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Pohjaveden suojaus tien kohdalla 

POHJAVEDEN SUOJAUS TIEN KOHDALLA 
1. JOHDANTO 

Pohjavesialueelle rakennetun tien kohdalla tarvitaan pohjaveden 
suojausta säiliöauto-onnettomuuksien myrkkyvuotojen sekä runsaan 
tiesuolauksen aiheuttamien riskien ja haittojen vuoksi. 

Tässä julkaisussa esitetään pohjavesien suojaamisessa tarvittavien 
luiskatiivisteiden rakenteita. Myös muita kuin tässä julkaisussa esitet-
tyjä rakenteita voidaan käyttää, jos siitä voidaan sopia asianosaisten 
(vesi- ja ympäristöpiirin, ottamon omistajan ja tiepiirin) kesken. 

Ohje koskee kaikkia uusia teitä ja vanhojen teiden parannuksia. Van-
hojen teiden osalta noudatetaan tässä ohjeessa esitettyjä erityismää-
räyksiä. 

Tässä julkaisussa ei käsitellä: 
- 	tien sijoittamista pohjavesialueelle 
- 	luiskasuojausten tiivistämismenetelmiä eikä laadunval- 

vontaa 
- 	milloin vanhan tien luiskat on tiivistettävä 
- 	miten pohjavesien laatua tulisi tarkkailta 

2. LUISKASUOJAUKSEN TARVE 

Luiskasuojauksen tarve määräytyy pohjavesialueiden luokituksen 
(l...11l) perusteella. Pohjavesialueiden luokitus ja alueiden rajojen 
määritysperusteet on esitetty tiittessä 1. Käytännössä kaikki sora- ja 
hiekka-alueet ovat mandollisia pohjavesialueita myös silloin, kun 
päällä on ohut tiiviimpi kerros. 

Luiskasuojausta tarvitaan ainakin vedenhankinnan kannalta tärkeillä 
pohjavesialueilla (luokka 1). Yleensä suojaus ulotetaan koko poh-
javesialueelle. Vedenhankintaan soveltuvien (luokka II) ja muiden 
pohjavesialueiden (luokka III) suojaaminen harkitaan tapauskohtai-
sesti. Suojausta puoltavia tekijöitä ovat esimerkiksi vaihtoehtoisten 
pohjavesialueiden vähyys seudulla ja runsaat vaarallisten aineiden 
kuljetukset. Suojaustarpeesta pyydetään vesi- ja ympäristöpiirin 
lausunto. 

Suojauksen rakenne mitoitetaan lähinnä vedenottamoon liittyvän 
suoja-alueen vyöhykejaon perusteella. Jos suoja-aluetta ei ole vahvis-
tettu tai suunnitelmia laadittu, määritellään suojauksen mitoitus 
tapauskohtaisesti. Vedenottamoiden suojavyöhykkeiden määrityspe-
rusteet on esitetty liittessä 2. Vedenottamoaluejile (n. 0,5 ha) ei 
rakenneta yleisiä teitä. 

Luiskasuojausta ei tarvita, jos vettä johtavien kerrosten päällä on 
esimerkiksi pohjavesialueen reunavyöhykkeessä huonosti vettä 
läpäisevä maakerros, joka täyttää luiskaverhoukselle asetetut vaati- 
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mukset. Luonnontilaisen maakerroksen hienoainespitoisuudeksi 
(0,074 mm) riittää kuitenkin 35 % (siHkMr), jos kerroksen paksuus on 
vähintään 2 metriä. Halkeileva kuivakuorikerros ei kuitenkaan riitä 
yksinään. 

Vähäliikenteisillä teillä (KVL< 1500) luiskasuojaustarve arvioidaan 
erikseen. Kun tiellä tiedetään liikkuvan esimerkiksi toistuvia myrkyllis-
ten aineiden kuljetuksia, teiden luiskat suojataan. Satunnaiset polttoöl-
jykuljetukset eivät edellytä yleensä suojaamista. 

