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1

JOHDANTO

Uudellamaalla sijaitsevan Mäntsälän kunnan alueella on yhteensä neljätoista pohjavesialuetta. Opinnäytetyön tarkoituksena on päivittää Mäntsälän pohjavesialueiden tarkkailuohjelmat vastaamaan nykyisiä suosituksia ja lainsäädäntöä. Mäntsälässä on tällä hetkellä voimassa kaksi tarkkailuohjelmaa, toinen Lukon ja toinen Ojalan pohjavesialueella.
Opinnäytetyön toimeksiantaja on Nivos Vesi ja Lämpö Oy, joka on Mäntsälän kunnan
omistaman Nivos Oy:n tytäryhtiö. Muita Nivos Oy:n tytäryhtiöitä ovat Nivos Energia Oy,
Nivos Palvelut Oy sekä Nivos Verkot Oy. Nivos Vesi ja Lämpö Oy:n vesiliiketoiminta ulottuu Mäntsälän, Pukkilan ja Pornaisten alueelle. Nivos Vesi ja Lämpö Oy omistaa Mäntsälän ja Pukkilan kuntien vesihuoltoinfran ja tuottaa Pornaisten vesihuoltopalvelut sopimuksella. Pornaisten kunta omistaa oman vesihuoltoinfransa. Mäntsälän ja Pukkilan pohjavesialueiden tarkkailuohjelmat on laadittu 2000-luvun alussa. Nivos Vesi ja Lämpö Oy tarkkailee niiden mukaan pohjaveden laatua ja pinnankorkeuksia. Opinnäytetyön aihe rajattiin
koskemaan vain Mäntsälän pohjavesialuetta. Pukkilassa Puntarmäen tarkkailuohjelma on
laadittu vuonna 2011 ja Savijoen ja Kirkonkylän vuonna 2007. Savijoen tarkkailuohjelman
päivitys tulee ajankohtaiseksi, kun laitos saneerataan lähivuosina.
Vedenottoluvassa vedenottaja velvoitetaan yleensä tarkkailemaan vedenoton vaikutuksia
lähiympäristöön, niin pohjavesiin kuin luonnonolosuhteisiinkin. Monet edelleen voimassa
olevat tarkkailuohjelmat on laadittu 1970–1980-luvuilla. Ohjelmien laajuus ja sisältö ovat
muuttuneet vuosikymmenten saatossa. Aikaisemmin velvoitettiin tarkkailemaan lähinnä
otettua vesimäärää ja pohjaveden pinnankorkeutta. Nykyisin vaaditaan usein myös veden
laadun ja biologisten kohteiden tarkkailua. Tarkkailuohjelmien sisältö vaihtelee laadintaajankohdan, alueen luonnonolosuhteiden ja ihmistoimintojen, vedenottohankkeen koon
sekä tarkkailuohjelman laatijan ja tilaajan sekä hyväksyvän viranomaisen mukaan. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 3.)
Opinnäytetyössä käytetään pääasiallisina lähteinä vedenottamoiden tarkkailuraportteja,
Mäntsälän pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaa, Suomen ympäristökeskuksen hanketta ”Pohjavedenoton velvoitetarkkailu – nykytila sekä suositukset tarkkailusuunnitelman
laadintaan ja tarkkailun järjestämiseksi” sekä muita alueella aiemmin tehtyjä selvityksiä.
Lisäksi opinnäytetyötä varten haastateltiin geologi Esko Nylanderia Uudenmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksesta sekä ympäristösuunnittelija Liisa Garciaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta. Teoriaosuudessa perehdytään yleisemmin pohjaveteen
Suomessa ja Mäntsälän alueella sekä pohjavesialueiden riskitekijöihin. Lisäksi opinnäytetyön teoriaosuudessa esitellään pohjaveteen ja vedenottoon liittyvää lainsäädäntöä.
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2
2.1

POHJAVESI
Yleistä Suomen pohjavesistä

Pohjavesi määritellään maa- ja kallioperässä olevaksi vedeksi (Vesilaki 587/2011, 1 luvun
3 §; Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 1 luvun 5 §). Myös orsivesi (kuvio 1) on pohjavettä.
Orsivedellä tarkoitetaan varsinaisen pohjavesiesiintymän yläpuolella, vettä huonosti johtavan kerrostuman päällä olevaa pohjavesivyöhykettä. (Ympäristöministeriö 2018, 14.) Pohjavesikerros alkaa siitä syvyydestä, jossa maaperä on kyllästynyt vedellä, eli vesi täyttää
kaikki maaperän huokoset. Pohjavettä muodostuu, kun sadevesi ja sulamisvedet imeytyvät ja suotautuvat maaperään. Pohjavettä voi muodostua myös pintavesien imeytyessä
maaperään, esimerkiksi kun järvien rantavettä imeytyy maahan. (Ympäristöministeriö
2018, 16–17.) Yleensä pohjavesi kuitenkin virtaa kohti vesistöjä. Pohjavesi virtaa maaperän huokostilassa kiviainesrakeiden välissä. Pohjaveden purkautumispaikat ovat lähteitä
(kuvio 1), jotka voivat sijaita esimerkiksi maalla ja suolla tai esimerkiksi vesistöjen pohjissa. (Ramboll Finland Oy 2013, 2.) Sellaista pohjaveden kyllästämää ja vettä hyvin johtavaa maa- tai kallioperän muodostumaa, jossa on runsaasti vapaata pohjavettä, kutsutaan
akviferiksi. Akviferi on hydraulisesti yhtenäinen, vapaa tai paineellinen muodostuma, joka
varastoi ja johtaa vettä niin hyvin, että siihen tehdystä kaivosta saadaan vettä. (Ympäristöministeriö 2018, 14.)

Kuvio 1. Pohjaveden esiintyminen ja synty (Geologian tutkimuskeskus 2005)
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Suomen pohjavesialueilla muodostuu pohjavettä arviolta yhteensä noin 5,4 miljoonaa kuutiota vuorokaudessa (Suomen ympäristökeskus SYKE 2018). Sen lisäksi, että pohjavettä
muodostuu itsestään luonnollisesti, on pohjavesiesiintymän antoisuutta mahdollista parantaa imeyttämällä siihen käsittelemätöntä tai esikäsiteltyä pintavettä järvistä tai joista. Tällaista pohjavettä kutsutaan tekopohjavedeksi. Tekopohjavettä on mahdollista muodostaa
myös rantaimeyttämällä. Se tarkoittaa, että vesistön pohjassa vesi virtaa vettä johtavassa
kerroksessa esimerkiksi rannalla sijaitsevaan kaivoon tai muuhun vettä kokoavaan järjestelmään. (Ympäristöministeriö 2018, 18.) Tekopohjaveden merkitys vesihuollossa on kasvanut viime vuosina. Suomalaisten käyttämästä talousvedestä, jonka raakavesi on pohjavettä, 15 % on tekopohjavettä tai rantaimeytynyttä vettä. Monien kaupunkien läheisyydessä ei ole sellaisia luonnollisia pohjavesimuodostumia, joista voitaisiin ottaa pohjavettä
kattamaan kaupungin vedenhankintatarve, joten tekopohjaveden merkitys tulee luultavasti
kasvamaan tulevaisuudessa. (Ympäristöministeriö 2018, 22.)
Maaperän laatu vaikuttaa pohjaveden laatuun ja määrään. Kuviossa 1 on esitetty maaperän vaikutus pohjaveden syntyyn ja esiintymiseen. Hiekka- ja soramaat ovat parhaita pohjaveden muodostumisalueita ja niillä pohjavettä muodostuu 40–60 % sadannasta. Se vastaa noin 1000 m3 vuorokaudessa neliökilometriä kohden, jos sadanta on 600 mm vuodessa. Moreenimailla suurin osa sadannasta virtaa pintavaluntana vesistöihin ja vain 10–
30 % sadannasta päätyy pohjavedeksi. Savi- ja silttimaaperässä pohjavettä muodostuu
vielä tätäkin vähemmän. (Ramboll Finland Oy 2013, 2.) Harjut ja reunamuodostumat, kuten Salpausselät, ovatkin parhaita alueita pohjaveden muodostumiselle. Suomessa luonnontilaisista hiekka- ja soramuodostumista saatava pohjavesi on yleensä hyvälaatuista, ja
siksi se sopii hyvin vedenottamoiden raakavedeksi. Suomen pohjavesi on yleensä hieman
hapanta ja siinä on paljon happea ja vähäisesti haitallisia aineita. Sateet ja kuivuus vaikuttavat pohjaveden laatuun. Kemialliseen laatuun vaikuttavat maa- ja kallioperän laatu sekä
muun muassa ilmasto ja ihmistoiminnot. (Ympäristöministeriö 2018, 21.)
Salpavesi tarkoittaa akviferin pohjavettä, joka yläpuolelta rajoittuu tiiviiseen, vettä läpäisemättömään salpakerrokseen. Kuvion 1 esimerkissä salpavesi rajoittuu yläpuoleltaan savikerrokseen. Jos salpaveden paine on niin suuri, että puhkaistaessa salpaava kerros veden pinta nousee maanpinnan yläpuolelle, kutsutaan salpavettä arteesiseksi. Tällaiseen
salpaveteen tehty kaivo on arteesinen kaivo (kuvio 1, A-kohta) ja siitä vesi nousee maanpinnalle omalla paineellaan. (Ympäristöministeriö 2018, 14, 18.)
Pohjavesialueet ovat jakaantuneet epätasaisesti eri puolille maata (kuvio 2). Rannikolla on
vain vähän pohjaveden muodostumiselle otollisia hiekka- ja soramuodostelmia ja usein ne
sijaitsevat laajojen savikerrosten alla. (Ympäristöministeriö 2018, 31.) Savipeitteisissä
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pohjavesimuodostumissa on matala happipitoisuus, joka aiheuttaa kohonneita rauta- ja
mangaanipitoisuuksia pohjaveteen. Rannikolla savipelloilla saattaa myös esiintyä pohjavettä happamoittavia sulfidisavia sekä merivaiheiden jäljiltä korkeita kloridipitoisuuksia.
(Uudenmaan ELY-keskus 2015, 31.) Vähiten pohjavesialueita on Ahvenanmaalla ja Pohjois- ja Etelä-Savon ELY-keskusten alueella, eniten Lapin ELY-keskuksen alueella, jossa
sijaitsee noin kolmasosa kaikista Suomen pohjavesialueista. (Suomen ympäristökeskus
SYKE 2018.)

Kuvio 2. Suomen pohjavesialueet (Maanmittauslaitos 2020; Suomen ympäristökeskus
SYKE 2020a)
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Pohjaveden pinnankorkeus vaihtelee myös vuodenajan mukaan. Kuviossa 3 on esitetty
vuodenaikojen vaikutus pohjaveden pinnankorkeuksiin. Pinnankorkeus on esitetty kuviossa 3 sinisellä viivalla. Korkeimmillaan pohjaveden pinta on yleensä syksyisin ja keväisin. Syksyllä pohjaveden pintaa nostavat sateet ja keväällä lumen sulamisvedet. Myös
haihtuminen on silloin keskimääräistä vähäisempää. Lämpiminä kesinä vesi ei pääse
imeytymään syvemmälle, koska kasvillisuus käyttää pintakerroksessa olevaa kosteutta ja
lisäksi haihdunta on suurta. Talvisin pohjaveden pinta laskee, koska sade tulee pääosin
lumena ja vesi ei roudan takia imeydy maaperään. (Ympäristöministeriö 2018, 21–22.)

Kuvio 3. Vuodenaikojen vaikutus pohjaveden pinnankorkeuteen (Suomen ympäristökeskus SYKE 2012)
Myös pohjavesimuodostuman koko ja pohjaveden etäisyys maanpinnasta vaikuttaa pinnankorkeuksien muutoksiin. Keskimäärin yhden pohjavesialueen pinta-ala on vain yhdestä kahteen neliökilometriä ja pohjavedellä kyllästyneen maakerroksen paksuus 10
metriä. Tavallisesti pohjaveden pinta on 2–4 metrin syvyydessä, mutta harjualueilla se voi
olla jopa 50 metrin syvyydessä. Pinnankorkeus vaihtelee sitä vähemmän ja hitaammin,
mitä syvemmällä pohjaveden pinta on. Pohjaveden pinta noudattaa suurin piirtein maanpinnan korkokuvaa. (Ympäristöministeriö 2018, 21–22.) Pohjavesialueella muodostuvan
pohjaveden määrää arvioidaan sadannan ja muodostumisalueen pinta-alan lisäksi imeytymiskertoimen avulla. Imeytymiskertoimen arvioinnissa otetaan huomioon maa-aineksen
rakeisuus, maanpinnan muodot ja kasvillisuus. Antoisuutta voidaan tutkia tietyssä
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pisteessä tarkemmin koepumppauksella, joka yleensä tehdään vedenottamoa suunniteltaessa. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2018.)
Veden suodattuminen on säätelevä ekosysteemipalvelu, joka tuottaa puhdasta pohjavettä
ja pienentää veden puhdistamisesta aiheutuvia kuluja (Luonnontila 2017). Puhdas pohjavesi on tärkeää talousveden saannin kannalta, sillä jopa 60–65 % suomalaisten käyttämästä talousvedestä on pohjavettä. Vesihuoltolaitokset jakavat päivittäin 0,7 miljoonaa
kuutiota sellaista vettä, jonka raakavesi on pohjavettä tai tekopohjavettä. (Ympäristöhallinto 2018, 22.) Tämän lisäksi haja-asutusalueilla on runsaasti yksityisiä talousvesikaivoja
ja haja- sekä loma-asutuksen vesihuolto perustuukin lähes kokonaan pohjaveteen. Hajaasutusalueilla asuu yli puoli miljoonaa suomalaista, joiden vedensaanti on oman kaivon
varassa. Pohjavesi sopii hyvin vedenottamoiden raakavedeksi, sillä luonnontilainen pohjavesi on yleensä hyvälaatuista ja kemiallisilta ja fysikaalisilta ominaisuuksiltaan tasalaatuista ja sen kemiallinen käsittelytarve on yleensä vähäistä. (Suomen ympäristökeskus
SYKE 2012, 11.)

2.2

Pohjavesialueet ja niiden luokitukset

Pohjavesialueella tarkoitetaan geologisin perustein rajattavissa olevaa aluetta, jolla sijaitseva maaperän muodostuma tai kallioperän vyöhyke mahdollistaa merkittävän pohjaveden virtauksen tai vedenoton (Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 1 luvun 5 §). ELY-keskus
määrittää pohjaveden muodostumisalueen rajan sekä rajan, jolla on vaikutusta pohjavesimuodostuman veden laatuun tai muodostumiseen (Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 1299/2004, 2 a luvun 10 a §). Pohjavesialueet on rajattu karttoihin kahdella
viivalla, joista ulompi kuvaa pohjavesialueen rajaa ja sisempi pohjaveden muodostumisen
rajaa. Kuviossa 4 nämä alueet on esitetty harjun leikkauskuvassa. Muodostumisalueella
maaperä on pohjaveden muodostumiselle otollista hienoa hiekkaa tai sitä karkeampaa
maalajia (kuvio 4). Myös sellaiset kallio- ja moreenialueet, joilta tuleva valunta lisää merkittävästi pohjaveden määrää, voidaan sisällyttää kuuluvaksi pohjaveden muodostumisalueeseen. Pohjavesialueen sisään jää koko pohjavesimuodostuma ja alueet, jotka vaikuttavat siihen. (Ramboll Finland Oy 2013, 2.)
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Kuvio 4. Pohjavesialueen raja vettä ympäristöön purkavalla (vasemmalla) ja ympäristöstään keräävällä (oikealla) harjulla (Toppinen 2015)
ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella noudattaen lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Luokkaan 1 kuuluvat pohjavesialueet ovat vedenhankintaan tärkeitä pohjavesialueita, joiden
vettä käytetään tai sitä on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan tai talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen
ihmisen tarpeisiin. Luokkaan 2 kuuluvat pohjavesialueet ovat muuhun vedenhankintaan
soveltuvia pohjavesialueita, jotka soveltuvat veden antoisuuden tai muun ominaisuuden
perusteella luokassa 1 kuvattuun käyttöön. Lisäksi ELY-keskus luokittelee E-luokkaan sellaisen pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan
riippuvainen. (Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 1299/2004, 2 a luvun 10
b §.) Esimerkiksi lähteet, lähdepurot ja –lammet ovat tällaisia ekosysteemejä (Uudenmaan
ELY-keskus 2015, 23).
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä muuttui 1.2.2015. Muutoksessa pohjavesialueiden luokitus uudistui. Vanhan luokituksen mukaan pohjavesialueet jaettiin I-, II- ja
III-luokkiin. Luokka I tarkoitti vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta. Luokka II
tarkoitti vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta. Luokka III tarkoitti muuta pohjavesialuetta. Vanha luokitus on voimassa uuden rinnalla, kunnes kaikki pohjavesialueille tehtävät tarkistukset valmistuvat. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2018.) Luokat 1 ja 2 korvasivat I- ja II-luokat. Luokan III pohjavesialueita luokiteltiin uudestaan 1- tai 2-luokkaan ja
osa niistä poistettiin luokituksesta kokonaan. (Uudenmaan ELY-keskus 2015, 23.)

