenpiteiden vaikutukset vesien käyttötarkoituksiin on arvioitu seuraaviksi:
Vedenhankinta: Vedenhankintaan käytettävien pohjavesialueiden veden laatu ja
määrä pysyvät hyvässä tilassa. Selvä positiivinen vaikutus.
Tulvasuojelu: Esitettyjen vesienhoidon toimenpiteiden vaikutukset tulvasuojeluun
ovat vähäiset. Ei vaikutusta.
Virkistyskäyttö: Vesienhoidon toimenpiteet parantavat pohjavesialueiden virkistyskäyttömahdollisuuksia jossain määrin, kun esimerkiksi lammikoituneita pohjavesialueita tai vanhoja turkistarha-alueita kunnostetaan. Positiivinen vaikutus.
Luonnon monimuotoisuus: Kunnostukset ja eräät muutkin vesienhoidon toimenpiteet lisäävät luonnon monimuotoisuutta, toisaalta suojaukset ja muut rakentamiseen liittyvät toimenpiteet voivat pienentää sitä. Ei vaikutusta tai vaikutus vähäinen.
Uhanalaiset lajit: Vesienhoidon toimenpiteiden vaikutus uhanalaisiin lajeihin on
pieni. Yksittäistapauksissa kunnostukset saattavat parantaa olosuhteita.
Taulukko 39. Toimenpideohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden ympäristövaikutuksia.
Toiminta

Suhteellinen vaikutus

Vedenhankinta

+++

Tulvasuojelu

0

Virkistyskäyttö

++

Luonnon monimuotoisuus

+/-

Uhanalaiset lajit

+

Vesienhoidon toimenpiteillä on myös edellä kuvattuja laajempiakin vaikutuksia.
Pohjavesien toimenpideohjelman yhteiskunnallisia vaikutuksia on arvioitu seuraavasti:
Viihtyvyys: Vesienhoidon toimenpiteet lisäävät alueen asukkaiden viihtyvyyttä
virkistyskäyttömahdollisuuksien lisääntyessä. Vaikutus positiiviseen suuntaan.
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Terveys: Vesienhoidon toimenpiteet vaikuttavat positiivisesti alueen asukkaiden
terveyteen, kun muun muassa talousveden laatu paranee ja veden terveydelliset
riskitekijät vähenevät. Positiivinen vaikutus.
Toimeentulo: Vesienhoidon toimenpiteiden kustannukset kohdistuvat erityisesti
alueen elinkeinoelämään. Ohjelman mukaiset toimenpiteet voivat osin heikentää
alueen asukkaiden toimeentuloa, mutta erilaiset tukijärjestelmät vähentävät kustannusten kohtuutonta kohdistumista. Ohjelman mukaiset toimenpiteet edellyttävät
elinkeinoelämältä merkittävää panostusta. Hyvässä tilassa oleva pohjavesi luo
myös toimentulomahdollisuuksia, esimerkiksi yritystoiminnan kautta. Positiivinen
ja negatiivinen vaikutus.
Työllisyys: Vesienhoidon toimenpiteet lisäävät alueen työllisyyttä. Erityisesti pohjavesiselvityksiin, kunnostuksiin ja suojauksiin liittyvät toimet työllistävät alan
toimijoita. Toimenpiteillä voi olla myös negatiivinen vaikutus toiminnan siirtyessä
pois alueelta kokonaan. Positiivinen ja negatiivinen vaikutus.
Yhdyskuntarakenne: Vesienhoidon toimenpiteillä voi olla kohtalaisia vaikutuksia
yhdyskuntarakenteeseen, esimerkiksi pohjavesialueelle rakentaminen tai sen estyminen voi vaikuttaa paikallisesti. Positiivinen ja negatiivinen vaikutus.
Maisema: Vesienhoidon toimenpiteistä ainakin maa-ainesten ottoalueiden ja turkistarha-alueiden kunnostaminen vaikuttavat maisemaan. Vaikutukset ovat paikoin
merkittäviä. Positiivinen vaikutus.
Taulukko 40. Toimenpideohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden muita vaikutuksia.
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Toiminta