Luiskasuojauksen tarpeellisuutta ei voida poistaa suolauksen lopet-
tamisella, jos tiellä on teollisuuden vaarallisten aineiden kuljetuksia. 
Lisääntyvä liukkaus voi lisätä säiliöauto-onnettomuuksia. 

Alle 10 talouden kaivojen kohdalla harkitaan tapauskohtaisesti, 
pitääkö sivuojan luiskia tiivistää. 

3. SUOJAUKSEN RAKENNE JA MITOITUS 

Vilkasliikenteisillä teillä (KVL>3000 ajon/d) suojauksen vaatimustaso 
valitaan seuraavasti: 

1. Lähisuojavyöhykkeellä 	 erittäin vaativa 

2. Kaukosuojavyöhykkeellä 	 vaativa 

3. Muulla osalla pohjavesialuetta 	 perussuojaus 

4. Pohjavesialueet, joille ei ole 	 perussuojaus 
suunniteltu ottamoa 	 (jos suojataan) 

Luokkaa nostetaan yhdellä kohdassa, jossa maaperä on erittäin läpäi-
sevää (0,074 mm hienoainesta alle 8 %). 

Luokkaa lasketaan yhdellä, jos tie ei ole vilkasliikenteinen (KVL< 
3000 ajon/d) ja vaarallisten aineiden kuljetuksia on vähän tai jos 
vedenottamon ottama vesimäärä on alle 250 m 3/vrk. Tapauskoh-
taisesti harkitaan, voidaanko perussuojaus jättää tällä perusteella 
tekemättä tapauksissa 3. ja 4. 

Vanhojen vedenottamoiden suojavyöhykkeiden rajat tulisi tarkistaa ny-
kyisten suositusten mukaisiksi. Sellaisten pohjavesialueiden kohdalla, 
joissa ei ole vedenottoa, suojauksen tarpeellisuus harkitaan aina 
tapauskohtaisesti. 

Luiskatiivistys perustuu yleensä maatiivisteen käyttöön. Usäsuojauk-
sena käytetään tarvittaessa muovi- ym. kalvoa. Muovikalvon etuna on 
tiiviys, mutta haittana on repeytymis- ja puhkeamisvaara sekä korkea 
hinta ja vaikea korjaaminen. 
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Luiskatiivisteet jaetaan tiiviytensä puolesta seuraavasti (oikean- 
puoleinen vaihtoehto on tarkoitettu tilanteisiin, joissa tilaa tai tiivis-
temaata on vähän saatavissa): 

Erittäin vaativa suojaus 
1 ME: 
0,3m suojaverhousta 
0,7m erik.maatiivistettä 

0,6 M+K 
0,2m suojaverhousta 
0,4m maatiivistettä 
ja tiivistemuovikalvo 

Lisäksi sisäluiskan yläosa tiivistetään bentoniittimatolla tai vastaaval-
la. 

Vaativa suojaus 
1M: 	 0,8 ME: 
0,3m suojaverhousta 	 O,3m suojaverhousta 
0,7m maatiivistettä 
	

0,5m erik.maatiivistettä 

Lisäksi sisäluiskan yläosa tiivistetään muovitetu Ila ku itukankaalla tai 
vastaavalla. Rakenteen 0,8 ME sijaan voidaan valita 0,6 M+K. 

Perussuojaus 
0,8 M: 	 0,5 M+B: 
0,3m suojaverhousta 	 O,2m suojaverhousta 
0,5m maatiivistettä 	 0,3m maatiivistettä 

ja muovitettu kuitukangas tai 
ohut (0,3mm) rakennusmuovi 
limiliitoksin 

Lisäksi sisäluiskan yläosa tiivistettään muovitetulla kuitukankaalla tai 
vastaavalla. Muovitettu kuitukangas tai ohut rakennusmuovi vähentää 
maatiivisteen kuivumista. 