2.3

Pohjavesien tila ja sen seuranta

Pohjavesien tila luokitellaan hyvään tai huonoon tilaan kemiallisten ja määrällisten ominaisuuksien perusteella (Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 1299/2004, 2 luvun 8 §). Kemiallisen tilan luokittelu tehdään sellaisille pohjavesimuodostumille, jotka eivät
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mahdollisesti saavuta kemiallisesti hyvää tilaa vaikutusarvioinnin perusteella. Luokituksessa otetaan huomioon ympäristönlaatunormit niistä pilaavista aineista, jotka voivat kyseisellä alueella aiheuttaa pohjaveden pilaantumista. (Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä 1040/2006, 3 luvun 14 b §.) Ympäristönlaatunormi on pilaavan aineen, pilaavien aineiden ryhmän tai pilaantumisen indikaattorin pitoisuus pohjavedessä
ilmaistuna laatunormina. Terveyden tai ympäristön suojelemiseksi tätä laatunormia ei saa
ylittää. (Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä 1040/2006, liite 7.) Pohjaveden ympäristönlaatunormit on kirjattu valtioneuvoston asetukseen vesienhoidon järjestämisestä ja tässä työssä ne on esitetty liitteessä 1.
Pohjaveden kemiallinen tila luokitellaan hyväksi, jos pilaavan aineen pitoisuus ei yhdessäkään muodostuman seurantapaikassa ylitä ympäristönlaatunormia ja seurantatulosten perusteella voidaan arvioida, että muita haittatekijöitä koskevat edellytykset täyttyvät. (Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä 1040/2006, 3 luvun 14 c §.) Näitä edellytyksiä ovat muun muassa se, että pilaavan aineen pitoisuus pohjavesimuodostumassa ei
aiheuta pohjavesimuodostuman yhteydessä olevan pintavesimuodostuman ympäristötavoitteiden saavuttamatta jättämistä tai ekologisen tai kemiallisen laadun huonontumista.
Lisäksi arvioidaan, aiheuttaako pilaava aine pohjavedessä haittaa maaekosysteemille tai
vaarantaako pohjavedessä oleva pilaava aine juomaveden laadun. (Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä 1040/2006, liite 7 b.) Määrällinen tila luokitellaan hyväksi, jos keskimääräinen vuotuinen vedenotto on pienempää kuin muodostuvan uuden
pohjaveden määrä, pohjaveden pinnankorkeus ei laske pysyvästi ihmistoiminnan seurauksena eikä pinnankorkeuden muutoksista aiheudu suolaisen veden tai haitallisten aineiden tunkeutumista muodostumaan (Uudenmaan ELY-keskus 2015, 34).
Kuviossa 5 on esitetty pohjavesien tila ja riskialueet Suomessa vuonna 2019. Riskipohjavesialueet on nimetty ympäristöministeriön ohjeen mukaan. Riskipohjavesialue tarkoittaa
sellaista pohjavesimuodostumaa, jossa ihmistoiminnan ja tilaa koskevan tiedon perusteella ei vallitse tai ei mahdollisesti tulla saavuttamaan ympäristötavoitteita eli määrällistä
ja kemiallista hyvää tilaa. ELY-keskukset toimivat pohjaveden suojelun asiantuntijoina ja
tunnistavat ja arvioivat riskipohjavesialueet. (Ympäristöministeriö 2018, 18.) Alue on riskipohjavesialue, jos pohjavedessä on ympäristönlaatunormien ylityksiä, paikalliseen luonnontilaan nähden kohonneita pitoisuuksia ja nousevia trendejä, ihmistoiminnoista lähtöisin
olevia keinotekoisia orgaanisia yhdisteitä, epäorgaanisten aineiden pitoisuudet ylittävät
ohjeellisen pitoisuuden, nitraattipitoisuus ylittää 15 mg/l tai vedessä on sellaisten aineiden
pitoisuuksia, jotka eivät luonnontilassa esiinny pohjavedessä eikä niille ole erikseen olemassa ympäristönlaatunormeja. Riskialueiksi voidaan nimetä myös sellaisia muodostumia, joiden veden laadusta ei ole pitoisuushavaintoja. Tällaisella pohjavesimuodostumalla
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on paljon merkittäviä riskitekijöitä ja tilatavoitteiden saavuttaminen on uhattuna tai pohjaveden tila ei mahdollisesti ole hyvä. (Uudenmaan ELY-keskus 2015, 23.)

Kuvio 5. Pohjavesien tila ja riskialueet 2019 (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019b)
Kaikissa EU-maissa vesien tila arvioidaan joka kuudes vuosi. Vuonna 2019 tehdyn vesien
tila-arviossa arvioiduista 3800 pohjavesialueesta yhdeksän prosenttia on riskialueita. Riskialueiden määrä oli pysynyt suurin piirtein samana verrattuna edelliseen arvioon, joka
tehtiin vuonna 2013. Neljä prosenttia arvioiduista pohjavesialueista oli sellaisia, joista
puuttui riittävät tiedot tilan arvioimiseksi. (Ympäristöministeriö 2019.)
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2.4

Riskit ja uhat pohjavedelle

Vaikka pohjavesi onkin Suomessa usein hyvälaatuista, ovat pohjavesimuodostumat myös
herkkiä pilaantumiselle. Yleensä niitä suojaava maakerros on ohut ja se johtaa vettä hyvin. Muodostumat ovat usein myös melko pieniä. Pohjavesi virtaa omia reittejään maan
alla ja se on myös yhteydessä pintavesiin. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2017.) Erilaiset pohjavesialueilla sijaitsevat toiminnot voivat vaikuttaa haitallisesti pohjaveden laatuun
ja määrään. Pohjaveden laatua voivat heikentää esimerkiksi vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi, polttonesteiden jakeluasemat, liikenne ja tienpito, maa-ainesten otto
sekä jätevesien käsittely. Pohjaveden määrään vaikuttavat esimerkiksi maa-ainesten otto
pohjaveden pinnan alapuolelta, ojitukset tai liiallinen rakentaminen. (Ramboll Finland Oy
2013, 26.) Kuviossa 6 on esitetty ihmisen aiheuttamat pilaantumistapaukset Suomessa
vuosina 1976–2000 pilaantumisen aiheuttaneen toiminnan mukaan. Kuviosta 6 huomataan, että suurin osa pilaantumistapauksista (41 %) on aiheutunut tiesuolauksesta.
Toiseksi suurin pilaantumista aiheuttanut tekijä on teollisuus ja yritystoiminta (23 %) ja kolmanneksi suurin kaatopaikat ja ampumaradat (9 %).

Kuvio 6. Ihmisen aiheuttamat pilaantumistapaukset Suomessa vuosina 1976–2000 (Kitti
2013)
Teollisuus- ja yritystoiminnasta aiheutuu riski pohjavedelle pääasiallisesti toiminnassa käsiteltävien, varastoitavien ja kuljetettavien kemikaalien vuoksi. Näiden lisäksi toiminnasta
muodostuvat jäte- ja hulevesien käsittely ja johtaminen aiheuttavat riskin pohjavedelle.
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(Ramboll Finland Oy 2013, 27.) Haitta-aineet voivat päätyä pohjaveteen esimerkiksi viemäreiden ja säiliöiden vuodoista, kemikaalien varasto- ja käsittelyalueiden puutteellisesta
suojauksesta ja jätevesien vääränlaisesta käsittelystä (Uudenmaan ELY-keskus 2015,
27). Vaarallisia kemikaaleja käsitteleviä tai varastoivia tuotantolaitoksia ei pääsääntöisesti
saa sijoittaa pohjavesialueille ilman erityistä, perusteltua syytä (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005, 2 luvun 18 §). Tällaisia riskiä aiheuttavia laitoksia ja toimintoja ovat esimerkiksi polttonesteiden jakeluasemat, puunkyllästämöt, pesulat sekä metalli- ja kemianteollisuus. Yleisimmät pohjavettä pilaavat aineet
ovat bensiinin lisäaineet, liuottimet, puutavaran kyllästysaineet sekä polttoöljy. Myös puutarhoilla käytetään ja varastoidaan sellaisia lannoitteita ja torjunta-aineita, jotka saattavat
huuhtoutua valuma- ja vajovesien mukana pohjaveteen. (Uudenmaan ELY-keskus 2015,
27.)
Maa-ainesten ottoalueella muodostuvan pohjaveden osuus sadannasta kasvaa ja haihdunta alueella vähentyy, koska puut, kasvillisuus ja maannoskerros poistetaan. Pohjaveden pinnankorkeus vaihtelee tällaisella alueella vuodenaikojen mukaan voimakkaammin
kuin luonnontilaisella pohjaveden muodostumisalueella. Pohjaveden laatuun maannoskerroksen poisto vaikuttaa negatiivisesti, koska luonnontilainen maan pintakerros toimii puskurina haitallisia aineita vastaan. Muun muassa raskasmetallit ja bakteerit pidättyvät maaperän pintakerroksiin. Työkoneiden poltto- ja voiteluaineiden käyttö aiheuttaa epäsuoran
riskin pohjavedelle. Suurin riski liittyy mahdolliseen onnettomuus- tai vahinkotilanteen aiheuttamaan öljyvuotoon. (Ramboll Finland Oy 2013, 29.)
Maatalouden aiheuttama riski pohjavesille muodostuu lantaloista sekä eläinten jaloitteluja laidunalueilta ympäristöön pääsevistä suotovesistä, ravinteiden ja torjunta-aineiden käytöstä pelloilla sekä maatalouskoneiden poltto- ja voiteluaineiden käytöstä ja varastoinnista
(Ramboll Finland Oy 2013, 32). Vesistöjen nitraatit ovat peräisin muun muassa typpilannoitteista. Nitraattipitoisuuksien nousu onkin yleisin maataloudesta aiheutuva pohjavesihaitta. (Uudenmaan ELY-keskus 2015, 31.) Suomen peltoalasta noin 5,6 % sijaitsee pohjavesialueilla. Se tarkoittaa, että pohjaveden hankintaa varten tärkeillä ja siihen soveltuvilla pohjavesialueilla (entiset pohjavesialueiden luokat I ja II) on yhteensä 1293 km2 peltoa. Suomessa seurattavien pohjavesien nitraattipitoisuudet ovat kuitenkin alhaisia verrattua muuhun Eurooppaan. Maatalouden vaikutusalueilla nitraattipitoisuudet ovat kuitenkin
selkeästi korkeammat kuin luonnontilaisilla alueilla. (Luonnonvarakeskus 2020.)
Metsätaloudessa tehtävät ojitukset ja maan muokkaus vaikuttavat pohjavesiin. Metsäojitukset voivat muuttaa pohjaveden luontaisia purkautumisolosuhteita, mikäli ojitukset ulottuvat liian syvälle pohjaveden pinnan alapuolella oleviin, vettä johtaviin maakerroksiin.
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Tämä voi aiheuttaa myös pohjaveden pinnan alenemista. Ojitusten seurauksena humuspitoiset suovedet saattavat imeytyä pohjavesimuodostumaan. (Ramboll Finland Oy 2013,
32–33.) Ojituksien seurauksena pohjavesiin voi päätyä nitraattia (Luonnonvarakeskus
2020).
Omakoti- ja pientaloasumisen jätevesien käsittely ja johtaminen sekä lämmitys aiheuttavat
riskin pohjaveden laadulle. Haja-asutusalueiden kiinteistökohtainen jäteveden käsittely on
riski, mikäli jätevesijärjestelmän puhdistusteho tai mitoitus ei ole riittävä. Myös puutteellinen huolto ja vuodot ovat ongelma. Jätevesien pääsy maaperään voi aiheuttaa esimerkiksi bakteeripesäkkeitä ja ravinnepitoisuuksien kohoamista pohjavedessä. Lämmityksen
aiheuttamat pohjavesiriskit liittyvät öljylämmityksen sekä maalämpökaivojen aiheuttamiin
riskeihin. Öljysäiliön vuoto- tai ylitäyttötilanteessa öljyä pääsee maaperään. Maalämpökaivoa poratessa pohjaveden virtausolosuhteet saattavat muuttua, mikäli porauksella puhkaistaan vettä pidättävä maakerros. Maalämpökaivosta saattaa lisäksi vuotaa lämmönsiirtonestettä maaperään ja siitä pohjaveteen. (Ramboll Finland Oy 2013, 33-34.)
Muuntamoiden jäähdyttämiseen ja eristämiseen käytetään öljyä, josta aiheutuu riski pohjavedelle. Etenkin vanhat pylväsmuuntamot ovat riski, koska niissä ei ole huomioitu lämpölaajenemista, jolloin nesteen tilaavuuden muutokset voivat aiheuttaa muuntamon rikkoutumisen ja öljyn pääsemisen maaperään. Puistomuuntamoissa öljyn vuotamista maaperään voidaan ehkäistä asentamalla muuntamoihin öljynkeräyskaukalot. (Ramboll Finland Oy 2013, 35.)
Liikenteestä ja tienpidosta aiheutuu riski pohjavedelle, koska liukkauden torjunnassa käytetty maantiesuola saattaa kulkeutua pohjaveteen ja aiheuttaa pohjaveden kloridipitoisuuden nousua. Suomessa liukkaudentorjuntaan käytetystä suolasta 94 % on natriumkloridia
ja 6 % kaliumkloridia. Vaihtoehtoisena liukkaudentorjunta-aineena on kokeiltu kaliumformiaattia, mutta sen käyttö on vielä vähäistä. Suolaa käytetään Suomessa nykyisin yhteensä
noin 80000 tonnia vuodessa. Suola liukenee veteen ja siten kulkeutuu ympäristöön. Pohjavesien kloridipitoisuuksien nousu aiheuttaa veden laadun heikkenemistä. Kloridi itsessään ei ole terveydelle haitallista, mutta kohonnut kloridipitoisuus talousvedessä aiheuttaa
korroosiota metallisissa vesikalusteissa. Korroosiota aiheutuu, kun kloridin pitoisuus ylittää
25 mg/l. Kalusteista liukenevat metallit heikentävät talousveden laatua. Kun kloridin pitoisuus nousee 200–300 milligrammaan litrassa, veteen aiheutuu makuhaitta. (Liikennevirasto 2015, 16–17.) Talousveden suositeltu kloridipitoisuus on alle 25 mg/l ja laatusuositus vesilaitoksille on alle 250 mg/l (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015). Toinen liikenteen pohjavedelle
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aiheuttama riski on vaarallisten aineiden kuljetukset teillä. Onnettomuustilanteessa vaarallisia aineita voi päätyä maaperään ja alueen pohjavesiin. (Ramboll Finland Oy 2013, 36.)
Pilaantuneet maat ovat riski pohjavedelle, mikäli maaperän pilanneet haitta-aineet pääsevät kulkeutumaan pohjaveteen. Maaperän tilan tietojärjestelmässä (MATTI) on tietoa alueista, joiden maaperä on mahdollisesti pilaantunut tai joiden tilaa on selvitetty tai jotka on
jo puhdistettu. Kuviossa 7 on esitetty MATTI-kohteiden jakautuminen toimialoittain. Polttoaineiden jakelu ja liikennetoiminta on selkeästi suurin maaperän likaantumista aiheuttava
toimiala. Seuraavaksi suurimmat yksittäiset toimialat ovat jätteenkäsittely ja romuttamot,
ampumaradat sekä moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus. Noin viidennes MATTI-rekisterin kohteista sijaitsee luokituksessa mukana olevalla pohjavesialueella. Suuri osa pohjavesialueiden MATTI-kohteista sijaitsee Etelä-Suomen harjualueilla, erityisesti ensimmäisen
Salpausselän alueella. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2014.)