Suhteellinen vaikutus

Viihtyisyys

+

Terveys

++

Toimeentulo

+/-

Työllisyys

+/-

Yhdyskuntarakenne

+/-

Maisema

++
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9 Selostus vuorovaikutuksesta
Vesien hyvän tilan saavuttaminen edellyttää yhteistyötä kaikilla hallinnon tasoilla
sekä sidosryhmien että yksittäisten kansalaisten kanssa. Jäsenvaltioita on kehotettu
kannustamaan kaikkia osapuolia osallistumaan vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanoon, erityisesti hoitosuunnitelmien laatimiseen. Vesienhoitosuunnitelmien valmistelusta, osallistumisesta ja tiedottamisesta on kansallisella tasolla säädetty laissa vesienhoidon järjestämisestä. Vesienhoitosuunnitelmien laadintaan on
kuulunut kolme kuulemiskierrosta 1) hoitosuunnitelman laatimisaikataulu ja sitä
koskeva työohjelma, 2) katsaus vesienhoitoa koskevista keskeisistä kysymyksistä
ja 3) hoitosuunnitelmaehdotus. Alueelliset ympäristökeskukset ovat koordinoineet
vesienhoitosuunnitelman valmistelua yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa toimialueensa eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa vesienhoidon yhteistyöryhmässä.
Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen pohjavesien koordinoinnista vastaa Hämeen ympäristökeskus.

9.1 Kuulemiskierrokset
9.1.1 Kuuleminen vesienhoitosuunnitelman laatimisen työohjelmasta ja
aikataulusta
Vuonna 2006 kuulutettiin vesienhoidon suunnittelun työohjelmasta ja aikataulusta.
Kuulemisaika oli 22.6.–22.12.2006. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella
lausuntopyyntöjä lähetettiin 100 viranomaiselle, kunnalle ja järjestölle. Lisäksi
lausuntopyyntö lähetettiin erikseen tiedoksi kaikille yhteistyöryhmän jäsenille ja
varajäsenille. Kuulutuksesta ja mahdollisuudesta antaa palautetta ilmoitettiin alueen lehdissä: Ilkka, Pohjalainen, Keskipohjanmaa, Jakobstads Tidning, SydÖsterbottens tidning, Vasabladet, Österbottningen ja asiasta annettiin lehdistötiedote. Työohjelma ja aikataulu olivat esillä myös ympäristöhallinnon verkkosivuilla.
Lausuntoja ja mielipiteitä tuli Länsi-Suomen ympäristökeskukseen yhteensä 46
kappaletta, joista 25 oli kuntien lähettämiä ja neljä kansalaismielipiteitä. Yleisesti
toivottiin lisää tiedotusta ja enemmän asiakirjoja jaettavaksi, sekä kaikkien vesistöjen huomiointia. Lausuntoihin varattu aika oli joidenkin lausunnon antajien mielestä liian pitkä ja toisten mielestä liian lyhyt. Palautteesta laadittiin yhteenveto ja
ympäristökeskuksen vastaus, joka julkaistiin verkkosivuilla.. Kuuluttamisprosessia
koskeva palaute pyrittiin huomioimaan keskeisten kysymysten kuuluttamisessa ja
toimenpideohjelman valmistelussa.
9.1.2 Vesienhoidon keskeiset kysymykset
Vuonna 2007 kuulutettiin vesienhoidon keskeiset kysymykset. Kuulemisaika oli
21.6.–21.12.2007. Länsi-Suomen ympäristökeskus lähetti lausuntopyyntöjä 200
viranomaiselle, kunnalle ja järjestölle. Lehdissä ilmoitettiin asian vireilläolosta ja
mahdollisuudesta ilmaista mielipiteensä. Edellisen kuulutuksen palautteen seurauksena lehti-ilmoitus julkaistiin myös Suupohjan Sanomissa. Lehdistötiedotteita annettiin kolme. Keskeisten kysymysten asiakirja kuulemiskirjeineen oli esillä ympäristöhallinnon verkkosivuilla.
Lausuntoja ja mielipiteitä tuli Länsi-Suomen ympäristökeskukseen yhteensä 89
kappaletta, joista kansalaismielipiteitä oli 27 kappaletta. Pohjaveden osalta esitetyt
erilliskannanotot, ja miten ne on toimenpideohjelmassa huomioitu, on esitetty liitteessä 9.
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9.1.3 Kuuleminen vesienhoitosuunnitelmasta
Kuuleminen vesienhoitosuunnitelmaehdotuksesta oli viimeinen virallinen kuuleminen, joka koski vuoteen 2015 ulottuvaa vesienhoidon suunnittelukautta. Kuulemisaika oli 31.10.2008–30.4.2009. Kaikki läntisen vesienhoitoalueen alueelliset
ympäristökeskukset kuuluttivat vesienhoitosuunnitelmaehdotuksen nähtävillä olosta 31.10.2008 alueillaan ilmestyvissä keskeisissä sanomalehdissä sekä alueen kuntien ilmoitustauluilla. Länsi-Suomen ympäristökeskus lähetti 200 lausuntopyyntöä.
Lausuntoja ja mielipiteitä tuli Länsi-Suomen ympäristökeskukseen yhteensä 102
kappaletta, joista 26 oli kansalaispalautetta.
Vuosien 2006 ja 2007 kuulemiskierroksilta saatu palaute on otettu huomioon
vesienhoitosuunnitelmaehdotuksen valmistelussa, ja yhteenveto koko vesienhoidon
suunnitteluprosessissa saadusta palautteesta esitetään valtioneuvostolle toimitettavissa vesienhoitosuunnitelmaehdotuksissa vuonna 2009.