Kevyt suojaus 
0,4 M: 
0,1 m suojaverhousta 
0,3m maatiivistettä (ei savista) 

Si säluiskan yläosa tiivistetään sorakulutuskerrosmatenaali lia. Kevyttä 
suojausta ei käytetä uusilla teillä. Sen hinta on lähes sama kuin pak-
summilla suojauksilla, mutta teho ratkaisevasti huonompi, kuivana 
aikana halkeilun, märkänä aikana pehmeyden vuoksi. 

Laajoilla alueilla, joissa ei ole saatavissa tiivistemaata, voidaan 
sekoittaa sopivaan moreeniin bentoniittisavea tai käyttää seuraavia 
rakenteita. Suluissa olevaa arvoa voidaan käyttää parannettavilla 
teillä ja kohdissa, joihin ei tule reunapaaluja tai muita laitteita. 

Erittäin vaativa suojaus 
0,5 H+BN: 
0,5m suojaverhousta tai 

hiekkaa 
bentoniittimatto 

1(0,5) H+K: 
1 m(0,5m) suojaverhousta tai 

hiekkaa 
tiivistemuovikalvo 
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Vaativa suojaus toimii seuraavasti: 

1. Säiliöauto-onnettomuudessa auton pyörä uppoaa suojakerrokseen 
enintään 0,3 metriä ja tiivistekerros jää vahingoittumatta. Tiivisteker-
roksen tulee estää myrkyllisen aineen pääsy pohjaveteen vähintään 
12 tunnin ajan, kunnes torjuntakalusto on padonnut ojan ja poistanut 
likaantuneen maan. 

2. Vähäisissä vahingoissa luiskaan valuva bensiini tai muu aine 
imeytyy suojakerrokseen ja tiivistekerroksen yläosaan ja haihtuu tai 
hajoaa. Kalvo tai paksu tiivistemaa estää aineen pääsyn suojauksen 
läpi. 

3. Tiesuolasta suurin osa virtaa kevään sulamisvesien mukana pois. 
Vähäinen osa imeytyy tiivisteeseen ja voi vuosien kuluessa päästä 
merkityksettömän pieninä pitoisuuksina luiskatiivisteen läpi. 

Perussuojauksessa teho on hiukan huonompi. 

4. SUOJAUKSEN LEVEYS 

Tavallisesti luiskasuojauksen leveys saadaan kuvasta 1. Jos kuvan 1 
mukainen luiskasuojaus edellyttäisi maiseman kannalta merkittävän 
metsän hävittämistä, voidaan käyttää kuvan 2 mukaista kapeampaa 
suojausta. Suolaa sisältävä vesi ja lumi kertyy silloin tiivistetylle sisä-
ja ulkoluiskalle. Jos säiliöauto-onnettomuudessa pääsee myrkyllistä 
ainetta ulkoluiskan yli, metsän maannos hidastaa aineen imeytymis-
tä. 

Perus- tai kevyen suojauksen yhteydessä kuvan 2 mukainen leveys 
voidaan valita muissakin tapauksissa. 

Tarvittaessa säiliöauton suistuminen tieltä voidaan estää vähintään 
0,8 m korkuisella kaiteella. 

Säiliöauton kaatumista voidaan vähentää loiventamalla sisäluiskan 
yläosaa ja ulkoluiskan alaosaa. 

Korkeilla penkereillä ja harjun päällä voi tulla kysymykseen myös 
kuvassa 6 esitetty reunatuellinen viemäröity poikkileikkaus. Jos 
myrkyllisten aineiden kuljetuksia on paljon, penkereen viereinen 
6...15 m levyinen alue tiivistetään kaiteen yli kaatuvan säiliöauton 
varalta. 
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Kuva 1. 
Luiskasuojauksen leveyden määrittäminen maaleikkauksessa, 0-
tasauksessa ja penkereellä. Suojaus ulotetaan kohtaan, jossa 10 m 
etäisyydelle pIIrretty 1:1 viiva ja maanpinta kohtaavat toisensa. 
Penkereelläkin on estettävä pinta vesien valuminen suojaamattomaan 
luiskaan. Maaleikkauksessa suoja uksen tulee ulottua 2 m ojan pohjaa 
ylemmäksi. 

