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Pohjaveden kaytto 
talousvetena

Kiinteistönomistajan on mahdollista teettää alueellaan maape-

rätutkimus, jota suunniteltaessa kannattaa olla yhteydessä ELY-

keskukseen. Tulosten perusteella voidaan tarkentaa esimerkiksi 

pohjavesialueilla olevien peltojen lannoitustapoja sekä tapauskoh-

taisesti selvittää, onko alueelle mahdollista sijoittaa pienpuhdista-

mo tai maa- ja kalliolämpöjärjestelmä tai voiko pohjavesialueella 

tehdä pellonraivauksia ja ojituksia. 

     Maaperätutkimus tehdään kairauksilla tai koekuopilla. Ulko-

puolinen asiantuntija antaa ELY-keskukselle kirjallisen selvityksen 

maalajeista ja maakerrosten paksuudesta sekä tarvittaessa poh-

javeden virtaussuunnasta. Selvitykseen on liitettävä kartta, josta 

ilmenee koekuoppien/kairausten sijainti ja pintaveden virtaus-

suunta, sekä valokuvia. 

     Riittävien maaperätutkimusten tekeminen on ensisijaisesti kiin-

teistön omistajan tai toiminnanharjoittajan vastuulla.

Kiinteiston omistajan tekemat 

maaperatutkimukset

Pohjavesialueiden rajaukset
Pohjavesialueen raja osoittaa alueen, jolla on vaikutusta pohjaveden laa-
tuun ja muodostumiseen. Pohjavesialueen muodostumisalue rajataan 
siten, että tällä alueella maaperän vedenläpäisevyys on vähintään hieno-
hiekan läpäisevyyttä vastaava. Muodostumisalueeseen kuuluvat myös sel-
laiset pohjavesialueeseen liittyvät kallio- ja moreenialueet, jotka olennaisesti 
lisäävät alueen pohjaveden määrää. Pohjavesialueet on rajattu geologisin 
perustein ja rajauksien muuttaminen edellyttää yleensä laajoja maaperä- ja 
pohjavesitutkimuksia.
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Pohjavesi on maa- ja kallioperässä olevaa vettä, jota muodostuu sadeve-
den imeytyessä maaperäkerrosten lävitse. Pohjavesi on usein laadultaan 
parempaa kuin pintavesi ja vaatii vähemmän puhdistamista ennen käyt-
töä juomavetenä. 
   Ihmisen toiminta voi joskus heikentää maaperässä olevan pohjaveden 
laatua ja estää sen käytön talousvetenä. Likaantuneen pohjaveden puh-
distaminen on kallista ja usein käytännössä mahdotonta.
   Tämä opas tarjoaa tietoa pohjavesialueiden maanomistajille, jotta poh-
javeden pilaantumiseen johtavat vahinkotapaukset kyetään estämään.
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Jatevedet
Jätevesijärjestelmien rakentaminen vaatii kunnan toimenpidelu-
van. Kiinteistö tulee liittää kunnalliseen viemäriverkkoon, jos se 
on mahdollista. Mikäli alueella ei ole viemäriverkostoa, tulee jä-
tevedet johtaa tiivistä putkea pitkin pohjavesialueen ulkopuolel-
le puhdistettaviksi tai umpisäiliöön. Pohjavesialueella jätevesien 
maaperäkäsittely (esim. maahanimeyttämö tai maasuodattamo) 
ei ole mahdollista.