9.2 Vesienhoidon yhteistyöryhmä
Keskeinen tekijä vesienhoidon yhteistyössä on laajapohjainen yhteistyöryhmä.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella toimivan yhteistyöryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 16.6.2005. Yhteistyöryhmässä on yhteensä 64 jäsentä ja varajäsentä, jotka edustavat 32 tahoa. Yhteistyöryhmän kokoukset ja käsitellyt aiheet
on esitetty taulukossa 41.
Taulukko 41. Vesienhoidon yhteistyöryhmän kokoukset.
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I

Kokouspäivämäärä
16.6.2005

Paikkakunta
Ylihärmä

II

4.5.2006

Vaasa

III

1.12.2006

Vaasa

IV

15.2.2007

Kokkola

V

11.5.2007

Seinäjoki

VI

29.10.2007

Vaasa

VII

10.12.2007

Kokkola

VIII

21.2.2008

Seinäjoki

IX

23.4.2008

Vaasa

X
XI

13.6.2008
11.8.2008

Kokkola
Seinäjoki

OsallisKokouksessa käsiteltyjä asioita
tujia
32
yhteistyöryhmän toimikausi, yhteistyöryhmän tehtävät,
vesienhoitosuunnitelman valmistelu ja sen vaiheet
26
vuoden 2006 kuulutus, suojelukohderekisteri ja työohjelman aikataulu, pintavesien tyypittely, pohjavesien ryhmittely, seurantaohjelman luonnos, keskeisten kysymysten
valmisteluaikataulu
27
pohjavesien ryhmittely ja seurantaohjelma, pintavesien
seurantaohjelma, lausunnot työohjelmasta ja aikataulusta, keskeisten kysymysten ja toimenpideohjelmien valmistelun aikataulu, keskeisten kysymysten internet-kysely
yhteistyöryhmälle
23
vesienhoitoalueen seurantaohjelma ja raportointi EU:lle,
vastaus työohjelman ja aikataulun palautteeseen, vesienhoidon viestintäsuunnitelma 2007–2009, vuonna 2007
kuulutettava asiakirjan malli, toimenpideohjelmien valmistelu ja sen alatyöryhmät
25
vuoden 2007 kuulutuksen aikataulu, keskeisten kysymysten asiakirja, toimenpideohjelmien laadinnan työohjelma, alatyöryhmien toiminta, pintavesien tyypittely ja
vesimuodostumien nimeäminen
21
pintavesimuodostumat ja niiden riskinarviointi, keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesien nimeämisen
perusteet, pohjavesien riskinarvioinnin perusteet, toimenpideohjelmien laatimistilanne, yhteistyöryhmän laajentaminen
15
vesienhoitosuunnitelman laadinnan aikataulu, pintavesimuodostumien luokittelun periaatteet, voimakkaasti
muutettujen vesien nimeämisen luonnos, Kyrönjoen
toimenpideohjelman luonnos
29
vesienhoidon keskeisten kysymysten kuulemisen palaute,
pintavesimuodostumien luokittelu, keinotekoiset ja voimakkaasti muutetut muodostumat
19
pohjavesien luokittelu ja toimenpideohjelman laatiminen,
pintavesien luokittelu, keinotekoisten ja voimakkaasti
muutettujen pintavesien nimeäminen, pintavesien tilatavoitteet
12
toimenpideohjelmien esittely
17
vesienhoitosuunnittelun tilannekatsaus, ehdotus vesienhoitosuunnitelmaksi
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XII