Kuva 2. 
Metsän säästämiseksi tai muun syyn vuoksi kavennettu luis-
kasuojaus. Luiskasuojaus ulottuu hiukan sivuojan ulkoluiskan yli tai 
penkereellä hiukan penkereen sisäluiskan yli siten, ettei luiskilta valu 
vettä ympäristöön. Maaleikkauksessa suojauksen tulisi ulottua 2 m 
ojan pohjaa ylemmäksi. Metsän maaperän pintaosien maannos toimii 
suojauksen jatkeena. 
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5. SUOJAVERHOUKSEN JA MAATIIVISTEKERROKSEN 
LAATU VAATIMUKSET 

Suojaverhouksen tehtävänä on suojata maatiivistettä kuormilta, eroosiolta 
ja kuivumiselta sekä toimia kasvualustana. Sopivimpia materiaaleja ovat 
kivettömät sora- hiekka- ja silttimoreenit. Materiaali voi olla samaa kuin 
tiivistekerroksessa, jos se täyttää molempien laatuvaatimukset. Jos 
veden virtausnopeus on suuri, ajan pohja voidaan kivetä. 

Suojaverhouksen pintaosissa tulee olla humusta. Kunnollinen, mielellään 
apilapitoinen, nurmetus on tärkeä kuivumisen estämiseksi. Jyrkkiin 
luiskiin suositellaan siirtonurmea tai sitovaa verkkoa. Pensaiden ja puiden 
kohdalla suojaverhouksen ja tiivistemaan väliin voidaan tehdä 0,3 metrin 
paksuinen kasvualusta ruokamullasta. Puiden juuret eivät saavat 
tunkeutua haitallisen syvälle tiivistemaahan. 

Erikoismaatiivistekerrokseen kelpaavat siltti, silttimoreeni ja savi joiden 
a) hienoainespitoisuus (0,074mm) on > 70 % ja tiiviysaste rakenteessa 

85 % proktortiiviydestä sekä 
b) hienoainespitoisuus (0,074mm) on 60 %ja tiiviysaste rakenteessa 
> 90 % proktortiiviydestä. 

Lisäksi tiivistemaan tulee olla tasalaatuista, eikä siinä saa olla puhtaita 
hiekkakerroksia, kiviä eikä kasvijätteitä. 

Myös muu kiven näismaalaji, jonka vedenjohtavuus laboratoriossa 90 % 
tiiviysasteessa on enintään 5 x 108  m/s kelpaa erikoismaatiivisteeksi. 
Tällöin voidaan olettaa, että tutkitun maa-aineksen vedenjohtavuus 
maastossa on huolellisen tiivistämisen jälkeen alle 5 x 106  m/s, mikä 
on tavoitteena. Vedenjohtavuuksien ero johtuu siitä, että maastossa tiivis-
tystulos ja rakeisuus ei ole yhtä tasalaatuinen kuin pienessä labora-
torionäytteessä. Lisäksi luiskassa on maan rakenteesta, kuivumisesta 
tai jäätymisestä aiheutuneita rakoja ja halkeamia. 

Tavalliseksi maatiivisteeksi kelpaa edellä mainittujen lisäksi muukin 
silttimoreeni. (hienoainespitoisuus > 50 %) tai tiivistysvaatimus voi olla 
lievempi. 

Tavallisessa maatiivisteessä saa olla yksittäisiä kiviä, joiden suurin 
raekoko on 25 % kerroksen kokonaispaksuudesta, kuitenkin enintään 
200 mm. 
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6. TIIVISTEMATOT JA KALVOT 

Tien sisäluiska ja päällysteen reuna tiivistetään erittäin vaativassa 
suojauksessa bentoniittimatolla. Siinä on kanden kuitukankaan 
välissä 8...10 mm kerros aktivoitua bentoniittisavea. Savi turpoaa 
kastuessaan kolminkertaiseen tilavuuteen. Matto ei saa kastua ennen 
asentamista. Saumat tehdään limittämällä 300 mm ja ne tiivistetään 
bentoniittijauheella (1 kg/m). Bentoniittimatto kestää pientä venymistä 
repeämättä. Pienet bentoniittikerrokseen tehdyt reiät korjautuvat 
itsestään. 