Oljysailiot
Uudet öljysäiliöt tulee pohjavesialueella sijoittaa maan päälle ja 
varustaa hyväksytyin suojauksin. Kiinteistön omistajan tai haltijan 
on huolehdittava, että öljysäiliöiden kunto tarkastetaan säännölli-
sesti. Tyhjät ja/tai tarpeettomat öljysäiliöt tulee poistaa. 
    Uuden säiliön hankinnasta ja vanhan maanalaisen säiliön pois-
tosta on ilmoitettava kunnan pelastus- ja ympäristöviranomaisille. 
Öljysäiliöiden kunnosta vastaa omistaja. Vakuutus ei välttämättä 
korvaa aiheutettua ympäristövahinkoa, mikäli öljysäiliön tarkas-
tukset ja kunnossapito on laiminlyöty. 
    Ensimmäinen kuntotarkastus on tehtävä kymmenen vuotta öl-
jysäiliön käyttöönotosta. Tämän jälkeen tarkastusvälin pituus riip-
puu säiliön kunnosta ja tyypistä, esimerkiksi maanalaiset säiliöt 
tulisi tarkastaa viiden vuoden ja maanpäälliset kymmenen vuoden 
välein.

Maa- ja kalliolampo
Maa- ja kalliolämpöjärjestelmien rakentaminen edellyttää ilmoi-
tusta kunnalle tai kunnan toimenpidelupaa. Maa- ja kalliolämpö-
järjestelmien rakentaminen pohjavesialueelle vaatii ELY-keskuk-
sen lausunnon.
   Maa- ja kalliolämpöjärjestelmiä ei tule rakentaa vedenottamoi-
den lähisuojavyöhykkeille, harjujen ydinalueille eikä pohjaveden 
muodostumisalueille. Maa- tai kalliolämpöjärjestelmän rakenta-
minen pohjavesialueen muodostumisalueen ja ulkorajan väliin 
edellyttää maaperätutkimusta. Opastusta saa kunnalta tai ELY-
keskukselta.
   Lämmönsiirtonesteenä tulee käyttää mahdollisimman vaarat-
tomia aineita. Lämpöpumpuissa pitää lisäksi olla järjestelmä, joka 
varoittaa mahdollisista vuodoista lämmityspiirissä. Vuodoista tu-
lee ilmoittaa kunnan ympäristöviranomaiselle.

Rakentaminen
Pohjavesialueille rakentamisessa on olemassa tiettyjä rajoituk-
sia. Siksi on hyvä olla ajoissa yhteydessä kuntaan ja keskustella 
suunnitelmistaan.
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Maatalous
Peltoviljely
Pohjavesilammikon ympärille tulee jättää 5 m leveä 
suojavyöhyke, jota ei lannoiteta ja jossa ei käytetä kas-
vinsuojeluaineita. Talousvedenhankintaan käytettävien 
kaivojen ja lähteiden ympärillä lannoittamattoman ja 
kasvinsuojeluaineilla käsittelemättömän vyöhykkeen le-
veys tulee olla maaston muodoista, kaivon rakenteesta 
ja maalajista riippuen vähintään 30–100 m. Ojitusten 
yhteydessä on otettava huomioon sulfidisedimenttien 
ja happamien sulfaattimaiden mahdollinen esiintyminen 
alueella. 

Pellonraivaus pohjavesialueella
Pohjavesialueella tehtävästä pellonraivauksesta on 
maanomistajan oltava yhteydessä ELY-keskukseen oh-
jeistuksen saamiseksi. Suunniteltaessa pellon perustamista pohjavesialueelle tulee 
huomioida, että lietelannan tai muiden nestemäisten, orgaanisten lannoitteiden käyttö 
pohjavesialueella on kielletty ja kuivalannan käytölle on rajoituksia.  

Karjatalous
Pohjavesialueille ei saa perustaa uusia turkistiloja tai karjasuojia. Myös pienelle eläin-
suojalle on haettava ympäristölupa, jos toiminta sijaitsee pohjavesialueella ja toiminnas-
ta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa. 

Laidunnus
Pohjavesialueilla laiduntamista tulee 
välttää, etenkin pohjaveden muodos-
tumisalueella sekä vedenottamon 
lähisuojavyöhykkeellä. Laiduntavien 
eläinten tiheys ei saa ylittää laitu-
mena käytetyn alueen maaperän ja 
kasvillisuuden kestävyyttä eikä poh-
javedelle saa aiheutua pilaantumisen 
vaaraa.