17.3.2009

Vaasa

22

XIII

1.6.2009

Kokkola

12

XIV

4.11.2009

Kokkola

26

tavoitetilan poikkeamisen perustelut, vesienhoidon
seurantaohjelma, vesienhoitosuunnitelmasta saadut
lausunnot ja asiakirjan viimeistely
vesienhoitosuunnitelmasta saatu palaute, vesienhoitosuunnitelmaan suunnitellut muutokset ja työn aikataulu
vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelmien esittely

9.3 Vesienhoidon pohjavesityöryhmä
Pohjavesien hoidon suunnittelun tueksi perustettiin erillinen pohjavesityöryhmä,
jonka ensimmäinen kokous pidettiin 28.5.2007. Pohjavesityöryhmässä on ympäristökeskuksen jäsenten (Jyrki Palomäki, Aki Kuorikoski, Merja Antikainen) lisäksi
11 eri tahon jäsenet ja heidän varajäsenensä. Edustajat ovat: Olli Breilin, Geologian
tutkimuskeskus (Miikka Paalijärvi); Arto Hautala, Lestijärven kunta (Olavi Syri);
Hannu Isokangas, Kälviän vesiosuuskunta (Timo Järvelä, Kannuksen vesiosuuskunta); Matti Järviharju, Etelä-Pohjanmaan kalatalouskeskus ry (Matti Tuhkanen);
Veli-Pekka Koivu, Kokkolan kaupunki (Michael Hagström); Eeva Kopposela,
Tiehallinto, Vaasan tiepiiri (Markku Järvelä); Hannu Kärjä, Suomen turkiseläinten
kasvattajain liitto ry (Kristian Bengts); Jari Laukkonen, MTK:n Pohjanmaan ympäristö- ja maapoliittinen valiokunta (Jouni Jyrinki); Olli Keski-Saari, Lappavesi Oy;
Kai Salmi, Infra Pohjanmaa ry (Kari Risberg) ja Teemu Tuovinen, Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry (Seppo J. Ojala). Varajäsen on esitetty sulkeissa. Pohjavesityöryhmän kokoukset ja käsitellyt aiheet on esitetty taulukossa 42.
Pohjavesityöryhmän kommentteja on huomioitu laajasti toimenpideohjelman
valmistelussa ja toimenpiteiden suunnittelussa. Työryhmä on oleellisesti vaikuttanut toimenpideohjelman sisältöön.
Taulukko 42. Vesienhoidon pohjavesityöryhmän kokoukset ja niissä käsitellyt asiat.