Bentoniittimaton sijasta muissa suojauksissa voidaan käyttää muuta-
kin venyvää, karkeaa kiviainesta ja kemikaaleja kestävää ja kor-
jaamiskelpoista materiaalia. Tällaisia ovat esimerkiksi kuitukan-
gaspohjainen bituminen matto tai muovitettu tielaitoksen laatuvaati-
mukset täyttävä kuitukangas. Sisäluiskan tiivistematon leveydeksi 
tulee 2,5 m tai 1,9 m, kun sisäluiskan yläosan luiskakaltevuus on 1:3 
tai 1:5. Tiivistematto tulee 0,5 m leveydeltä päällysteen alle. Maton ja 
päällysteen väliin voidaan levittää murskefta 0...0,25 m kerros. Maton 
alusta on tasoitettava siten, etteivät kivet tunkeudu siihen. 

Tiivistekalvona voidaan käyttää muovia, kun peitepaksuus on vähin-
tään 0,5 m. Yleensä kannattaa käyttää suurempaa peitepaksuutta, 
jolloin tien laitteita ei tarvitse asentaa kalvon läpi. Suositeltava peite-
paksuus on 1 m. Kaiteiden ja liikennemerkkien upotussyvyys on 
yleensä 1 m, valaisinpylväiden 2 m ja kaivojen 2.. .3 m. 

Tiivistemuovin vähimmäispaksuus on 1 mm. Saumojen hitsaus voi 
vaatia paksumman kalvon. HD-polyeteeni on suositeltavin kalvo- 
materiaali. 

Tiivistemuovin liitokset tehdään vesitiiviiksi. Orsivesipinnan yläpuolella 
voidaan käyttää myös pelkkää limitystä, kun kalvon kaltevuus on 
1:1,5 tai jyrkempi. Yläpuolisen maakerroksen liukumisvaaran vuoksi 
kalvon kaltevuus ei saisi olla 1:3.. .3:1 eikä maanpinnan kaltevuus 
jyrkempi kuin 1:4. Luistamisvaaraa voidaan vähentää käyttämällä 
karkeutettua kalvoa. Jyrkkää luiskaa voidaan sitoa yläreunasta 
ankkuroidulla lujiteverkolla. Kalvon reunat nostetaan selvästi sivuojan 
pohjaa tai mandollista orsivedenpintaa ylemmäksi. 

Tiivistemuovin päälle asetetaan normaalisti kuitukangas kalvon 
suojaksi ja lisäämään kitkaa. Muovikalvon alla käytetään hiekasta 
tehtyä suojakerrosta, jos alapuolisen maan pinnassa on teräviä kiviä. 

Perussuojauksen rakennusmuoviksi kelpaa vähintään 0,3 mm pak-
suinen HD-polyeteenikalvo. Sen tarkoituksena on vähentää maatiivis-
teen kuivumista. Saumoista ei tarvitse tehdä vesitiivistä. 
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7. LASKUOJAT 

Luiskasuojaukselta pintavedet johdetaan maa- tai m uovitiivisteistä 
ojaa tai putkea pitkin turvalliseen purkupaikkaan. Tällaisia ovat tiiviit 
moreenialueet savikot sekä suojattavan pohjavesialueen ulkopuoliset 
joet, järvet ja suot. Vesi voidaan imeyttää maahan alueella, joka ei 
sovellu vedenottoon. Vilkasliikenteisiltä teiltä kertyneet pintavedet 
johdetaan öljyerotusaltaan kautta ennen imeyttämistä tai purkausta 
erityisen arkaan vesistöön. Pohjavesialueella olevista painteista vesi 
joudutaan joskus pumppaamaan alueen ulkopuolelle. 

tltaon pituus 

Jootymistila 

Öljyn varostotHa 

Ljrioustiio 

lî mikooIi- ja lietetilo 

Kuva 3. Öljynerotusallas, esimerkki mitoituksesta. 