Elainten lannan kaytto
Pohjavesialueella sijaitsevilla peltolohkoilla ei saa käyttää lietelantaa, virtsaa ja puriste-
nestettä, jätevesilietettä tai muutakaan nestemäistä orgaanista lannoitetta. Lietelannan 
käyttö on mahdollista, jos tutkimukset osoittavat maaperän olevan tiivistä eikä pelto si-
jaitse pohjaveden muodostumisalueella tai lähisuojavyöhykkeellä. Kuivalantaa voidaan 
levittää pohjavesialueen ulkorajan sekä pohjavesialueen varsinaisen muodostumisalu-
een väliselle alueelle, kun levitys tapahtuu keväällä. Pohjaveden muodostumisalueella ei 
kuivalantaa tule käyttää. Kuivalanta on mullattava välittömästi. Muita kuin orgaanisia lan-
noitteita voidaan käyttää pohjavesialueella kasvin ravinnetarpeen edellyttämiä määriä.

.. .. ..
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Metsatalous ja 
ojitukset
Perusmetsätalouden toimenpiteet ovat 
pohjavesialueella sallittuja tietyin rajoituk-
sin. Toimenpiteet eivät saa aiheuttaa poh-
javedenpinnan laskua, pohjaveden likaan-
tumista tai humuspitoisten pintavesien 
imeytymistä maaperään. 
    Pohjavesialueilla ei saa lannoittaa, käyt-
tää kemiallisia kasvinsuojeluaineita, korjata 
kantoja tai rakentaa uusia metsäautoteitä. 
Raskasta maanmuokkausta pohjavesialu-
eella tulee välttää. 
   Pohjavesialueilla sijaitseva ojitusalueet 
jätetään pääsääntöisesti kokonaan kunnos-
tamatta. Kaikista pohjavesialueille suun-
nitelluista ojituksista ja maanmuokkauk-
sista tulee tehdä ilmoitus ELY-keskukselle. 
Ojitusten vaikutusten arvioimiseksi tulee 
tehdä tarkemmat maaperäselvitykset. Oji-
tuksessa tulee huomioida mahdolliset sul-
fidisedimentit ja happamat sulfaattimaat. 
Pohjavesialueelle ei tule sijoittaa lietekuop-
pia tai laskeutusaltaita. Ojavedet eivät saa 
laskea pohjavesialueelle. Jos maa ei ole 
kunnostusojitettavalla tai lannoitettavalla 
alueella tiivistä, on pohjavesialueen ulko-
puolelle jätettävä 50 m suojavyöhyke. 

..
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Fastighetsgräns / Kiinteistöraja� Betydande strömningsriktning för grundvattnet / Pohjaveden huomattava virtaussuunta 
Närskyddszon för vattentäkt (skyddsplan) / Vedenottamon lähisuojavyöhyke (suojelusuunnitelma) 

� Grundvattentäkt / Pohjavedenottamo 

� Undersökt plats för grundvattentäkt / Tutkittu pohjavedenottamon paikka

Grundvattenområdets gräns /Pohjavesialueen raja

Gräns för grundvattenområdets egentliga bildningsområde / Pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen raja

� För vattenförsörjningen viktigt grundvattenområde (klass I) / Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (luokka I) 
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Liite11 A
Pohjaveden riskitekijät / Härmäläbacken

Riskfaktorer för grundvattnet / Pohjaveden riskitekijät 
") Oljecistern över markytan / Maanpäällinen öljysäiliö 

") Boskapsgård / Karjatila

#* Marktäktsområde för husbehov / Kotitarveottoalue
" Annan riskfaktor för grundvattnet / Muu pohjaveden riskitekijä 

Inget eller litet behov för iståndsättning (SOKKA beteckning) / 
Ei kunnostustarvetta tai vähäinen kunnostustarve (SOKKA-tunnus) 