Kuvio 7. MATTI-rekisterissä olevien kohteiden toimialajakauma (Suomen ympäristökeskus
SYKE 2014)
Tulevaisuudessa ja pitkällä aikavälillä myös ilmastonmuutos uhkaa pohjaveden laatua ja
määrää. Sään ääri-ilmiöiden yleistyessä sadanta ja rankkasateet lisääntyvät. Lumipeitteinen aika lyhenee ja jo talven aikana sulava jää ja lumi lisää sulamisvesien määrää talvella
ja vähentää niitä keväällä. Sateiden lisääntyminen, lauhempi sää ja vähempi haihdunta
talvisin johtavat siihen, että pohjaveden pinnat tulevat olemaan korkeammalla talvisin. Lisäksi sula maa pidentää pohjaveden imeytymisaikaa, mikä voi myös osaltaan kasvattaa
pohjavesivarantoja. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2016.) Maakerrosten
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mikrobiologinen puhdistus on hidasta talvella, joten pohjaveden pilaantuminen on mahdollista etenkin sellaisilla alueilla, joilla maaperän suodattavat kerrokset ovat ohuita ja pohjavesi on korkealla (Suomen ympäristökeskus SYKE 2012, 34).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien rankkasateiden myötä tulvat tulevat lisääntymään. Tulvat uhkaavat pohjaveden laatua, koska pohjavettä suojaava maakerros on yleensä ohut,
jolloin riski pohjaveden pilaantumiselle bakteereilla nousee. (Suomen ympäristökeskus
SYKE 2016.) Tulvien seurauksena pintavettä saattaa päästä vedenottamoon, jos vedenottamo sijaitsee alavalla maalla tai kaivon rakenteet ovat huonot. Tämä heikentää veden
laatua. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2012, 27.)
Vaikka pohjavettä onkin enemmän talvisin, on mahdollista, että kesäisin vettä on vähemmän. Sään ääri-ilmiöiden yleistyessä myös kuivuus yleistyy. Kuivuuden ei arvioida aiheuttavan laajamittaisia ongelmia vedenhankinnalle tulevaisuudessa, mutta pitkät kuivuusjaksot voivat kuitenkin vaikuttaa merkittävästi paikallisesti. Pienissä pohjavesimuodostumissa
veden pinta voi laskea niin paljon, että vedenhankinta vaikeutuu. Pitkällä ajanjaksolla pohjaveden pinnat laskevat etenkin Etelä-Suomen pienissä pohjavesimuodostumissa kesäisin, minkä seurauksena pohjaveden mangaani- ja rautapitoisuudet voivat nousta. Tämä
lisää veden käsittelytarvetta ja voi rajoittaa vedenottoa. (Suomen ympäristökeskus SYKE
2012, 31.) Ilmastonmuutoksen seurauksena kevät aikaistuu, minkä seurauksena etenkin
Etelä- ja Länsi-Suomessa pohjaveden taso alentuu loppukesällä (Suomen ympäristökeskus SYKE 2016). Vedenkulutus kasvaa kuivina kesäkuukausina, mikä osaltaan myös
alentaa pohjavesien pinnankorkeuksia. Useiden pohjavedenottamoiden ottoluvat ovat ylimitoitettuja. Jos lupaehtoja hyödynnetään täysimääreisenä poikkeuksellisen kuivina aikoina, voi se alentaa pohjaveden pinnankorkeuksia paikoitellen merkittävästi. (Suomen
ympäristökeskus SYKE 2012, 31.)
Etenkin pienissä muodostumissa kuivuus voi huonontaa pohjaveden laatua. Pohjaveden
pinnan ollessa alhaalla kuivina kausina, pohjaveden virtausolosuhteet muuttuvat. Virtausolosuhteiden muuttuessa pohjaveteen saattaa kulkeutua sellaisia haitallisia aineita,
jotka eivät normaalisti olisi riski pohjavedelle. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2012, 32.)
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3
3.1

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEET
Pohjavesialueet ja pohjavedenottamot

Mäntsälässä 1-luokkaan on luokiteltu Ojalan, Saaren ja Levanto-Vasaraisennummen pohjavesialueet. Lukon pohjavesialue on luokiteltu kuuluvaksi 1E-luokkaan. Lisäksi Mäntsälän
alueella on useita 2-luokkaan kuuluvia pohjavesialueita. (Uudenmaan ELY-keskus 2019.)
Lukon ja Ojalan pohjavesialueet ovat merkittävimmät vedenoton kannalta. Mäntsälän
kaikkien pohjavesialueiden sijainti on esitetty kuviossa 8.

Kuvio 8. Mäntsälän pohjavesialueet (Ramboll Finland Oy 2013)
Ojalan pohjavesialue on esitetty kuviossa 9. Pohjavesialueen pinta-ala on 3,22 km2 ja siitä
muodostumisalueen osuus on 1,09 km2. Alue on osa luode-kaakkosuuntaista harjujaksoa.
Pohjoisosassa muodostuma erottuu selkeimpänä kohomuotoisena harjuna. Paksuimmat
hiekka- ja sorakerrokset sijoittuvat Äijänropakon alueelle, jossa on ollut laajamittaista
maa-ainesten ottoa. Merkittävä osa harjumuodostelmasta on kaivettu pois. Pohjavesialueen keskiosassa, lähellä Hietastenojaa, harju on kerrostunut kalliopainanteeseen ja peittynyt hienoaineksella. Pohjavesialue rajoittuu etelässä moreeni- ja kallioalueisiin (kuvio 10).
(Ramboll Finland Oy 2013, 9.)
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Kuvio 9. Ojalan pohjavesialue (Paikkatietoikkuna 2020)
Ojalan pohjavesialueella kallio on monessa kohtaa pohjaveden pintaa korkeammalla. Hietastenojan alueelle puolestaan sijoittuu syvempi kallioruhje tai –painanne. Hietastenoja jakaa pohjavesialueen kahteen valuma-alueeseen. Pohjavesi virtaa kohti Hietastenojaa,
jossa sijaitsee sen luontainen purkautumispaikka. Valuma-alueen eteläosassa pohjavesikerros on epäyhtenäinen ja ohut. Pohjoinen pohjavesialue on puolestaan yhtenäisempi.
Vedenottamon kohdalla vettä hyvin johtavat maakerrokset sijaitsevat vettä pidättävien
savi- ja silttikerrosten alapuolella (kuvio 10). (Ramboll Finland Oy 2013, 9.)
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Kuvio 10. Ojalan pohjavesialueen maaperä (Ramboll Finland Oy 2013)
Ojalan pohjavedenottamo sijaitsee Hietastenojan eteläpuolella (kuvio 9). Vedenottamolle
on myönnetty vedenottolupa vuonna 1966. Alkuperäisen luvan mukaan vettä sai ottaa 800
m3/d. Lupapäätöstä on muutettu vuonna 1989 Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksellä
niin, että vettä voidaan ottaa enintään 2000 m3/d ja enintään 1200 m3/d vuosikeskiarvona.
(Ramboll Finland Oy 2013, 11.) Viime vuosina vedenottomäärät ovat pysyneet ottolupien
rajoissa. Raakavesi otetaan kahdesta siiviläputkikaivosta. Alueella tehdään suojapumppausta, jonka tarkoituksena on estää pilaantuneen pohjaveden pääsy vedenottamolle.
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(Nivos Vesi ja Lämpö Oy 2020b.) Luvussa 3.2 on kerrottu tarkemmin alueen pilaantuneisuudesta.
Kaivoista raakavesi pumpataan verkostoon ilmastuksen ja kalkkikivialkaloinnin kautta.
Tarvittaessa vesi desinfioidaan natriumhypokloriitista tehdyllä liuoksella ennen kalkkikivialkalointia tai ennen verkostoon johtamista. Alavesisäiliöstä vesi pumpataan vesijohtoverkostoon kahdella verkostopumpulla. Pumppujen paineputki on varustettu UV-desinfiointilaitteella. Laitoksella on säilytystila liikuteltavalle varavoimakoneelle. (Ramboll Finland
Oy 2009, 2.)

Kuvio 11. Lukon pohjavesialue (Paikkatietoikkuna 2020)
Lukon pohjavesialue on esitetty kuviossa 11. Lukon pohjavesialue on laajuudeltaan 2,47
km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 1,47 km2. Alue muodostuu luode-kaakkosuuntaisesta pitkittäisharjusta, joka rajoittuu Kilpijärveen luoteessa ja Kotojärven ja Kirkkosuon alueisiin etelässä ja kaakossa. Maaperä alueella on hyvin vettä läpäisevää hiekkaa
ja soraa. Kuviossa 12 hiekka on merkitty vaalean vihreällä ja sora tumman vihreällä värillä. Paksuimmat hiekka- ja sorakerrokset sijoittuvat Lukonmäen alueelle. (Ramboll Finland Oy 2013, 13.) Lukonharjun alue on merkitty Uudenmaan maakuntakaavaan arvokkaana geologisena muodostumana (Uudenmaan liitto 2020).
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Kuvio 12. Lukon pohjavesialueen maaperä (Geologian tutkimuskeskus 2018)
Alueen pohjaveden päävirtaussuunta on eteläosassa kaakkoon kohti Tiilimäkeä. Kotojärven pohjoispuolella suolla on pohjaveden luontainen purkautumispaikka. Pohjoisosassa
pohjavesi virtaa luoteeseen kohti Kilpijärven vedenottamoa ja Kilpijärveä, jonne pohjavesi
myös purkautuu. Toinen purkautumispaikka on pelto-oja, joka virtaa alueen pohjoisrajalla.
Osittain kallion muodostumasta muodostuva vedenjakaja Lukon ja Kilpijärven vedenottamoiden välillä sijaitsee Lukonmäen alueella. Pohjavesialueen eteläreunalla sijaitsee arvioitu orsivesialue, jonka laajuutta ei tiedetä tarkemmin. Tämän alueen kaivojen veden pinnankorkeudet ovat huomattavasti korkeammalla kuin alueen pohjaveden pinnantaso.
(Ramboll Finland Oy 2013, 14.) Lukon pohjavesialueen eteläkärki menee osittain päällekkäin Kotojärvi-Isosuon Natura-alueen kanssa (kuvio 13). Isosuo kuuluu valtakunnalliseen
soidensuojeluohjelmaan ja Kotojärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Natura-alue on paikoin hieman suojelualueita laajempi. (Ramboll Finland Oy 2013,
44.) Kuviosta 13 nähdään, että pohjaveden virtaussuunta on Lukonharjulta kohti Kotojärveä, jossa pohjaveden luontainen purkautumispaikkakin sijaitsee.
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Kuvio 13. Lukon pohjavesialue, Natura-alue sekä luonnonsuojeluohjelma-alue (Ramboll
Finland Oy 2013)
Lukon pohjavesialueella sijaitsee kaksi vedenottamoa, Lukko ja Kilpijärvi. Kilpijärven kaivolta pohjavesi johdetaan Lukon vedenottamolle käsiteltäväksi. Lukon vedenottamo sijaitsee Kirkkosuon reunalla, Sälinkääntien välittömässä läheisyydessä (kuvio 13). Lukon vedenottamolle on myönnetty vedenottolupa vuonna 1975. Luvan mukaan vettä voidaan ottaa enintään 700 m3/d vuosikeskiarvona kolmesta siiviläputkikaivosta, joista nyt käytössä
on vain yksi. (Nivos Vesi ja Lämpö Oy 2020a.) Lisäksi vuonna 1984 Länsi-Suomen vesioikeus myönsi luvan, jonka mukaan Kilpijärven vettä saisi käyttää tekopohjaveden muodostamiseen. Hanketta ei ole koskaan toteutettu, koska Kilpijärven vesi on huonolaatuista ja
siinä on esiintynyt kesäisin sinileviä. (Ramboll Finland Oy 2013, 15.)
Kilpijärven vedenottamo sijaitsee noin sadan metrin päässä Kilpijärvestä (kuvio 13). Vedenottamolle on myönnetty vedenottolupa vuonna 1990. Luvan mukaan vettä voidaan ottaa enintään 1000 m3/d kuukausikeskiarvona yhdestä kaivosta. Vedenottomäärät ovat pysyneet viime vuosina ottolupien rajoissa ja vedenlaatu on pysynyt tasaisena. (Nivos Vesi
ja Lämpö Oy 2020b.)
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Lukon vesilaitoksella on NATWAT-prosessi, joka on biologis-kemiallis-fysikaalinen strippaus-hapetus-suodatusmenetelmä. Sen avulla voidaan poistaa vedestä tehokkaasti siihen
liuennutta rautaa ja mangaania sekä liuenneita kaasuja kuten metaania, radonia, rikkivetyä, ammoniakkia ja hiilidioksidia. Käsittelyllä voidaan poistaa myös muita vedessä mahdollisesti olevia orgaanisia ja epäorgaanisia epäpuhtauksia. NATWAT-prosessi toimii normaalitilanteessa ilman lisäkemikaaleja. (Ferroplan Oy 2016, 2.)
NATWAT-laitteisto koostuu kolmesta pääosasta, jotka ovat monivaiheinen ilmastus-strippauskolonni, monikerrosmassasuodatin ja vastavirtapesuri. Näiden pääosien lisäksi Lukon vesilaitoksella on jatkuva UV-käsittely sekä valmius kloorin syöttöön verkostoveteen.
Raakavesi pumpataan paineella ilmastukseen, josta vesi kulkeutuu painovoimaisesti prosessin läpi alavesisäiliöön. Sieltä vesi pumpataan paineenkorotuspumpuilla desinfioinnin
läpi verkostoon. Ilman jatkuvaa virtaamaa laitoksen läpi ilmastimien ja suodatinmassan
biologinen toiminta kuolee heikentäen puhdistustehoa. (Ferroplan Oy 2016, 2.)
Ilmastusyksikkö koostuu ilmastuspuhaltimesta ja ilmastustornista. Raakavesi ruiskutetaan
ejektorien läpi tornin yläosaan, josta vesi valuu täytekappaleiden läpi tornin pohjalle ja
sieltä edelleen ulos. Ejektorit imevät vesimassan sekaan ilmaa, joka hapettaa veden jo ilmastustornille syötettäessä. Ilmastustorniin ilma imetään keskipainepuhaltimilla. Imu aiheuttaa tornin sisälle alipaineen, joka puolestaan edesauttaa liukoisten kaasujen erottelemista vedestä. Ilmavirta kulkee täytekappalekerroksen läpi valuvaa vesivirtaa vastaan, jolloin vedestä poistuu ylimääräinen hiilidioksidi ja haihtuvat kaasut. (Ferroplan 2016, 3.)
Suodatinlaitteisto koostuu neljästä rinnakkaisesta avonaisesta massasuodattimesta sekä
niitä yhdistelevistä putkistoista, venttiileistä ja valvontainstrumenteista. Suodattimet toimivat normaalisti rinnakkain paitsi silloin, kun jokin niistä on pesussa. Suodatinmassaan kiinnittyneellä mikrobikasvustolla on merkittävä osuus veden epäpuhtauksien poistossa ja liukoisten metallien hapetuksessa. Vastavirtahuuhtelu möyhentää likaantuneita suodatinmassakerroksia ja irrottaa massajyväsiin kiinnittyneitä partikkeleita. Lisäksi vastavirtahuuhtelu irrottaa karbonaattimuodostuksen takia toisiinsa kiinnittyneitä massajyväsiä.
(Ferroplan 2016, 7–8.)