I

Kokouspäivämäärä
28.5.2007

Paikkakunta
Vaasa

Osallistujia
15

II

24.10.2007

Kokkola

13

III

9.1.2008

Vaasa

11

IV

20.2.2008

Vaasa

15

V

13.5.2008

Vaasa

9

VI

27.8.2008

Vaasa

11

Kokouksessa käsiteltyjä asioita
yhteistyöryhmän tehtävät, työryhmän jäsenet, työryhmän kokouskäytäntö ja työskentelytapa, VPD:n kansallisen toimeenpanon yleiskatsaus, mitä pohjavesipuolella on VPD:n puitteissa tähän mennessä tehty, mitä
pohjavesipuolella tullaan VPD:n puitteissa jatkossa
tekemään
toimenpideohjelmien ja vesienhoitosuunnitelman
valmistelun yleistilanne, luonnos toimenpideohjelmasta
pohjavesialueille ja kartat pohjavesialueille sijoittuneista toiminnoista, työryhmän jäsenten kannanotot TPOluonnoksesta ja evästykset jatkotyöskentelyyn, luonnos pohjaveden suojelun täydentävistä toimenpiteistä,
pohjavesiaineistot ja niiden käyttöön saaminen
VPD:n kansallisen toimeenpanon pohjavesiosuuteen
liittyvien valtakunnan ohjeiden ja linjausten tilannekatsaus, luonnos toimenpideohjelmasta pohjavesialueille,
työryhmän jäsenten kannanotot TPO-luonnoksesta ja
evästykset jatkotyöskentelyyn, luonnos pohjaveden
suojelun lisätoimenpiteistä, lausunnot ja kommentit
Läntisen vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella
pohjaveden kemiallisen tilan arviointiin liittyvien kansallisten raja-arvojen valmistelutilanne, luonnos toimenpideohjelmasta pohjavesialueille sisältäen tilannekatsauksen Länsi-Suomen ympäristökeskuksen toimialueen
pohjavesialueiden alustavaan riskinarviointiin ja luokittelutilanteeseen, työryhmän jäsenten kannanotot TPOluonnoksesta ja evästykset jatkotyöskentelyyn
toimenpideohjelmatyön tilannekatsaus ja aikataulut,
luonnos toimenpideohjelmasta pohjavesialueille, työryhmän jäsenten kannanotot TPO-luonnoksesta ja
evästykset jatkotyöskentelyyn
ehdotus vesienhoitosuunnitelmaksi, toimenpideohjel-
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VII

92

18.11.2009

Vaasa

13
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ma pohjavesille, OIVA – Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille -järjestelmä
vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman esittely, jatkotoimenpiteet
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Rekisterit
CORINE LAND COVER
Maankäyttö- ja maanpeitetietojärjestelmä, joka kuvaa
koko Suomen maankäyttöä ja maanpeitettä vuonna 2000. Aineisto koostuu satelliittikuvamosaiikista
ja rasterimuotoisesta paikkatietokannasta, jonka erotuskyky
on 25 x 25 metriä.
HERTTA
Hertta-järjestelmään on koottu ympäristöhallinnon keräämää ja tuottamaa
tietoa ympäristöstä. Järjestelmä sisältää tietokokonaisuudet vesivaroista,
vesistötöistä, pintavesien tilasta, pohjavesistä, eliölajeista, ympäristön kuormituksesta,
alueiden käytöstä sekä vesienhoidon pintavesimuodostumista. Lisäksi
järjestelmässä on karttapalvelu.
MATTI
Maaperän tilan tietojärjestelmä, johon on koottu tietoja maa-alueista, joilla
maaperään on voinut päästä haitallisia aineita sekä alueista, jotka on tutkittu tai
kunnostettu. Valtakunnalliseen tietojärjestelmään on koottu aiempien alueellisten
tietokantojen tiedot.
POVET
Pohjavesitietojärjestelmä, joka kattaa ympäristöhallinnon luokittelemilta
pohjavesialueilta ja ympäristöhallinnon pohjavesiasemilta saatavat tiedot. Pohjavesialueilta
kootaan pohjaveden laatuun ja määrään liittyviä havaintotietoja
sekä alueen tutkimuksiin, riskikohteisiin ja maankäyttöön liittyviä tietoja. Lisäksi
järjestelmään on tallennettu tietoa pohjavesialueiden ja pohjavesiasemien ulkopuolella
sijaitsevista yksittäisistä kaivoista ja lähteistä.
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VAHTI
Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä, johon tallennetaan ja jossa ylläpidetään
tietoja mm. ympäristölupavelvollisten luvista ja päästöistä vesiin sekä
ilmaan ja jätteistä. Tietojärjestelmä tuottaa valtakunnalliset perustiedot ympäristökuormituksesta
ilmaan ja vesiin sekä jätetiedot.
VELVET
Vesihuoltolaitostietojärjestelmään on kerätty tietoja vedenhankinnasta ja
viemäröinnistä. Järjestelmässä on tietoa mm. vesi- ja viemäriverkostojen materiaaleista
ja määristä, verkostoon liittyneiden ja liittymättömien asukkaiden määristä,
taloudellisista tunnusluvuista sekä vedenhankintaan otetuista ja toimitetuista
vesimääristä. Rekisteri on valtakunnallinen.
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