Marktäktsområde (SOKKA kartering) / 
Maa-ainesten ottamisalue (SOKKA-kartoitus) 

!( Stolptransformator / Pylväsmuuntaja 

") Häststall / Hevostalli 



Yritystoiminta
Pohjavesialueelle ei tule sijoittaa toimintaa, joka 
vaarantaa pohjaveden laadun. Suunniteltaessa toi-
mintaa pohjavesialueelle tulee mahdollinen luvan-
tarve selvittää kunnan ympäristöviranomaiselta. 
  Ennen toiminnan sijoittamista on selvitettävä 
maaperä- ja pohjavesiolosuhteet sekä arvioitava 
pohjavedelle mahdollisesti aiheutuvat riskit. Pohja-
vesialueelle sijoittuva toiminta vaatii erityiset suo-
jarakenteet. Joissakin tapauksissa mitkään suojauk-
set eivät ole riittäviä ja siten alueelle sijoittuminen 
on mahdotonta. 
   Haitallisten kemikaalien ja jätteiden varastointi 
on pääsääntöisesti kielletty. Pohjavedelle pilaantu-
misen vaaraa aiheuttavien kemikaalien käsittely ja 
varastointi pohjavesialueella vaatii aina ympäristö-
lupamenettelyn. 
    Työkoneiden säilytys- ja huoltopaikat pitää suo-
jata huolellisesti tiiviillä alustalla tai vaihtoehtoisesti 
varastoida ja huoltaa työkoneet pohjavesialueen 
ulkopuolella.

Maa-ainesten 
kotitarveotto
Suunniteltaessa maa-ainesten ottoa omaan kotitar-
peeseen tulee aina olla ensin yhteydessä kuntaan 
riittävän opastuksen saamiseksi. Kotitarveotossa-
kin sovelletaan maa-aineslain määräyksiä mm. ot-
topaikan sijoittamisessa ja jälkihoidossa. Myös ko-
titarveotossa on jätettävä vähintään 4 m paksuinen 
suojaava kerros pohjaveden päälle.  Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että maa-ainesten kotitarve-
otto ei ole mahollista, jos maapeitteen paksuus 
pohjaveden päällä on alle 5 m. Paikoin pohjaveden 
pintaan voi olla riittävästi suojakerrospaksuuksia, 
jolloin kotitarvetotto voi olla mahdollista.
     Pohjavesialueiden vanhoja maanottokuoppia ei 
saa käyttää risujen tai maa-aineksen kaatopaikka-
na. Pohjavesialueella olevat vanhat maa-ainesten 
ottokuopat tulisi jälkihoitaa. Lisätietoa löytyy ym-
päristöministeriön oppaasta Maa-ainesten kestävä 
käyttö.
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Pohjavesilammikoiden 
virkistyskaytto
Pohjavesialueella sijaitsevissa lammikoissa uimista, virallisia uimapaikkoja lu-
kuun ottamatta, tulisi välttää. Autojen ja mattojen pesu on kiellettyä. Samoin 
eläinten uittaminen pohjavesilammikoissa on kiellettyä.

Pohjaveden suojelua ohjaavat pääasiassa ympäristönsuojelu-laki (575/2014) ja -asetus (713/2014) sekä vesilaki (587/2011). Suojelun merkittävänä perustana ovat pohjaveden pilaamis-kielto ja vesilain 3 luvun mukainen kielto muuttaa pohjavettä sekä ympäristönsuojelulain ja vesilain mukainen lupajärjestel-mä. Peltoviljelyn lakisääteiset toimenpiteet perustuvat pääosin EU:n nitraattidirektiiviin, joka on pantu toimeen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetulla asetuksella (ns. nitraattiasetus) 1250/2014.
Pohjaveden suojeluun liittyviä säädöksiä on myös maa-aines-, maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä öljyvahinkojen torjunta-lainsäädännössä.

Pohjavesialueita koskeva lainsaadanto
.. .. .. ..

.. ..
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