3.2

Riskikohteet ja historian rasitteet pohjavedelle

Ramboll Finland Oy:n vuonna 2013 tekemän riskiarvioinnin mukaan Lukon pohjavesialueen suurimmaksi riskiksi arvioitiin Sälinkääntie (Ramboll Finland Oy 2013, 37). Kuviossa
14 on vahvistettu sinisellä värillä Lukon pohjavesialueella kulkevat isommat tiet ja violetilla
värillä pohjaveden muodostumisalueella kulkevat tiet. Lukon ja Kilpijärven vedenottamot
sijaitsevat Sälinkääntien läheisyydessä. Vedenottamoiden kloridipitoisuudet ovat kuitenkin
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olleet alhaiset verrattuna enimmäispitoisuussuositukseen, joka on 250 mg/l. Vaarallisten
aineiden kuljetuksia on Sälinkääntiellä keskimäärin 30000 tonnia vuodessa ja keskimääräinen vuorokausiliikenne on 2139 ajoneuvoa vuorokaudessa. (Ramboll Finland Oy 2013,
36.) Sälinkääntien kunnossapitoluokka on Ib, eli sitä hoidetaan korkeatasoisesti, mutta
pääasiassa ilman suolaa ja tien pinta on osittain polannepintainen (Liikennevirasto 2015).
Sälinkääntie kulkee myös Ojalan pohjavesialueen läpi. Ojalan pohjavesialueella on suunniteltu tehtäväksi pohjavesisuojaus Sälinkääntien uuden linjauksen toteutuessa. (Ramboll
Finland Oy 2013, 36.)

Kuvio 14. Lukon pohjavesialue ja Sälinkääntie (Paikkatietoikkuna 2020)
Ojalan pohjavesialueen suurimmaksi riskitekijäksi arvioitiin Sälinkääntien yritysalue (Ramboll Finland Oy 2013, 37). Kuviossa 15 on esitetty violetilla värillä ympyröidyn yritysalueen
sijainti pohjavesialueella. Sälinkääntien yritysalueella on ollut teollista toimintaa useamman vuosikymmenen ajan. Alue sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Ojalan vedenottamosta. (Ramboll Finland Oy 2013, 27.) Teollisuusalueella on sijainnut romuttamo, jolla on
ollut toimintaa vuodesta 1977 lähtien (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2018, 2). Romuttamon tontilla on havaittu pilaantunutta maata. Pilaantunut maa on riski pohjavedelle, mikäli
haitta-aineet pääsevät kulkeutumaan pohjaveteen. Tontin maaperän on todettu pilaantuneen raskasmetalleilla, öljyllä sekä klooratuilla yhdisteillä, pääasiassa tetrakloorieteenillä.
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(Nivos Oy 2019.) Pilaantuneen pohjavesialueen pinta-alaksi on arvioitu 50 000 m2 ja pohjaveden määräksi 37 500 m3. Kloorattuja yhdisteitä pohjavedessä on yhteensä muutamia
kiloja. (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2018, 17.)
Tetrakloorieteeni on kloorattu liuotin, jonka on todettu aiheuttavan syöpää ihmiselle. Ihmisen on mahdollista altistua pohjavedessä olevalle tetrakloorieteenille talousveden kautta.
Pohjavesi myös kuljettaa liuotinta suuremmalle alueelle. (FCG Suunnittelu ja tekniikka
2018, 20–21.) Pohjavedessä on havaittu pieniä liuotinainepitoisuuksia vuosien mittaan
otetuissa näytteissä. Kohonneita pitoisuuksia havaittiin vedenottamolla ensimmäisen kerran vuonna 1999. Vuosina 2000–2004 alueen viidestätoista pohjavesiputkesta kahdessatoista havaittiin kohonneita pitoisuuksia. Päästölähteen tontilla pitoisuudet vaihtelivat välillä 15–750 µg/l ja olivat maksimissaan 2000 µg/l. (Ramboll Finland Oy 2019, 6.) Vuodesta 2000 alkaen päästölähteen ja vedenottamon välillä on tehty suojapumppausta,
jonka tarkoituksena on ollut estää liuotinaineiden kulkeutuminen vedenottoon. Pois pumpattava vesi ohjataan läheiseen ojaan. Pumpattava vesimäärä vaihtelee välillä 80–120
m3/d. (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2018, 5.) Liuotinainepitoisuudet ovat viime vuosina
olleet laskussa sekä vedenottamolla että suojapumppauskaivossa. Vuonna 2018 kloorattujen yhdisteiden pitoisuudet olivat päästölähteen alueella 40–300 µg/l (Ramboll Finland
Oy 2019, 6). Pitoisuuksien vähentyminen viittaa lähteen vähenemiseen tai mahdollisesti
biologiseen hajoamiseen (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2018, 5).

Kuvio 15. Sälinkääntien yritysalueen sijainti Ojalan pohjavesialueella (Paikkatietoikkuna
2020)
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Sälinkääntien yritysalueella on sijainnut vuosina 1950–1970 kaatopaikka, jonne on viety
teollisuus- ja yhdyskuntajätettä. Teollisuusjätettä on tuotu muun muassa Idman Oy:n valaisintehtaalta ja se on sisältänyt trikloorieteenipitoista maalijätettä. Myöhemmässä vaiheessa kaatopaikalle on tuotu rakennus- ja tietyömailta peräisin olevia ylijäämämaita. Alueella on tehty paljon tutkimuksia ja selvityksiä, joiden perusteella kaatopaikka ei todennäköisesti ole aiheuttanut pohjavesialueen tetrakloorieteenipäästöjä. (Ramboll Finland Oy
2013, 31.)
Anttilan alueella Ojalan pohjavesialueella oli vuosina 1959–1970 pylväskyllästämö. Kyllästysaineena käytettiin K33-merkkistä suolaliuosta, joka sisältää muun muassa kuparia, kromia ja arseenia. Vuonna 2000 tehdyssä ympäristöselvityksessä havaittiin maaperätutkimuksessa kohonneita pitoisuuksia näistä aineista. Lisäksi pohjavedessä havaittiin talousveden laatuvaatimukset ylittävä pitoisuus arseenia. Saman kiinteistön alueella on tapahtunut ilkivallan seurauksena öljyvahinko, jonka jälkeen pilaantuneeksi epäiltyä aluetta on
kunnostettu vuonna 2002. Kunnostuksen jälkeen alueen maaperässä ei havaittu yli ohjearvon olevia hiilivetypitoisuuksia. Pohjavesialueen rajalla on lisäksi sijainnut Mäntsälän
kunnan kaatopaikka ja toimintansa lopettanut puutarha. (Ramboll Finland Oy 2013, 3132.)
Sälinkääntien ja yritysalueen lisäksi Lukon ja Ojalan pohjavesialueilla on muita riskikohteita. Lukon pohjavesialueella on sijainnut sementtivalimo ja saha. Lisäksi kyläkaupalla on
ollut polttonesteiden jakeluautomaatti. Sahan alueella on tutkittu maaperän pilaantuneisuutta, mutta otetuissa näytteissä ei ole havaittu ohjearvoja ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. (Ramboll Finland Oy 2013, 32.)
Lukonmäen harjualueella on ollut haulikkoammuntarata, jonka loppumisen jälkeen alueella on ollut maa-ainesten ottoa noin kilometrin päässä Kilpijärven vedenottamosta. Viimeisin ottolupa on vanhentunut vuonna 2013. Haulikkorata on aiheuttanut maaperän pilaantumista, koska vuosien saatossa ammutuista hauleista on liuennut haitta-aineita maaperään. Aluetta on kunnostettu, ja kunnostamisen jälkeen maaperässä ei ole havaittu
haitta-aineita. (Ramboll Finland Oy 2013, 32.) Ojalan pohjavesialueen pohjoisosassa on
aiemmin ollut laaja-alaista maa-ainesten ottoa, mutta tällä hetkellä alueella ei ole voimassa olevia maa-aineksen ottolupia. (Ramboll Finland Oy 2013, 29.)
Ojalan pohjavesialueen kiinteistöistä lähes kaikki ovat liittyneet viemäriverkostoon. Lukon
pohjavesialueella sijaitsevista kiinteistöistä valtaosalla on aiemmin ollut kiinteistökohtainen
jätevesijärjestelmä. Yleisin kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä on ollut imeyttää kaikki
jätevedet tai harmaat vedet sakokaivojen jälkeen maahan. Lisäksi Lukon vedenottamon
läheisyydessä sijaitsee Sälinkään siirtoviemärin päälinja ja jätevesipumppaamoita.

25
Ylivuoto- tai vikatilanteessa on mahdollista, että viemäristä pääsisi jätevettä maahan ja
siitä pohjaveteen. Sekä Ojalan että Lukon pohjavesialueilla sijaitsevista kiinteistöistä muutamissa on maalämpöjärjestelmä. (Ramboll Finland Oy 2013, 34.)
Ojalan ja Lukon pohjavesialueilla sijaitsee öljyeristeisiä muuntamoita. Puistomuuntamoissa on öljynkeräyskaukalot, jotka ehkäisevät öljyn pääsyä maaperään. (Ramboll Finland Oy 2013, 35.)

3.3

Pohjavesialueiden nykytila

Suomen ympäristökeskus on määritellyt Lukon pohjavesialueen kemiallisen riskin alueeksi, jonka määrällinen ja kemiallinen tila on tällä hetkellä hyvä. Ojalan pohjavesialue on
puolestaan luokiteltu kemiallisen riskin alueeksi, jonka kemiallinen tila on huono ja määrällinen tila hyvä. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2020b.) Mäntsälän pohjavesialueilla on
tehty vuosien saatossa kunnostustoimia, joilla pyritään estämään pohjaveden laadun heikkeneminen ja antoisuuden väheneminen. Ojalan pohjavesialueella Sälinkääntien yritysalueella entisen korjaamon tontilla on aloitettu pilaantuneen maaperän puhdistus massanvaihdolla sekä in situ -menetelmällä. Valitussa in situ -menetelmässä maaperään injektoidaan reaktiivinen seinä. Reaktiivisen seinän kemikaalit, jotka ovat esimerkiksi ravinteita tai
pelkistimiä, aikaansaavat kloorattujen hiilivetyjen kemiallista ja biologista hajoamista. Reaktiivinen seinä toteutetaan nykyisen suojapumppauskaivon läheisyydessä. Kunnostus on
tarpeen, jotta pohjaveden pilaantuminen saadaan poistettua ja siten turvataan talousveden laatu myös tulevaisuudessa. (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2018, 28–29.) Puhdistus on aloitettu vuoden 2019 heinäkuussa ja pohjaveden puhdistumisen kemiallinen ja
biologinen vaihe kestää vuoteen 2024. (Nivos Oy 2019.)
Kunnostuksen tavoitteena on, että massavirta päästölähteestä suojapumppauskaivolle vähenee ja päästön leviämistä voidaan hallita ja pienentää. Pohjaveden pitoisuuksien tulee
myös alittaa ympäristönlaatunormit suojapumppauskaivon kohdalla. Tämä tarkoittaa, että
vinyylikloridin pitoisuuden tulee olla alle 0,15 µg/l ja tri- sekä tetrakloorieteenin pitoisuuden
alle 5 µg/l. Tavoitteena on myös suojapumppauksen lopettaminen kunnostuksen valmistuttua. Näihin tavoitteisiin on tarkoitus päästä 3–5 vuoden sisällä kunnostuksen aloittamisesta. (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2018, 33.) Kunnostuksen aikana suojapumppausta jatketaan varotoimena. Ennen poispumpatun veden johtamista ojaan se käsitellään aktiivihiilisuodattimella, jolla klooratut liuottimet saadaan erotettua vedestä. (FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy 2018, 29.)
Sälinkääntien yritysalueella on tällä hetkellä ympäristöluvanvaraista toimintaa sekä pienimuotoisempaa toimintaa. Osa alueen kiinteistöistä on tyhjillään. Sälinkääntiellä tällä

26
hetkellä toimivat yritykset ovat Rudus Oy:n valmisbetonitehdas, betonisia sokkeli-, väliseinä- ja kellarielementtejä valmistava Isoportti Oy, Autohuolto L&L Oy sekä Mäntsälän
autopurkaamo Avoin yhtiö. Autohuollon kiinteistöllä on havaittu jätetäyttöä sekä öljyyntynyttä maata ja lisäksi siellä on säilytetty epäasiallisesti vaarallista jätettä. (Ramboll Finland
Oy 2013, 27.) Maaperän pilaantuneisuutta kiinteistöllä on tutkittu vuonna 2005, jolloin pilaantuneisuutta ei havaittu ja kaikki tutkittujen haitta-aineiden pitoisuudet olivat alle ohjearvojen (Ramboll Finland Oy 2013, 31).
Lukon pohjavesialueella nykyisin toimivia yrityksiä ovat Soukkion automaalaamo sekä PSlelut Oy, joka tuo maahan muovileluja. Alueella ei siis ole nykyisin juurikaan pohjaveden
pilaantumisen riskiä aiheuttavaa yritystoimintaa. Viemäröinti on laajentunut alueella ja nykyisin osa kiinteistöistä on liittynyt viemäriverkostoon, mikä pienentää pohjaveden pilaantumisen riskiä.
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4
4.1

POHJAVETEEN JA VEDENOTTOON LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ
Lupakäytännöt

Veden ottaminen vesihuoltolaitoksen tai vesihuoltolaitokselle vettä toimittavan tarpeisiin
edellyttää aina vesilain (587/2011) mukaisen luvan. Vedenottolupa turvaa vedenottajalle
oikeuden ottaa vettä ja siinä määritellään ehdot, joilla ottamisesta ei aiheudu merkittäviä
haitallisia vaikutuksia ympäristölle tai muulle vedenkäytölle alueella. Luvan myöntäjä on
aluehallintovirasto. Haettaessa hyväksyntää koskien talousvettä toimittavan laitoksen toimintaa on kopio luvasta toimitettava kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. (Suomen
ympäristökeskus SYKE 2019a, 11.)
Lupa myönnetään sellaiselle hankkeelle, joka ei loukkaa yleistä tai yksityistä etua tai
hankkeesta saatava yleinen tai yksityinen hyöty on huomattava verrattuna siitä koituviin
menetyksiin (Vesilaki 587/2011, 3 luvun 4 §). Yleiselle edulle aiheutuvia hyötyjä ja menetyksiä arvioidaan yleiseltä kannalta. Jos hyöty tai menetys voidaan arvioida rahassa, käytetään arvioinnissa rahallista arvoa. (Vesilaki 587/2011, 3 luvun 6 §.) Yksityisiä hyötyjä ja
menetyksiä arvioitaessa huomioidaan maa- tai vesialueen tai muun omaisuuden tuottavuuden tai käytettävyyden parantumisesta aiheutuva käyttöarvon lisääntyminen sekä muu
välittömästi saatava etu. Yksityisinä menetyksinä otetaan huomioon luvanhakijalle myönnettävät käyttö- ja lunastusoikeudet, kustannukset vahingoista ja käyttöoikeuksista, joista
hakija on sopinut asianosaisen kanssa sekä muut hankkeeseen osallistumattomalle taholle aiheutuvat menetykset. (Vesilaki 587/2011, 3 luvun 7 §.) Lupaa ei saa myöntää, jos
hanke vaarantaa yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonolosuhteisiin tai vesiluontoon ja sen toimintaan tai huonontaa suuresti paikkakunnan asutus- tai elinkeino-olosuhteita. (Vesilaki 587/2011, 3 luvun 4 §.)
Vedenottolupa myönnetään toistaiseksi tai määräajaksi. Toistaiseksi voimassa olevassa
luvassa määrätään aika, jonka kuluessa vesitaloushanke on toteutettava ja toteuttamiseen ryhdyttävä. Hanke on toteutettava kymmenen vuoden kuluessa ja toteuttamiseen on
ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa. (Vesilaki 587/2011, 3 luvun 8 §.) Lupa raukeaa, mikäli
lupapäätöksessä edellytettyjä toimia ei ole toteutettu tai toteuttamiseen ryhdytty määräajassa (Vesilaki 587/2011, 3 luvun 9 §).
Sellaisen talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on
haettava toimintansa hyväksymistä viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista. Hyväksymistä haetaan kunnan terveydensuojeluviranomaiselta ja toimintaa ei saa
aloittaa ennen kuin toiminta on hyväksytty. Hyväksymistä on haettava myös toimintaa
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laajennettaessa tai olennaisesti muutettaessa tai jos veden laadussa tai jakelussa tapahtuu talousveden laadulle olennaisia muutoksia. Muutosta ei saa tehdä ennen hakemuksen
hyväksymistä. Kunnan terveydensuojeluviranomainen lähettää toiminnan hyväksymishakemuksen tiedoksi niille aluehallintovirastoille, ELY-keskuksille ja kuntien terveydensuojeluviranomaisille, joiden alueelle laitos toimittaa tai joiden alueelta laitos ottaa vettä. Näillä
on mahdollisuus antaa hakemuksesta lausunto. (Terveydensuojelulaki 763/1994, 5 luvun
18 §.)

