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vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettuun lakiin (1299/2004) uusi 2 a

luku seuraavasti:

2 a luku

Pohjavesialueet

10 a §

Pohjavesialueen määrittäminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
määrittää pohjaveden muodostumisalueen ra-
jan (muodostumisalue) ja uloimman rajan
alueelle, jolla on vaikutusta pohjavesimuo-
dostuman veden laatuun tai muodostumiseen
(pohjavesialue). Jos vedenhankintakäytössä
olevan tai käyttöön soveltuvan pohjavesialu-
een tai sen muodostumisalueen rajaa ei ilman
huomattavia vaikeuksia voida määrittää, poh-
javesialue voidaan määrittää myös pistemäi-
senä.

Pohjavesialueen määrittämiseksi alueesta
laaditaan hydrogeologinen yleiskuvaus, ku-
vaus alueen maa- ja kallioperän yleispiirteistä

sekä arvioidaan alueella muodostuvan pohja-
veden määrä, vedenkorkeus ja virtaussuun-
nat.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
tarkemmin muodostumisalueen ja pohjavesi-
alueen rajan määrittämisestä ja siihen liitty-
vistä selvityksistä.

10 b §

Pohjavesialueen luokitus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
luokittelee pohjavesialueen vedenhankinta-
käyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen pe-
rusteella:

1) 1-luokkaan vedenhankintaa varten tär-
keän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään
tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan ve-
denhankintaan taikka talousvetenä enemmän
kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokau-
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dessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpei-
siin;

2) 2-luokkaan muun vedenhankintakäyt-
töön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohja-
veden antoisuuden ja muiden ominaisuuk-
siensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoi-
tettuun käyttöön.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialu-
een, jonka pohjavedestä pintavesi- tai
maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
tarkemmin pohjavesialueen luokituksen pe-
rusteista.

10 c §

Pohjavesialueen rajan ja luokituksen
muuttaminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen on muutettava pohjavesialueen rajausta
tai luokitusta, jos niihin olennaisesti vaikut-
tava tieto sitä edellyttää.

10 d §

Pohjavesialueen määrittämisen ja
luokituksen valmistelu

Pohjavesialueen määrittämisen ja luokituk-
sen valmistelussa noudatetaan, mitä 15 §:n 1
ja 2 momentissa säädetään. Elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen on pyydettävä
asiassa lausunto pohjavesialueen sijaintikun-
nalta ja niiltä kunnilta, joiden vedenhankin-
taan tai maankäyttöön pohjavesialueen raja-
uksella ja luokituksella voi olla vaikutusta
sekä siltä maakunnan liitolta, jonka alueella
pohjavesialue sijaitsee.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
tallettaa ympäristönsuojelun tietojärjestel-
mään tiedot pohjavesialueiden rajoista, luoki-
tuksesta ja luokituksen perusteista sekä
muista pohjavesialueen ominaisuuksista.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
tarkemmin valmistelussa esitettävistä tie-
doista ja kuulemisessa noudatettavasta me-
nettelystä sekä tietojärjestelmään merkittä-
vistä pohjavesialuetta koskevista tiedoista.

10 e §

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Kunta voi laatia pohjavesialueen suojelu-
suunnitelman kunnan alueella sijaitsevalle
pohjavesialueelle, johon kohdistuu pohjave-
den tilaan merkittävästi vaikuttavaa toimintaa
tai jossa tämän lain mukaiset ympäristöta-
voitteet sitä edellyttävät. Suojelusuunnitelma
voidaan laatia yhteistyönä tai yhdessä muiden
toimijoiden kanssa.

Suojelusuunnitelmaan sisällytetään tarpeen
mukaan:

1) tiedot alueen pohjavesiolosuhteista,
pohjaveden tilasta sekä nykyisestä ja suunni-
tellusta maankäytöstä;

2) tiedot alueella sijaitsevista vedenotta-
moista ja alueen pohjaveden merkityksestä
vedenhankinnan kannalta;

3) tiedot vedenottamoiden suoja-alueita
koskevista vesilain 4 luvun 11 §:n mukaisesta
päätöksestä ja arvio päätöksen tarkistamistar-
peesta tai tarpeesta hakea suoja-alueen mää-
räämistä;

4) tiedot pohjaveden pilaantumisen vaaraa
aiheuttavista toiminnoista ja arvio toimenpi-
teistä pilaantumisen vaaran vähentämiseksi;

5) tiedot muista pohjavesien suojelun kan-
nalta merkityksellisistä seikoista.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
tarkemmin suojelusuunnitelmaan sisällytettä-
vistä tiedoista.

10 f §

Pohjavesialueen suojelusuunnitelman
valmistelu

Kunnan on pohjavesialueen suojelusuunni-
telmaa laadittaessa tai muutettaessa varattava
kaikille mahdollisuus tutustua ehdotukseen ja
esittää siitä mielipiteensä. Suojelusuunnitel-
maa koskevasta ehdotuksesta on pyydettävä
lausunto niiltä kunnilta, joita suojelusuunni-
telma voi koskea, sekä suojelusuunnitelman
alueella toimivaltaiselta elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskukselta ja aluehallintoviras-
tolta.

Kunnan on julkaistava suojelusuunnitelma
ja tiedotettava siitä sekä toimitettava suojelu-
suunnitelma elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
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tökeskukselle merkittäväksi ympäristönsuoje-
lun tietojärjestelmään.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
tarkemmin suojelusuunnitelman tiedottami-
sessa noudatettavasta menettelystä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi-
kuuta 2015.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Tasavallan Presidentti
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