Jäätymistilan paksuus on 0.6...1.0 m. Öljyn (ym kevyiden aineiden) 
varastotilan tilavuudeksi valitaan usein 20 m 3, mikä riittää säiliöauto- 
onnettomuudessa. Lietteen (ym. raskaiden aineiden) varastotilan tila-
vuus voi olla 10...30 m3. Virtaustilan virtaamissuuntaa vastaan koh-
tisuora poikkileikkaus (A = leveys x korkeus) valitaan siten, että kes-
kimääräiseksi virtausnopeudeksi (v) tulee enintään 54 m/h (A > QIv). 
Mitoitusvirtaamaksi (0) valitaan kerran 20 vuodessa toistuva kevätyli-
valuma. Lisäksi altaan pituus (1) mitoitetaan siten, että veden viipy -
misajaksi (t) altaassa tulee vähintään 9 minuuttia eli 0,15 tuntia 
(l>t x v). Vesiviranomaisten kanssa voidaan sopia muistakin mitoitus-
perusteista; esimerkiksi virtausnopeudeksi valitaan 75 m/h ja viipy-
mäksi 0,25 tuntia. 

Öljynerotusaltaan pohja tiivistetään kuten tien luiskat vaativassa suo-
jauksessa. 
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8. VANHOJEN TEIDEN LUISKIEN SUOJAAMINEN 

Vanhoilla teillä luiskasuojausten tekeminen tulee kysymykseen seur-
aavissa tapauksissa: 
a) aina raskaan rakenteen parantamisen yhteydessä 
b) riskialttiissa kohdissa ottamojen lähellä, kun pohjaveden päällä 
oleva kerros on ohut ja vettäläpäisevä, myrkyllisten aineiden kuljetus on 
yleistä 
c) laajemman pohjavesien suojaussuunnitelman osana 
d) kun läheise Itä maaraken nustyömaalta saadaan luiskatäytteeksi 
sopivaa materiaalia. 

Vanhoilla teillä paksun ja leveän luiskasuojauksen tekeminen on usein 
vaikeaa. Tilaa on vähän, luiskat ovat liian jyrkkiä luiskatiivisteiden 
pysymisen kannalta, kaivantojen teko ja massojen käsittely liikenteen 
seassa on kallista ja liikenteelle vaarallista. Suojaus kannattaa tehdä 
uudelleenpällytämisen tai muun parantamisen yhteydessä. 

Vanhoilla teifiä sovelletaan mandollisuuksien mukaan samoja rakenteita 
kuin uusilla teillä. 

Esimerkiksi seuraavat poikkeukset tulevat kuitenkin kysymykseen: 

Sisäluiskan yläosan tiivistematto korvataan bitumiemulsioruis-
kutuksefia, jos maton käyttö on liikennemerkkien tai muun syyn 
vuoksi vaikeaa. 

2. Rakenne 0,8 ME voidaan korvata rakenteella 0,5 M+B tai 0,4 M, 
jos paksun suojakerroksen tekeminen on hyvin vaikeaa. 

3. Perussuojaus voidaan korvata kevyellä suojauksella (0,4 M), kun 
pohjamaassa on vähintään 8 % hienoainesta (O,074mm). 

4. Suojauksen leveys voidaan valita yleensä kuvan 2 mukaan. 
Metsän ja maiseman suojelu voi vaatia vielä kapeamman suo-
jau kse n. 

5. Suojaverhouksen paksuudeksi riittää'0,1...0,2 m kaikissa raken-
teissa, jos paksu suojaus ei mandu. 

Kevyt luiskasuojaus ei anna kaikissa tapauksissa täyttä suojaa säiliö-
auto-onnettomuuksien varalta leveytensä eikä paksuutensa puolesta. 
Suurin osa suolavalumista voidaan kuitenkin ohjata pintavesien muka--
na pois. Kevyt luiskasuojaus ei kestä kunnolla kunnossapitokoneiden 
liikkumista, kun luiska on jyrkkä. 