4.2

Tarkkailuvelvoitteet ja viranomaisvalvonta

Vedenottoluvassa määrätään luvanhaltija tarvittaessa tarkkailemaan vesitaloushankkeen
toteuttamista ja sen vaikutuksia (Vesilaki 587/2011, 3 luvun 11 §). Vesihuoltolaitoksella on
velvollisuus olla selvillä riskeistä, jotka kohdistuvat sen käyttämän raakaveden määrään ja
laatuun. Lisäksi vesihuoltolaitoksen on oltava selvillä laitteistonsa kunnosta. Verkostojen
sijaintitiedot on oltava sähköisessä muodossa. Tämä koskee myös laitosta, joka toimittaa
vettä vesihuoltolaitokselle tai käsittelee vesihuoltolaitoksen jätevesiä. (Vesihuoltolaki
119/2001, 3 luvun 15 §.)
Terveydensuojelulain mukaan talousvetenä käytettävän veden on oltava terveydelle haitatonta ja tarkoitukseensa sopivaa (Terveydensuojelulaki 763/1994, 5 luvun 17 §). Talousvettä toimittavan laitoksen on huolehdittava siitä, että nämä vaatimukset täyttyvät. Talousvettä toimittavan laitoksen on järjestettävä omavalvonta ja talousveden laadun valvonta
perustuen niiden riskien arviointiin ja hallintaan, jotka vaikuttavat veden terveydelliseen
laatuun. Riskinarviointi tehdään toiminnan harjoittajien ja viranomaisten yhteistyönä. (Terveydensuojelulaki 763/1994, 5 luvun 20 §.)
Omavalvonnan tarkoituksena on seurata koko vedentuotantoketjussa sellaisia tekijöitä,
jotka vaikuttavat riskeihin. Omavalvonnalla myös varmistetaan vedenkäsittelyn asianmukaisuus ja ennaltaehkäistään talousveden pilaantumista ja häiriötilanteita. Laitoksen toiminnan ja toimintaympäristön tarkastukset sekä veden laadun tutkimukset kuuluvat omavalvontaan. Valvontaan sisältyy seurantaohjelma riskienhallintatoimenpiteiden toimivuuden varmistamiseksi sekä raakaveden määrän ja laadun, laitteistojen kunnon sekä vesijohtoverkoston vuotovesien määrän tarkkailu sekä veden laadun tarkkailu koko vedentuotantoketjussa. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja
valvontatutkimuksista 1352/2015, 10 §.)
Talousveden laadun ja vedentuotantoketjun viranomaisvalvonnalla todennetaan, että talousvesi ei aiheuta terveyshaittaa ja laitoksen omavalvonta on riittävää. Lisäksi valvonnalla todennetaan, että laitoksen riskienhallinta kattaa koko vedentuotantoketjun ja

29
riskienhallintakeinot ovat tarkoituksenmukaisia ja toimivia. Viranomaisvalvontaan kuuluu
valvontatutkimusohjelma, joka tarkoittaa vedenjakelualueelle toimitetun talousveden laadun säännöllistä tutkimista. Valvontatutkimusohjelmaan sisältyy jatkuva valvonta ja jaksottainen seuranta. Jatkuvan valvonnan tarkoituksena on hankkia säännöllisesti tietoa talousveden mikrobiologisesta laadusta, aistein havaittavista ominaisuuksista ja vedenkäsittelyn
tehokkuudesta. Jaksottaisen seurannan tarkoituksena on selvittää, täyttääkö talousvesi
erityisesti taulukossa 1 esitetyt laatuvaatimukset. Valvontatutkimusohjelman lisäksi viranomaisvalvontaan kuuluu valvontasuunnitelma, johon sisältyy talousvettä toimittavan laitoksen, vedentuotantoketjun ja vedenjakelualueen tarkastukset, joilla varmistetaan, että laitoksen riskinarviointi ja riskienhallinta ovat ajantasaiset ja hyväksyttävissä. (Sosiaali- ja
terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
1352/2015, 7 §.)

4.3

Laatuvaatimukset

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista säädetään muun muassa talousveden laatuvaatimuksista ja –tavoitteista sekä
desinfioinnista ja terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arvioinnista ja hallinnasta.
Asetuksen mukaan talousvedessä ei saa olla pieneliöitä, loisia tai mitään aineita sellaisina
määrinä tai pitoisuuksina, että niistä voi aiheutua terveyshaittaa ihmisille. Asetuksessa on
esitetty laatuvaatimukset, jotka talousveden on täytettävä. Nämä laatuvaatimukset on esitetty taulukossa 1. Talousveden on oltava myös muuten käyttötarkoitukseensa sopivaa.
Se ei saa aiheuttaa syöpymistä tai saostumien syntymistä vesijohdoissa tai vedenkäyttölaitteissa. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015, 4 §.)
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Taulukko 1. Talousveden laatuvaatimukset (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015)
Mikrobiologiset laatuvaatimukset
Muuttuja
Enimmäisarvo
Escherichia coli
0
Enterokokit
0
Kemialliset laatuvaatimukset
Muuttuja
Enimmäisarvo
1,2-dikloorietaani
3
Akryyliamidi
0,1
Antimoni
5
Arseeni
10
Bentseeni
1
Bentso(a)pyreeni
0,01
Boori
1
Bromaatti
10
Elohopea
1
Epikloorihydriini
0,1
Fluoridi
1,5
Kadmium
5
Kloorifenolit yhteensä
10
Kromi
50
Kupari
2
Lyijy
10
Nikkeli
20
Nitraatti (NO3-)
50
Nitriitti (NO2-)
0,5
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt yh0,1
teensä
Seleeni
10
Syanidit
50
Tetrakloorieteeni ja trikloorieteeni yh10
teensä
Torjunta-aineet
0,1
Torjunta-aineet yhteensä
0,5
Trihalometaanit yhteensä
100
Uraani
30
Vinyylikloridi
0,5
Radioaktiivisuuden laatuvaatimukset
Muuttuja
Enimmäisarvo
Radon
1000
Tritium
100
Viitteellinen annos
0,1

Yksikkö
pmy/100ml
pmy/100ml
Yksikkö
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
mg/l
μg/l
μg/l
μg/l
mg/l
μg/l
μg/l
μg/l
mg/l
μg/l
μg/l
mg/l
mg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
Yksikkö
Bq/l
Bq/l
mSv/vuosi

Kuten jo aikaisemmin mainittiin, terveydensuojelulain mukaan veden on oltava terveydelle
haitatonta ja muutenkin tarkoitukseensa soveltuvaa. Lisäksi veden käsittelyssä tai jakelussa käytetyistä aineista tai laitteissa käytetyistä materiaaleista ei saa joutua epäpuhtauksia talousveteen suurempia määriä kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoituksen mukaan.
Ne eivät myöskään saa vaarantaa talousveden laatuvaatimusten täyttymistä. Vedenottamo sekä veden käsittely-, varastointi- ja jakelulaitteet on suunniteltava, sijoitettava ja
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rakennettava ja niiden haltijan on hoidettava niitä niin, että talousvesi täyttää nämä vaatimukset. Aluehallintovirasto voi myöntää määräaikaisen poikkeuksen sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa säädetyistä laatuvaatimusten täyttämisestä. Poikkeus voidaan
myöntää, jos talousveden hankintaa ei voida muilla tavoin hoitaa kohtuullisesti ja poikkeamisesta ei aiheudu haittaa terveydelle. (Terveydensuojelulaki 763/1994, 5 luvun 17 §.)
Jos talousvesi ei jostakin syystä täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia ja vedestä voi aiheutua haittaa terveydelle, kunnan terveydensuojeluviranomainen selvittää yhdessä vettä
toimittavan laitoksen tai veden käyttäjän kanssa, mistä häiriö vedenlaadussa johtuu. Terveydensuojeluviranomainen määrää veden toimittajan korjaamaan tilanteen ja antaa vedenkäyttäjille ohjeet terveyshaitan ehkäisemiseksi. (Valvira 2020.)

4.4

Uusi juomavesidirektiivi 2020

Vanha juomavesidirektiivi, eli direktiivi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta, on
annettu vuonna 1998. Uusi juomavesidirektiivi tulee voimaan syksyn 2020 aikana, jonka
jälkeen jäsenmaat ottavat sen lainsäädäntöönsä. Euroopan komissio antoi vuoden 2018
helmikuussa ehdotuksen juomavesidirektiivin uudistamiseksi ja poliittinen yhteisymmärrys
direktiivin sisällöstä parlamentin ja neuvoston välillä saavutettiin saman vuoden lopulla.
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2020.) Tässä kappaleessa on käsitelty juomavesidirektiivin
mahdollisesti mukanaan tuomia, etenkin vesilaitoksia koskevia muutoksia.
Direktiivi tuo uusia velvoitteita vesihuoltoon. Tulevaisuudessa koko vedentuotantoketjun
riskien arviointi ja –hallinta vaikuttavat talousveden laadun valvontaan. Lisäksi direktiivissä
edellytetään entistä parempaa yhteistyötä pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi. Vesihuollon läpinäkyvyyttä parannetaan tarkentamalla vesihuoltolaitosten tiedotusvelvollisuutta. Lisäksi yritetään parantaa vesihuoltolaitosten energiatehokkuutta säätämällä mm. vedenjakeluverkostojen vuotovesien selvittämisestä ja niistä tiedottamisesta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020.)
Uudessa direktiivissä lista talousvedestä tutkittavista yhdisteistä on päivitetty vastaamaan
uusinta tieteellistä tutkimustietoa sekä Maailman terveysjärjestö WHO:n suosituksia. Direktiivi muun muassa lisää hormonitoimintaa häiritsevien yhdisteiden ja Legionella-bakteerin valvontaa. Legionella-bakteeri aiheuttaa legionelloosia, joka voi aiheuttaa vakavia hengitystieinfektioita. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020.) Legionellat voivat lisääntyä vesijärjestelmissä, jos kylmän talousveden lämpötila on yli 20 °C tai lämpimän käyttöveden lämpötila alle 55 °C. Legionellat aiheuttavat paljon sairastumisia veden välityksellä ja siksi ne
on sisällytetty direktiiviin. Legionellojen aiheuttama riski on arvioitava sellaisissa kiinteistöissä, joissa on epäily veden huonosta laadusta, joita käyttävät heikkokuntoisemmat
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ihmiset tai joissa on mahdollista, että suuri määrä ihmisiä altistuisi Legionelloille. Direktiivissä luetellut esimerkkikiinteistöt ovat hoitolaitokset ja sairaalat, lastentarhat, koulut, majoitushuoneistot, rangaistuslaitokset sekä urheilu- ja virkistyskeskukset. Jäsenvaltiot päättävät kuitenkin itse riskinarvion kohteena olevista kiinteistöistä. (Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos 2020.)
Kemikaaliriskien arviointia parannetaan ottamalla määritettäväksi uusia kemikaaleja. Hormonitoimintaa häiritseville yhdisteille, kuten beta-estradioli, bisfenoli A ja nonyylifenoli, ehdotetaan raja-arvoja. Lisäksi määritettäväksi otetaan uutena ryhmänä perfluoratut yhdisteet, joista analysoidaan terveysvaikutuksiltaan suurimpia, pitkäketjuisia yhdisteitä. (Vesilaitosyhdistys 2018.) Kemikaaleja määrittämällä varmistetaan, että talousveteen ei päädy
epäpuhtauksia esimerkiksi materiaaleista, rakennustuotteista tai vedenkäsittelykemikaaleista. Esimerkiksi lyijy on haitallinen epäpuhtaus, jonka seurantaa tehostetaan ja jonka
raja-arvo puolitetaan uudessa direktiivissä. Vanha raja-arvo on 10 µg/l. Seurattavaksi tulevat lisäksi mm. desinfioinnin sivutuotteina syntyvät kloriitti, kloraatti ja haloetikkahapot.
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020.) Komissio ja parlamentti ehdottavat kloriitin ja kloraatin raja-arvoksi 0,25 mg/l (Vesilaitosyhdistys 2018). Tämä raja-arvo on asetettu vielä
tiukemmaksi kuin WHO:n suosituksessa erityisesti pienten lasten suojelemiseksi. Desinfioinnin tehon on kuitenkin säilyttävä riittävällä tasolla. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
2020.) Talousveden mikrobiologinen laatu voitaisiin turvata kloriitin ja kloraatin WHO:n
suosituksen mukaisella raja-arvolla 0,7 mg/l (Vesilaitosyhdistys 2018).
Koska virukset ovat yleisin veden välityksellä epidemioita aiheuttava mikrobiryhmä, on direktiiviin otettu mukaan uusi virusryhmä, somaattiset kolifaagit. Vesilaitoksen on määritettävä näitä viruksia omavalvonnassaan, mikäli se laitoksen riskinarvioinnin perusteella on
tarpeellista. Määrityksiä tehdään raakavesistä sekä vedenkäsittelyn eri vaiheista direktiivin
raja-arvon ylittyessä. Somaattisten kolifaagien määrityksillä pystytään tulevaisuudessa arvioimaan nykyistä paremmin ulosteperäisten virusten aiheuttamaa riskiä ja siten myös ehkäisemään epidemioita. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020.)
Euroopan komissio on ehdottanut, että kiinteistöissä juomaveden kanssa kosketuksissa
oleville materiaaleille pitäisi olla vaatimuksia juomavesisoveltuvuudesta. Tarkoituksena on
luoda lista aineista ja materiaaleista, jotka ovat sallittuja rakennustuotteiden valmistuksessa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020.) Parlamentti on kuitenkin ehdottanut, että
myös muualla vedentuotantoketjussa käytettäville materiaaleille ja kemikaaleille asetettaisiin vaatimuksia niiden juomavesikäyttöön soveltuvuuden varmistamiseksi (Vesilaitosyhdistys 2018).
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4.5

Pohjaveden suojelu

Pohjaveden pilaamiskielto on kirjattu ympäristönsuojelulakiin. Sen mukaan ei saa laittaa,
päästää tai johtaa aineita, energiaa tai pieneliöitä sellaiseen paikkaan, jossa niistä voi aiheutua haittaa pohjaveden laadulle. Tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjaveden laadun muutos ei saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle eikä pohjaveden laatu saa muulla tavoin heikentyä. Toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos ei saa myöskään tehdä pohjavedestä kelpaamatonta tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää. Pohjaveden laadun muutos ei saa
myöskään muilla tavoin loukata yleistä tai yksityistä etua. (Ympäristönsuojelulaki
527/2014, 2 luvun 17 §.)
Ympäristöluvanvaraisen toiminnanharjoittajan on huolehdittava maaperään ja pohjaveteen
kohdistuvien päästöjen ehkäisemiseksi toteutettujen toimien säännöllisestä ylläpidosta,
huollosta ja tarkastuksista. Ympäristöluvassa annetaan tarpeelliset määräykset tätä koskien. Toiminnanharjoittajan on myös huolehdittava määräajoin suoritettavasta maaperän
ja pohjaveden tarkkailusta. Tarkkailussa on otettava huomioon sellaiset laitosalueella olevat vaaralliset aineet, jotka saattavat aiheuttaa pilaantumista maaperään tai pohjaveteen.
Ympäristöluvassa annetaan tarpeelliset määräykset tarkkailun suorittamisesta ja tarkkailun toteutuksen aikavälistä pilaantumisriskin järjestelmällisen arvioinnin perusteella. (Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 6 luvun 66 §.)
Vaarallisia kemikaaleja käsitteleviä tai varastoivia tuotantolaitoksia ei pääsääntöisesti saa
sijoittaa pohjavesialueille ilman erityistä, perusteltua syytä, ellei voida osoittaa kemikaalien
ominaisuuksien perusteella, että pohjavesille ei aiheudu vaaraa (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005, 2 luvun 18 §). Jos tuotantolaitos kuitenkin sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankinnalle soveltuvalle pohjavesialueelle (entiset luokat I ja II) tai sellaisten läheisyyteen, niin on varmistettava, että tuotantolaitoksessa mahdollisesti tapahtuvan onnettomuuden seurauksena ei aiheudu pohjaveden
pilaantumista tai pohjaveteen pääse vesiympäristölle vaarallisia tai haitallisia aineita (Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 856/2012, 2 luvun 10 §).
Maaperän tai pohjaveden pilaantuessa se, jonka toiminta on aiheuttanut pilaantumisen,
on velvollinen puhdistamaan pilaantuneen alueen. Alue tulee puhdistaa sellaiseen tilaan,
että siitä ei voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Mikäli pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai täyttämään puhdistusvelvollisuuttaan ja jos pilaantuminen on tapahtunut alueen haltijan suostumuksella tai hän on ollut tietoinen alueen tilasta
sitä hankkiessaan, on alueen haltija velvollinen puhdistamaan pilaantuneen maaperän.
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Alueen haltija on vastuussa myös pilaantuneen pohjaveden puhdistamisesta samoin edellytyksin, jos pohjavesi on pilaantunut maaperän pilaantumisen takia. Jos alueen haltijaa ei
voida velvoittaa puhdistamaan maaperää, velvoite siirtyy kunnalle. (Ympäristönsuojelulaki
527/2014, 14 luvun 133 §.)
Jos maaperään tai pohjaveteen pääsee jotakin ainetta, joka voi aiheuttaa pilaantumista,
on aiheuttajan ilmoitettava siitä viipymättä valvontaviranomaiselle (Ympäristönsuojelulaki
527/2014, 14 luvun 134 §). Epäiltäessä maaperän tai pohjaveden pilaantumista on alueen
puhdistamisesta vastuussa olevan tahon selvitettävä pilaantuneisuus ja puhdistamistarve.
Tehty selvitys toimitetaan valtion valvontaviranomaiselle. Jos selvitystä ei tehdä, voi valvontaviranomainen määrätä puhdistamisesta vastuussa olevan täyttämään velvollisuutensa. Puhdistamistarpeen arvioinnissa on otettava huomioon pilaantuneen alueen nykyinen tila ja tuleva käyttö sekä pilaantumisesta terveydelle tai ympäristölle aiheutuva vaara
tai haitta. (Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 14 luvun 135 §.)
Vuonna 2000 voimaan tulleella vesipolitiikan puitedirektiivillä ohjataan EU-maiden vesipolitiikan suuntaviivoja. Direktiivin tavoitteena on, että pohjavesien määrällinen ja kemiallinen
tila on vähintään hyvä koko EU:n alueella vuonna 2015 ja että niiden tila ei heikkene. Suomessa direktiivi on pantu täytäntöön lailla vesienhoidon järjestämisestä ja siihen liittyvillä
asetuksilla. Direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi jokainen jäsenmaa laati vesienhoitosuunnitelmat sekä vesienhoidon toimenpideohjelmat. Vesienhoidon toimenpideohjelmilla
pyritään saattamaan pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Niissä esitetään tiedot konkreettisista toimenpiteistä, joilla pinta- ja pohjavesien hyvä tila saavutetaan. (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY.)

4.6

Kunnan ympäristönsuojelumääräykset ja rakennusjärjestys

Ympäristönsuojelulain mukaan kunta voi antaa paikallisista olosuhteista johtuvia, yleisiä
ympäristönsuojelumääräyksiä. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset voivat koskea koko
kuntaa tai jotakin sen osaa. (Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 20 luvun 202 §.) Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Määräykset ovat
paikallisia ja ne voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksen määräykset
voivat koskea varsinaisten rakennusten lisäksi muita rakennelmia, rakennetun ympäristön
hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin
rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. Rakennusjärjestyksen määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa kaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty. (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 1 luvun 14 §.) Tässä kappaleessa on lueteltu Mäntsälän kunnan ympäristönsuojelu- sekä rakennusjärjestyksen
määräyksiä, jotka koskevat pohjavesialueiden toimintoja.

35
Pohjaveden pilaantumisen ja hallitsemattoman purkautumisen estämiseen on kiinnitettävä
erityistä huomiota, kun rakennustöitä tehdään luokitellulla pohjavesialueella. Kaivutason ja
ylimmän pohjaveden pinnantason välille on jätettävä vähintään neljän metrin suojakerros.
Täyttöainesten on oltava laadultaan tarkoitukseen soveltuvia maa-aineksia. Moottoriajoneuvoilla liikennöitävien piha- ja paikoitusalueiden pintarakenteiden on oltava vettä läpäisemättömiä, lukuun ottamatta pientalojen ja maatilojen talouskeskusten kyseisiä alueita. Pintavedet on tarvittaessa johdettava niin, että niistä ei aiheudu pohjaveden pilaantumista. (Mäntsälän kunta 2019, 18.)
Jätevedet tulee johtaa jätevesiputkessa pohjavesialueen ulkopuolelle tai käymäläjätevedet
on kerättävä umpisäiliöön ja muut vedet johdettava saostuskaivon kautta puhdistusjärjestelmään sellaisilla pohjavesialueilla, joilla ei ole viemäriä. Jätevesiä ei saa imeyttää maaperään pohjavesialueella. (Mäntsälän kunta 2002, 2 luvun 8 §; Mäntsälän kunta 2019, 18.)
Pohjavesien suojelu jätevesien haittavaikutuksilta on erityisen tärkeää, koska Mäntsälän
pohjavesialueet ovat kooltaan pieniä ja vain muutaman pohjavesialueen antoisuus riittää
yhteiskunnan vedenhankintaan.
Kiinteistön jätehuollosta, jätteiden keräily- ja välivarastointipaikoista ja jätteiden käsittelypaikoista ei saa aiheutua pohjaveden pilaantumisvaaraa. Ympäristölle vaaralliset jätteet
on varastoitava ja säilytettävä niin, että ne eivät pääse maaperään tai ympäristöön. Käymäläjäte tulee kerätä, varastoida ja kompostoida asianmukaiseen tiivispohjaiseen astiaan
ja esikäsittelemätöntä käymäläjätettä ei saa haudata maahan. Kompostia tai kompostoria
ei saa asettaa 15 metriä lähemmäs kaivoa. (Mäntsälän kunta 2002, 3 luvun 13 §.)
Pohjavesialueilla ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu on sallittua ainoastaan tätä tarkoitusta varten rakennetulla pesupaikalla. Pesupaikalla pesuvedet tulee johtaa hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta yleiseen viemäriin tai muuhun hyväksyttyyn käsittelyyn. (Mäntsälän kunta 2002, 2 luvun 12 §.) Voimakkaat pesuaineet, suuri vedenkulutus
ja ajoneuvoista irtoavat epäpuhtaudet vaarantavat pohjaveden laadun.
Öljy- ja polttoainesäiliöitä tai muita vaarallisten aineiden säiliöitä ei saa ilman perusteltua
syytä sijoittaa pohjavesialueelle (Mäntsälän kunta 2019, 18). Polttoaine- ja kemikaalisäiliöt
on sijoitettava maan päälle tiiviisiin suoja-altaisiin. Ne on vuotojen estämiseksi varustettava ylitäytön estävillä laitteilla ja hälytysjärjestelmällä. (Mäntsälän kunta 2002, 6 luvun 18
§; Mäntsälän kunta 2019, 18.) Polttonesteiden jakelupisteissä on jakelualue vähintään kolmen metrin etäisyydellä jakelulaitteista rakennettava tiiviiksi ja päällystettävä ja vuodot jakelulaitteiden korokkeiden alta estettävä. Vuodon pääsy maaperään on estettävä rakenteellisilla järjestelyillä. Alueelle kertyvät pintavedet on johdettava öljynerottimen kautta viemäröintiin. Jakelualueella tulee olla kalustoa vuotojen leviämisen estämistä ja keräämistä
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varten. (Mäntsälän kunta 2002, 6 luvun 19 §.) Pohjavesialueilla säiliöitä uusittaessa vanhat maanalaiset säiliöt on puhdistettava ja poistettava ja todistus puhdistamisesta on säilytettävä mahdollista tarkastusta varten (Mäntsälän kunta 2019, 18).
Maalämpökaivon tai -kentän sijoittamiseen 1-, 1E- tai 2-luokan pohjavesialueelle tarvitaan
vesilain mukainen vesitalouslupa. Järjestelmässä käytettävä maalämpöneste ei saa olla
haitallinen pohja- tai pintavesille. (Mäntsälän kunta 2019, 19.) Lumenkaatopaikkaa ei saa
sijoittaa pohjavesialueelle tai vesistöön. Lumen sulamisvedet voivat aiheuttaa merkittävää
pilaantumista ja roskaantumista ympäristöön, jos lumenkaatopaikka sijoitetaan pohjavesialueelle tai vedet johdetaan suunnittelemattomasti ympäristöön. (Mäntsälän kunta 2002, 6
luvun 20 §.) Tilapäistä asfalttiasemaa tai murskauslaitosta ei saa sijoittaa tärkeälle tai vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle (Mäntsälän kunta 2002, 6 luvun 21 §).
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5
5.1

POHJAVESIALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAT
Tarkkailuohjelmat yleisesti

Tarkkailua tarvitaan, koska pohjavedenotolla on vaikutusta lähiympäristön luonnonolosuhteisiin. Vedenotto vaikuttaa muun muassa pohjaveden pinnankorkeuksiin ja sillä voi olla
vaikutusta myös pohjaveden laatuun. Pohjaveden lisäksi vedenotto voi vaikuttaa vesistön
vedenkorkeuteen, virtaamiin tai vedenlaatuun, sekä arvokkaisiin suojelukohteisiin kuten
lähteisiin, purovesistöihin, harjulampiin ja pieniin järviin sekä Natura 2000 –verkostoon
kuuluviin suojelualueisiin. Vaikutukset aiheutuvat joko pohjaveden pinnakorkeuden tai purkautumisolosuhteiden muutoksista. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 15.)
Pohjavedenotto voi vaikuttaa haitallisesti myös pohja- ja pintavesien käyttömahdollisuuksiin. Vedenoton seurauksena vaikutusalueen muiden kaivojen tai vedenottamoiden vedenpinnat voivat alentua tai vedenlaatu heikentyä. Pintavesiin kohdistuvat vaikutukset voivat heikentää kalojen elinolosuhteita ja vesien virkistyskäyttömahdollisuuksia. Yleensä lupamääräysten mukaan vedenottoa on vähennettävä, jos pohjaveden laatu heikkenee tai
vedenpinta alenee. Tarkkailun tulokset auttavat seuraamaan pohjaveden laadun ja määrän kehitystä. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 15, 28.)
Monet voimassa olevat tarkkailuohjelmat vaativat päivitystä, sillä ne on tehty 1970–80-luvuilta ja niiden tarkkailuvelvoitteet ovat suppeita. Yleensä tarkkailuvelvoite koskee vain
otettua vesimäärää sekä pohjaveden pinnankorkeutta. Nykyisin velvoitetaan yhä useammin tarkkailemaan myös pohjaveden laatua ja biologisia kohteita. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 3.) Tarkkailu voi siis käsittää myös vedenottamon vaikutusalueeseen
hydraulisessa yhteydessä olevien maa- ja pintavesiekosysteemien seurannan, vesistöjen
vedenpinnan ja virtaamien seurannan sekä lähdevirtaamien mittaamisen. Tarkkailuun voi
myös kuulua sellaisten purojen, ojien tai muiden sellaisten virtaamien seurannan, joihin
purkautuu huomattava määrä pohjavettä. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 25.)
Myös muut pohjavedenottamot ja talousvesikaivot, vaikutukset kalatalouteen sekä vesivoiman tuotantoon sekä riskikohteet pohjavedelle tai muut pohjaveden laatuun heikentävästi
vaikuttavat tekijät tulee ottaa huomioon tarkkailuohjelmaa laadittaessa (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 18).
Tarkkailuohjelman laajuuteen vaikuttavat useat tekijät. Jos kyseessä on uusi vesihanke,
tehdään perusteelliset ennakkoselvitykset. Pohjaveden määrää ja laatua arvioidaan koepumppauksesta saaduilla tiedoilla. Niiden avulla voidaan myös arvioida vedenoton vaikutuksia ja vaikutusalueen suuruutta. Pumppauksista saatujen tietojen perusteella voidaan
laatia pohjavesimalli, jolla selvitetään pohjavedenoton vaikutuksia. Kattavan ja
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pitkäkestoisen koepumppauksen tulosten perusteella tarkkailu voidaan keskittää niihin
pisteisiin, joihin pumppauksella on ollut vaikutusta. Jo pitkään toiminnassa olleen vedenottamon ympäristövaikutukset ovat varmasti jo suurilta osin tiedossa. Jos vedenottomäärää
aiotaan lisätä, tulee vaikutuksia tarkkailla. Otettava vesimäärä vaikuttaa myös tarkkailuvelvoitteen suuruuteen. Jos otettava vesimäärä on vain pieni osuus vedenottamon kokonaistuotosta, ympäristövaikutukset ovat yleensä pieniä ja myös tarkkailuvelvoitteet voivat olla
suppeampia. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 18.)
Pohjavedenoton vaikutuksia pinnankorkeuksiin tulee seurata vedenottamon vedenottokaivoista sekä vedenoton vaikutusalueen havaintoputkista. Pohjaveden pinnankorkeuksia
mittaamalla voidaan muun muassa tarkkailla vedenoton vaikutuksia yksityistalouksien vedenhankintaan sekä lähde- ja tihkupinta-alueiden ekosysteemeihin. Korkeusmittauksista
on mahdollista myös päätellä pohjaveden virtaussuuntia ja sen perusteella arvioida syitä
mahdollisiin pohjaveden laadun muutoksiin. Pohjaveden pinnankorkeuden muutoksista
voidaan arvioida vedenottomäärän kestävää tasoa. (Suomen ympäristökeskus SYKE
2019a, 25.)
Vedenlaadun tarkkailuvelvoitteet voidaan hyväksyä joko lupapäätöksen tai tarkkailusuunnitelman yhteydessä. Tarkkailuvelvoitteiden laajuus on vaihdellut alueittain. Uudemmissa
tarkkailusuunnitelmissa on voitu edellyttää esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) mukaisiin talousveden laatuvaatimuksiin perustuvien parametrien
seurantaa. Lisäksi on voitu edellyttää paikallisiin maaperäolosuhteisiin tai alueen riskiperusteisiin liittyvää tarkkailua. Tällaisessa tapauksessa tarkkaillaan esimerkiksi fysikaaliskemiallisia muuttujia, kuten rautaa, mangaania, kloridia ja typpiyhdisteitä sekä toisinaan
myös veden mikrobiologista laatua. Vedenottamon vedenlaatua tarkkaillaan yleensä talousveden valvontatutkimusohjelman mukaisesti. (Suomen ympäristökeskus SYKE
2019a, 25.)
Tarkkailuohjelman hyväksyy yleensä valvontaviranomainen eli ELY-keskus. Lupaviranomainen voi kuitenkin määrätä, että ohjelman hyväksyy valtion valvontaviranomainen. Luvassa voidaan myös määrätä, että tarkkailuohjelman hyväksyvä viranomainen voi tarvittaessa muuttaa tarkkailusuunnitelmia. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 19.) ELYkeskus toimii valvontaviranomaisena, joka valvoo, että vedenottajat noudattavat tarkkailuohjelmien määräyksiä. Valvontaa varten ELY-keskus tarvitsee tiedot vedenottamoiden
tarkkailuvelvoitteista, tarkkailuohjelmien hyväksymisestä ja muuttamisesta, tarkkailun suorittajista sekä tarkkailuraporteista. Tarkkailun tulosten perusteella seurataan vedenottomäärien ja vedenoton vaikutuksia. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 27–28.)
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Onnistunut tarkkailu tuottaa luotettavaa tietoa vedenoton mahdollisesti aiheuttamista merkittävistä vaikutuksista alueen pohjavesi- ja luonnonolosuhteisiin. Tarkkailun avulla muutokset havaitaan ajoissa ja vedenottaja pystyy säätämään ottomäärät kestävälle tasolle.
Yleensä lupamääräysten mukaan vedenottoa tulee vähentää, mikäli vedenpinta alenee
merkittävästi tai pohjaveden laatu heikkenee. ELY-keskukset hyödyntävät tarkkailutietoja
myös esimerkiksi vesienhoidon seurannassa ja vesienhoitosuunnitelmaa laadittaessa.
(Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 28, 42-43.)

5.2

Tarkkailuohjelman muuttaminen

Tarkkailuohjelma on yleensä voimassa toistaiseksi. Suunnitelman hyväksynyt viranomainen voi tehdä tarkennuksia tai muutoksia siihen tarpeen vaatiessa. Tarve muuttaa tarkkailuohjelmaa perustuu yleensä pitkän ajan seurantatuloksiin tai vedenottomäärien muutoksiin. Muutoksia tehtäessä pitää olla saatavilla pitkän aikavälin tarkkailutulokset, jotta niiden
perusteella voidaan arvioida vedenotosta aiheutuvat lyhyen aikavälin vaihtelut sekä pitempiaikaisen kehityksen suunta. Myös vedenottamon vaikutusalueella tehty riskinarviointi tai
pohjavesimallinnus voi johtaa tarkkailuohjelman päivitystarpeeseen, jos niillä osoitetaan,
että vedenotto ei vaikuta tarkkailtavaan kohteeseen tai havaitaan uusi mahdollinen vaikutus pohjavesioloihin. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 43–44.)
Tarkkailuohjelmassa olevia määräyksiä voidaan muuttaa viranomaisen tai vedenottajan
aloitteesta. Toisinaan tarkkailuohjelmaa päivitettäessä on tarve tehdä maastotarkastuksia.
Maastotarkastuksissa kartoitetaan esimerkiksi olemassa olevien ja ehdotettujen pohjaveden havaintopaikkojen soveltuvuutta tarkkailuun. Tarkkailuohjelma voidaan päivittää myös
esimerkiksi suojelusuunnitelmaa tai pohjavesialueen yhteistarkkailua laatiessa. Jos tehtävät muutokset eivät ole olennaisia, voi valvontaviranomainen ratkaista asian ilman kuulemismenettelyä. Valvontaviranomainen voi hyväksyä muutokset valvontakirjeellä, jos muutokset ovat teknisluontoisia ja koskevat esimerkiksi näytepisteiden tai analyysimenetelmien muutoksia. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 44.)
Lupapäätöksessä tarkkailuohjelma voidaan määrätä uusittavaksi tietyn määräajan jälkeen. Tarkkailuohjelmien ajantasaisuutta olisi hyvä tarkkailla esimerkiksi 5–10 vuoden välein tai vesienhoitosuunnitelmaa laadittaessa. Tällöin päivitettyyn tarkkailuohjelmaan liitetään tarkkailutulokset aiemman lupapäätöksen mukaisesti, tiedot vedenottomääristä, vedenpinnan korkeustiedot ja tiedot laadusta tarkkailussa olevista havaintoputkista ja kaivoista, arvio vedenoton vaikutuksista pohjavesialueella, pohjavesialueen antoisuudesta
sekä vedenoton vaikutuksista mahdollisiin pienvesikohteisiin. (Suomen ympäristökeskus
SYKE 2019a, 44.)
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5.3

Pohjavesialueiden tarkkailuraportit

Vedenoton lupamääräyksissä voidaan edellyttää, että tarkkailun tuloksista laaditaan vuosiraportti, joka toimitetaan yleensä ELY-keskukselle sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Raportti tulee toimittaa viranomaisille tarkkailuvuotta seuraavan maaliskuun
loppuun mennessä, ellei lupapäätöksessä tai tarkkailusuunnitelmassa määrätä toisin. Pieniltä ja keskikokoisilta vedenottamoilta ei aina edellytetä vuosiraporttia tai se tarvitsee
tehdä harvemmin kuin kerran vuodessa. Näin on etenkin silloin, jos niiden vedenoton vaikutukset ympäristöön ovat vähäiset. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 41.)
Velvoitetarkkailusta saatavat tulokset tulee toimittaa mahdollisuuksien mukaan sellaisessa
muodossa, että ne on helppo tallentaa valtakunnallisiin tietojärjestelmiin. Pohjaveden pinnakorkeus- ja analyysitiedot siirretään valtion ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään (POVET), josta tiedot ovat kaikkien saatavilla. (Suomen ympäristökeskus SYKE
2019a, 41.) POVET on osa HERTTA-järjestelmää, joka on ympäristöhallinnon ympäristötiedon hallintajärjestelmä. Laboratoriot voivat siirtää tiedot myös suoraan, kun tilaaja ilmoittaa, että tiedot tulee siirtää tietojärjestelmään. (Nylander 2020.)
Esimerkki tarkkailuraportin sisällöstä on esitetty taulukossa 2. Tarkkailuraportissa kuvataan muun muassa tarkkailun tavoitteet, tulokset ja tulosten tulkinta, jota havainnollistetaan diagrammeilla, kaavioilla ja kartoilla. Sadanta- ja lämpötilatietoina käytetään lähimmän Ilmatieteen laitoksen säähavaintoaseman havaintoja. Yhteenvedossa kuvataan tarkkailun epävarmuustekijöitä sekä analyyseissä ja tulosten laskennassa käytettyjä menetelmiä. Yhteenvedossa voidaan esittää myös tiedot vedenottamon raakaveden laadusta
sekä vedenottamolla tarkkailuvuonna tehdyt merkittävät toimenpiteet. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 42.)
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Taulukko 2. Esimerkki tarkkailuraportin sisällöstä (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a,
42)
Vuosiraportin sisältö
Tarkkailuvelvoitteet
Tarkkailun toteuttaminen
Pumppausmäärät ja niiden suhde luvan mahdollistamiin ottomääriin
Sadantatiedot
Pohjavedenkorkeuden seurantatulokset ja johtopäätökset
Vesinäytteiden ottotiheys ja ottopaikat
Vedenlaatutulosten vertailu aiempiin tuloksiin ja
johtopäätökset
Virtaamamittauspaikkojen sijainti ja seurantatulokset, tulosten vertailu ja johtopäätökset
Johtopäätökset tarkkailutuloksista
Mahdolliset muutostarpeet

Huomioita
Tarkkailun suorittaja/suorittajat
Lähimmältä Ilmatieteen laitoksen
säähavaintoasemalta
Vertailu keskiarvoihin sekä minimi- ja
maksimikorkeuksiin kaavioissa

Raportissa arvioidaan vedenoton pohjavesivaikutuksia raportointivuoden ja aikaisempien
vuosien tulosten, talousveden laatuvaatimusten ja –tavoitteiden sekä ympäristönlaatunormien perusteella. Vaikutuksia arvioitaessa otetaan huomioon yleinen vesitilanne sekä
muut tuloksiin ja seurannan toteuttamiseen vaikuttaneet tekijät kuten epävarmuustekijät.
Tarkkailuraportissa on mahdollista myös esittää muutosehdotuksia tarkkailusuunnitelman
sisältöön. Vesihuoltolaitoksen tulee säilyttää vedenoton ottomäärätiedot, tarkkailutulokset
ja yhteenvetoraportit vähintään 10 vuotta. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 41–
42.)
Mahdollisen kasvillisuusseurannan tuloksista tehdään erillinen raportti kalenterivuosittain.
Kasvillisuusseurannan tuloksista kootaan vuosiraporttiin lyhyt yhteenveto, jossa arvioidaan muutoksia tarkkailun kohteissa, kuten kasvillisuudessa ja lähteiden ja purojen
elinympäristössä. Tuloksia verrataan aikaisempina vuosina kerättyyn tarkkailuaineistoon.
Mahdollisen pohjaeläinseurannan tiedot tallennetaan POHJE-tietojärjestelmään, jota ylläpitää ympäristöhallinto. Pohjaeläinseurannan tietoja verrataan paikkakohtaisesti aiempien
näytteenottojen tuloksiin. Vesistötarkkailussa tarkkaillaan veden laatua, virtaamia ja vedenpinnan korkeutta. Nämä tiedot raportoidaan lyhyesti tarkkailuvuotta seuraavan kevään
aikana. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 42.)
Mahdollisen kalataloustarkkailun vuosiraportit toimitetaan kalatalousviranomaiselle tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Raportissa esitetään keskeiset tulokset aikasarjoina, jotta
mahdolliset muutokset havaitaan helposti. Poikkeuksellisista havainnoista tulee ilmoittaa
valvontaviranomaiselle. Tarkkailun tulokset tallennetaan Luonnonvarakeskuksen koekalastusrekisteriin. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 42.)
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6
6.1

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAT
Nykytila

Mäntsälän pohjavesialueilla on voimassa kaksi tarkkailuohjelmaa. “Ehdotus Lukon ja Kilpijärven vedenottamoiden tarkkailuohjelmaksi” on laadittu vuonna 2003 ja “Ehdotus Ojalan
vedenottamon tarkkailuohjelmaksi” vuonna 2005. Ohjelmien mukaan tarkkaillaan pohjaveden laatua ja määrää pohjavedenottamoilla Sosiaali- ja terveysministeriön talousveden
laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Lisäksi tarkkailua suoritetaan vedenottamoiden valuma-alueilla. Valuma-alueilla keskitytään
tarkkailemaan riskikohteita, jotta on mahdollista ennaltaehkäistä ja reagoida nopeasti pohjaveden pilaantumiseen. (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 2003; Insinööritoimisto
Paavo Ristola Oy 2005.)
Mäntsälän pohjavesialueiden voimassa olevien tarkkailuohjelmien mukaan pohjaveden
pinnankorkeutta mitataan havaintoputkista neljä kertaa vuodessa. Vedenlaatua tarkkaillaan kerran vuodessa otettavin näyttein. Lukon ja Kilpijärven sekä Ojalan alueella havaintoputkista tarkkailtavat laatuominaisuudet on esitetty taulukossa 3. Kaikkia ominaisuuksia
ei tutkita jokaisessa havaintopisteessä. Lukon pohjavesialueella halogenoidut liuottimet
tutkitaan parillisina vuosina ja haihtuvat hiilivedyt parittomina vuosina. (Nivos Vesi ja
Lämpö Oy 2020a; Nivos Vesi ja Lämpö Oy 2020b.) Uudenmaan ELY-keskuksen Esko Nylanderin mukaan VOC-yhdisteitä ei ole kannattavaa tutkia useammin ja niiden osalta jopa
3–5 vuoden välein tehtävä tarkkailu olisi riittävää (Nylander 2020).
Taulukko 3. Vanhan tarkkailuohjelman mukaan analysoitavat laatuominaisuudet (Nivos
Vesi ja Lämpö Oy 2020a; Nivos Vesi ja Lämpö Oy 2020b)
Analyysi
Ammonium
E.coli
Happi
KHT
Kloridi
Mineraaliöljyt
Nitraatti
Nitriitti
pH
Rauta
Sameus
Sulfaatti
Suolistoperäiset enterokokit
Sähkönjohtavuus
VOC

Yksikkö
mg/l
pmy/100 ml
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
NTU
mg/l
pmy/100 ml
mS/m
µg/l

* Halogenoidut ja haihtuvat hiilivedyt

Lukko ja Kilpijärvi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ojala
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•*
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Mäntsälän pohjavesialueiden nykyisten tarkkailuohjelmien sisällys on esitetty taulukossa
4. Tarkkailuohjelmien tiedot ovat osin vanhentuneita. Ojalan pohjavesialueen tarkkailuohjelmassa on pintaveden korkeushavainnoille oma kappale. Nykyisin vesistön vedenpinnan
havainnointi vedenottamon vaikutusalueella voi tulla kyseeseen silloin, kun oletetaan pintaveden imeytyvän vedenoton seurauksena pohjavesimuodostumaan ja vedenottamolle
siinä määrin, että se voi vaikuttaa vesistön pinnankorkeuteen (Suomen ympäristökeskus
SYKE 2019a, 38). Ojalan tarkkailuohjelman mukaan Hietastenojasta on tarkkailtu aiemmin pintaveden korkeutta, mutta nykyisin tätä tarkkailua ei enää tehdä. Aiemmin tarkkailun
tulokset toimitettiin Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä Mäntsälän kunnan ympäristölautakunnalle. Nykyisin tuloksia ei enää toimiteta Mäntsälän kunnan ympäristölautakunnalle, vaan ainoastaan Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle.
Mäntsälän pohjavesitarkkailun tuloksista raportoidaan vuosittain Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle, joka vastaa Mäntsälän ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä. Raportit toimitetaan keskuksille tarkkailuvuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Raporteissa esitetään havainnot pohjaveden pinnankorkeuksista, kuukausittain pumpatut vesimäärät sekä pohjavesiputkista
otettujen näytteiden analyysitulokset. Raporteissa on vuosiyhteenveto, jossa tuloksia verrataan edellisten vuosien tuloksiin ja kuvataan veden laadun muutoksia sekä vedenoton
ympäristövaikutuksia. Lisäksi yhteenvedossa esitetään vedenottamon raakaveden laatutiedot. Kaikki tarkkailuvuonna tehdyt huolto- ja kunnostustoimet, tarkkailulaitteiden muutostyöt ja vahinkoja ja haittoja kompensoivat toimet on kerrottu raportissa. (Nivos Vesi ja
Lämpö Oy 2020a; Nivos Vesi ja Lämpö Oy 2020b.)

6.2

Tarkkailuohjelmien päivitys

Tässä kappaleessa esitellään päivitetty tarkkailuohjelma pääpiirteissään. Koska kyseessä
on huoltovarmuuskriittinen ala, varsinainen tarkkailuohjelma sisältää salassa pidettävää
tietoa. Tarkkailuohjelma on kokonaisuudessaan lisätty opinnäytetyön liitteeksi 2, joka ei
ole julkisesti saatavissa.
Tarkkailuohjelmien päivityksessä käytettiin apuna Suomen ympäristökeskuksen raporttia
“Pohjaveden velvoitetarkkailu. Nykytila sekä suositukset tarkkailusuunnitelman laadintaan
ja tarkkailun järjestämiseksi”, josta löytyy esimerkki pohjavedenoton tarkkailusuunnitelman
sisällöstä. Lisäksi tarkkailuohjelmien päivityksessä hyödynnettiin alueella aiemmin tehtyjä
selvityksiä, mm. Ramboll Finland Oy:n laatimaa pohjavesien suojelusuunnitelmaa. Päivitystä tehdessä myös tarkistettiin tarkkailuohjelmien sisältämien tietojen ajantasaisuus ja
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vanhentuneet tiedot otettiin pois. Samalla tarkasteltiin näytteenottotiheyksiä ja analysoitavia laatuparametreja sekä niiden tarkoituksenmukaisuutta.
Taulukko 4. Vanhojen ja päivitettyjen tarkkailuohjelmien sisällysluettelot (Insinööritoimisto
Paavo Ristola Oy 2003; Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 2005; Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a)
Lukon ja Kilpijärven vanha
tarkkailuohjelma
Johdanto
Pohjavesitarkkailu
•

Kaivotarkkailu

•

Havaintoputkien
tarkkailu
Vedenottomäärien tarkkailu
Tulosten toimittaminen

Ojalan vanha tarkkailuohjelma
Johdanto
Pohjaveden pinnankorkeushavainnot
Pintaveden korkeushavainnot
Veden laadun tarkkailu
Raportointi

Päivitetty tarkkailuohjelma
Tarkkailun peruste
Tarkkailun tavoite
Pohjavesialueen hydrogeologinen kuvaus
Vedenotto ja vedenottamot
Muu pohjavesitarkkailu
alueella
Havaintopaikat
Tarkkailun toteuttaminen
Tulosten raportointi
Tarkkailun suorittajat
Tarkkailuohjelman päivittäminen ja hyväksyminen

Aiemmin tarkkailuohjelmat olivat kaksi erillistä dokumenttia. Päivityksessä ne yhdistettiin
yhdeksi dokumentiksi, jossa on väliotsikoin eroteltu eri pohjavesialueita koskevat asiat.
Taulukossa 4 on esitetty vanhojen sekä päivitettyjen tarkkailuohjelmien sisällys. “Tarkkailun peruste” -kappaleessa selitetään velvoitetarkkailun peruste, joka on yleensä vedenottoa koskeva aluehallintoviraston lupapäätös (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 32).
Tässä tapauksessa tarkkailuohjelman perusteena ovat Länsi-Suomen vesioikeuden päätökset pohjavedenotosta. “Tarkkailun tavoite” -kappaleessa selitetään lyhyesti tarkkailun
tavoite, joka on havaita vedenoton vaikutukset lähiympäristön luonnonolosuhteisiin ja pohjaveden laatuun.
“Pohjavesialueen hydrogeologinen kuvaus” -kappaleessa kuvataan pohjavesialueen rajat,
maaperäolosuhteet, antoisuus, ottamon vaikutusalueen tiedot, pohjavedenjakajat sekä
pohjaveden korkeus ja virtaussuunnat. Jos vedenotolla on vaikutusta pintavesiin tai luontokohteisiin, tähän kappaleeseen liitetään myös niitä koskevat selvitykset. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 32.) Mäntsälässä ei ole tarkkailtavia pintavesikohteita eikä vedenotto vaikuta luontokohteisiin. Päivitetyissä tarkkailuohjelmissa käytettiin Ramboll Finland Oy:n pohjavesien suojelusuunnitelmaa varten tekemää hydrogeologista selvitystä
vuodelta 2013.
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“Vedenotto ja vedenottamot” -kappaleessa esitetään tiedot vedenottomääristä, niiden
vaihteluista, vedenottamoiden sijainnista ja rakenteesta sekä vesimäärien mittausmenetelmistä (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 32). Vanhoissa tarkkailuohjelmissa ei ollut
yhtä kattavaa selvitystä vedenottamoista. Seuraavassa kappaleessa esitetään tiedot mahdollisesta muusta pohjavesitarkkailusta, jota pohjavesialueilla tehdään (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 32). Ojalan pohjavesialueella on velvoitetarkkailun lisäksi liuotinainepitoisuuksien tarkkailua liittyen pohjavesialueella sijaitsevaan pilaantuneeseen maa-alueeseen. Liuotinainepitoisuuksien tarkkailuun on olemassa oma suunnitelmansa. Lukon
pohjavesialueella sijaitsee Lipastin soranottoalue, jolta soranottotoiminta on jo loppunut.
Alueen lupamääräyksissä on annettu pohjaveden tarkkailuvelvoite. Nivos Vesi ja Lämpö
Oy:n suorittama pohjavesialueen tarkkailu on hyväksytty myös maa-ainesottoalueen pohjavesitarkkailuksi. (Ramboll Finland 2013, 23.)
“Havaintopaikat” -kappaleessa esitetään havaintoputkien sijainnit sekä mahdolliset pintavesien havaintopaikat sekä havaintoputkien putkikortit, joissa on mainittu putkien materiaali, halkaisija ja siiviläosan pituus (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 32). Havaintoputkien sijainnit sekä putkikortit liitettiin uuden tarkkailuohjelman liitteiksi. Lisäksi “Havaintopaikat” -kappaleessa esitetään tiedot mahdollisista tarkkailtavista luontokohteista tai
muista kohteista (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 32). Ojalan tai Lukon ja Kilpijärven alueella ei ole tarkkailtavia luontokohteita.
“Tarkkailun toteuttaminen” -kappaleessa listataan tarkkailtavat suureet ja niiden tarkkailuajankohdat. Yleensä tarkkailuun sisältyy otetut vesimäärät, pohjaveden pinnankorkeudet, pohjaveden laatu, biologinen tarkkailu, pintaveden korkeudet, virtaamat ja laatu sekä
kala- ja rapukannat. Jos tarkkaillaan pohja- tai pintaveden laatua, suunnitelmaan tulee liittää ehdotus tehtävistä analyyseistä. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 32.) Päivitetyn tarkkailuohjelman mukaan Mäntsälässä tarkkaillaan vedenottomääriä, pohjaveden pinnankorkeuksia sekä pohjaveden laatua.
Pohjaveden pintoja mitataan yleensä 4–6 kertaa vuodessa (Nylander 2020). Joillakin pohjavesialueilla, esimerkiksi Tuusulassa, pohjaveden pinnankorkeuksia mitataan kuitenkin
jopa kerran kuukaudessa (Garcia 2020). Uudenmaan ELY-keskuksen Esko Nylanderin
mielestä pohjaveden pinnankorkeuksien manuaalisista mittauksista voisi tulevaisuudessa
luopua kokonaan. Manuaaliset mittaukset korvattaisiin tällöin automaattiloggereilla eli jatkuvatoimisilla automaattimittareilla. Automaattinen pinnanmittaus toisi lisää toimintavarmuutta. Jatkuvatoimisilla mittareilla saataisiin lisäksi tarkempia ja yksityiskohtaisempia havaintosarjoja kuin manuaalisesti mittaamalla. Kaksi tai kolme pinnankorkeuden havaintopistettä pohjavesialuetta kohti riittäisi pohjaveden määrän arviointiin. (Nylander 2020.)
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Pinnankorkeuden lisäksi automaattisilla mittareilla olisi mahdollista mitata lämpötilaa sekä
esimerkiksi happipitoisuutta (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 26). Automaattiloggereita on ollut aiemmin käytössä ainakin Hangossa. Jatkuvatoimiseen mittaamiseen
siirtyminen vaatisi oman suunnitelman. (Nylander 2020.) Pohjaveden pinnankorkeuksien
mittaustiheys jätettiin päivitetyssä ohjelmassa ennalleen. Automaattiloggereihin siirtymistä
pitäisi selvittää jatkossa lisää.
Pohjaveden laatua tarkkaillaan 1–4 kertaa vuodessa. Kerran vuodessa riittää tarkkailutiheydeksi, koska muutokset pohjavedessä tapahtuvat hitaasti ja ne pystytään huomaamaan helposti vuosittaisistakin näytteistä. Näytteenottotiheydessä tulee huomioida alueen
mahdolliset riskikohteet. Joitakin laatuparametreja voi siis tarkkailla useammin ja joitakin
harvemmin riippuen alueen riskitekijöistä. (Garcia 2020; Nylander 2020.) Pohjaveden laadun tarkkailutiheys jätettiin päivitetyssä ohjelmassa ennalleen, koska tuloksissa ei ole havaittavissa suuria muutoksia pitkällä aikavälillä ja vuosittaiset näytteet on siksi todettu riittäviksi.
“Tulosten raportointi” -kappaleessa selvitetään tarkkailutulosten käsittelytapa sekä se, kenelle tulokset ilmoitetaan ja missä muodossa. “Tarkkailun suorittajat” -kappaleessa kerrotaan tarkkailun suorittajat, mikäli ne ovat tiedossa tarkkailuohjelmaa laadittaessa. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 32.) Nivos Vesi ja Lämpö Oy vastaa vedenottamoiden näytteenotosta sekä pohjaveden pinnanmittauksista. Näytteenotto pohjaveden havaintoputkista tilataan laboratoriolta tai konsultilta.
Loppuun lisättiin “tarkkailuohjelman päivittäminen ja hyväksyminen”-kappale, jossa annetaan suositus tarkkailuohjelman ajantasaisuuden tarkistamisesta sekä kerrotaan hyväksyvä viranomainen. Mäntsälän pohjavesien tarkkailuohjelmat hyväksyy Uudenmaan ELYkeskus.
Nykyiset tarkkailuohjelmat ovat kokonaisuudessaan sisällöltään suppeammat kuin päivitetyn tarkkailuohjelman sisältö. Vanhoissa ohjelmissa ei ole yhtä kattavasti kerrottu tietoja
vedenotosta ja vedenottamoista. Myös pohjavesialueen hydrogeologinen kuvaus sekä tiedot muusta pohjavesitarkkailusta alueella puuttuvat kokonaan. Lisäksi tarkkailuohjelmat
ovat keskenään erilaisia rakenteeltaan ja sisällöltään, vaikka sama insinööritoimisto on
tehnyt ne samoihin aikoihin. Päivityksessä ei muutettu tarkkailtavia parametreja eikä näytteenottotiheyksiä, mutta ohjelman tiedot käytiin läpi ja päivitettiin ajantasaisiksi. Jatkossa
tarkkailuohjelma olisi hyvä pitää ajantasaisena. Suomen ympäristökeskuksen raportissa
suositellaan tarkistamaan tarkkailuohjelman ajantasaisuus esimerkiksi 5-10 vuoden välein
(Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 44).
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Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää Mäntsälän pohjavesialueiden tarkkailuohjelmat,
jotka oli laadittu 2000-luvun alussa. Ennen uusien tarkkailuohjelmien laatimista täytyi tutustua laajasti pohjaveteen, sen muodostumiseen ja sen laatua ja määrää uhkaaviin tekijöihin. Teoriaosan kirjoittamisen jälkeen oli selvää, että pohjaveteen ja sen tilaan vaikuttavia tekijöitä on paljon ja pohjaveden tarkkailu on tarpeen, jotta mahdolliset muutokset havaitaan ja niihin voidaan reagoida.
Opinnäytetyö rajattiin käsittelemään vain Mäntsälän aluetta. Rajaus oli hyvä tehdä, koska
laajempaan alueeseen perehtyminen olisi vaatinut paljon enemmän aikaresursseja. Pukkilan ja Pornaisten pohjaveden tarkkailuohjelmat vaativat kuitenkin myös päivitystä tulevaisuudessa. Savijoen vedenottamo Pukkilassa saneerataan lähivuosina, joten tarkkailuohjelman päivitys voisi silloin olla ajankohtainen.
Automaattisten pinnanmittauslaitteiden käyttöönoton mahdollisuuksia tulisi selvittää. Suomen ympäristökeskuksen raportin mukaan pohjaveden pinnankorkeuksia olisi hyvä seurata reaaliaikaisilla pinnanmittauslaitteilla etenkin, jos on tarkoitus seurata pintaveden rantaimeytymistä vedenottamon alueelle (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019a, 35). Kilpijärven vedenottamon alueella luultavasti tapahtuu rantaimeytymistä Kilpijärvestä, joten
tätä olisi hyvä tutkia lisää. Myös geologi Esko Nylanderin mukaan automaattiset pinnanmittauslaitteet voisivat tulevaisuudessa korvata manuaaliset mittaukset kokonaan ja lisätä
siten toimintavarmuutta (Nylander 2020).
Mäntsälän pohjavesialueille ei ole tehty rakenneselvityksiä. Pohjavesialueen rakenneselvitys on Geologian tutkimuskeskuksen tekemä, geofysikaalinen painovoimamittaustutkimus.
Sen avulla selvitetään, miten syvällä kallion pinta on ja miten paksuja maakerrokset ovat.
(Nylander 2020.) Rakenneselvitykset olisivat tärkeitä pohjavesialueiden virtauskuvan selvittämiseksi sekä vedenhankintapaikkojen ja pohjavesialuerajojen määrittämiseksi. Selvityksestä olisi hyötyä myös maankäytön suunnittelussa ja pohjaveden suojelussa. (Garcia
2020.) Rakenneselvityksen tekeminen lisäisi tärkeää tietoa Ojalan ja Lukon pohjavesialueista, joten sen tekemistä tulevaisuudessa kannattaa harkita. Rakenneselvityksen tekeminen on kuitenkin kallista.
Juomavesidirektiivi tulee luultavasti vaikuttamaan tarkkailtaviin parametreihin myös vedenottamoilla. Kun direktiivi astuu voimaan, sen vaikutukset vedenottamoiden tarkkailuvelvoitteisiin tulee huomioida. Mahdolliset uudet tarkkailtavat parametrit on hyvä ottaa
huomioon hyvissä ajoin.

48
Opinnäytetyö oli mielestäni mielenkiintoinen kokonaisuus. Aihe oli laaja ja vaati paljon
taustatiedon keräämistä ja opiskelua, mikä näkyy teoriaosan pituudessa. Varsinaisten
tarkkailuohjelmien päivittäminen vaati tiedon keräämistä monista eri lähteistä, muun muassa viranomaishaastattelujen avulla. Tuloksena syntynyt pohjaveden tarkkailuohjelma on
ajantasainen, selkeä ja se sisältää nykyohjeistuksen mukaiset tiedot pohjavesialueesta ja
vedenotosta.
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LIITTEET
Liite 1. Pohjavettä pilaavat aineet ja niiden ympäristönlaatunormit
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Liite 1. Pohjavettä pilaavat aineet ja niiden ympäristönlaatunormit (Valtioneuvoston asetus
vesienhoidon järjestämisestä 1040/2006, liite 7 A)
Aine
Nitraatti
Torjunta-aineiden vaikuttavat aineet ja niiden
(merkitykselliset) aineenvaihdunta-, hajoamis- tai
reaktiotuotteet

Pohjaveden ympäristönlaatunormi
50
0,1

Yksikkö
mg/l
µg/l

0,5 yhteensä* 2
0,5
12
1
10

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Antraseeni
Naftaleeni
Bentso(a)pyreeni
ΣBentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni,
bentso(g,h,i)peryleeni ja indeno-(1,2,3-cd)-pyreeni

60
1,3
0,005
0,05

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

PCB-yhdisteet (Σ kongeneerit 28, 52, 101, 118,
138, 153 ja 180)
ΣTrikloorieteeni ja tetrakloorieteeni
1,2-dikloorieteeni
1,2-dikloorietaani
Dikloorimetaani (metyleenikloridi)
Vinyylikloridi (kloorieteeni)
Hiilitetrakloridi
Kloroformi (trikloorimetaani)
Klooribentseeni
1,2-diklooribentseeni
1,4-diklooribentseeni
Triklooribentseeni (Σ1,2,3-, 1,2,4- ja 1,3,5-triklooribentseeni)
Pentaklooribentseeni
Heksaklooribentseeni
Monokloorifenolit
Dikloorifenolit
ΣTri-, tetra- ja pentakloorifenoli
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri)
TAME (tert-amyylimetyylieetteri)
Öljyjakeet (C10-C40)
Elohopea
Kadmium

0,015

µg/l

5
25
1,5
10
0,15
2
100
3
0,3
0,1
2,5

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

1,2
0,024
0,05
2,7
5
7,5
60
50
0,06
0,4

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Bentseeni
Tolueeni
Etyylibentseeni
Ksyleenit (Σorto-, meta- ja paraksyleeni)

56

Aine
Koboltti
Kromi
Kupari
Lyijy
Nikkeli
Sinkki
Antimoni
Arseeni
Ammonium NH4+
tai Ammoniumtyppi NH4-N
Kloridi
Sulfaatti

Pohjaveden ympäristönlaatunormi
2
10
20
5
10
60
2,5
5
0,25 (NH4+)
0,20 (NH4-N)
25
150

Yksikkö
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

* Yhteensä tarkoittaa kaikkien seurannassa havaittujen ja mitattujen yksittäisten torjuntaaineiden summaa mukaan luettuna niiden merkitykselliset aineenvaihdunta-, hajoamis- tai
reaktiotuotteet.