Kapeimmissa suojauksissa voidaan käyttää reunatukea ja viemäriä 
estämään veden virtaus tieltä maastoon. Suolaisen lumen aurausta 
maastoon väItetään. 
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9. MALLIPOIKKILEIKKAUKSET, Suojaus maatiivisteellä: 

Rakenteet 1 ME, 0,8ME, 1 M ja O,8M. 

Suojauksen tunnus 1 M tarkoittaa suojaverhouksen ja maatii-
visteen yhteispaksuutta metreinä. 

Erittäin vaativassa suojauksessa (suuri KVL, tärkeä alue) ben-
tonhittimatto (^ 8 mm) tai vastaava. Muissa suojauksissa muovi-
tettu tielaitoksen laatuvaati mu kset täyttävä kuitukangas. (Tar-
kemmat ohjeet teksin kohdassa 3.) 

2. Rakenteessa 1 ME ja 0,8ME erikoistiivistemaa, jonka hieno-
ainespitoisuus (0,074mm) on > 70 %, kun tiiviysaste on > 85 
%, tai 60 %, kun tiiviysaste rakenteessa on > 90 % proktor-
tiiviydestä. Nimellispaksuus h 2  on 0,5 tai 0,7 m. Sisäluiskan 
yläosassa nimellispaksuus saa alittua, mutta ei alle 0,5 m 
etäisyydellä sivuojan pohjasta. Rakenteisiin 1 M ja 0,8 M kelpaa 
muukin silttimoreeni. 

3. Suojaverhous siltti-, hiekka- tai soramoreenia, joka kestää kuor -
mia ja veden virtauksia ja soveltuu kasvualustaksi. NimelRspak-
suus on yleensä 0,3 m, joka saa alittua, jos tiivistemaa on vas-
taavasti paksumpi. Kerroksen yläosana tai kerrokseen sekoi-
tettuna on humusta tai ruokamultaa. 

4. Soratien kulutuskerrosmursketta. 

5. Hyvä kosteutta pidättävä nurmetus, (nurmetusluokka ll+apila) 

6. Routimattomalla maalla rakenne on paksumpi ja rakenne 
kuivatetaan tarvittaessa salaojalla. 

7. Tiivistemaan alla käytetään kuitukangasta, jos alustana on 
louhe tai sellainen sora tai murske, jonka 2 mm läpäisyprosentti 
on alle 50 %. 

8. Louheen yläpinta kiilataan ja tasoitetaan. 

9. Kaidepylväs painetaan kaivamatta. Ennen maahan painamista 
bentoniittimatto tai muovitettu kangas paljastetaan. Pylvään 
tekemä reikä paikataan bentoniittijauheella tai bitumilla. 

10. Suojauksen leveys määritetään kuvan 1 tai 2 avulla. 

Korkealla, jyrkkäluiskaisella penkereellä sopiva maatiiviste tai 
tiivistekalvo voidaan tehdä pengertäytteen alaosaan. Vajovedet 
ohjataan tiivisteen sivukaltevuuksien avulla leveisiin tiivistettyi-
hin sivuojiin. 
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10. MALLIPOIKKILEIKKAUKSET, Suojaus tiivistekalvoUa: 

Rakenteet 1K ja 0,6M ^ K 

11. Tiivistekalvon sijainti, kun kaidetta ei varmasti tarvita. Suojaetäi-
syys luiskan pinnasta on uusilla teillä yleensä vähintään 1 m. 
LimHiitos riittää, koska kaivanto kuivatetaan ja luiska on jyrkem-
pi kuin 1:1,5. Alempi kalvoista naulataan luiskaan. 

12. Tiivistekalvon sijainti kaiteellisessa poikkileikkauksessa. 

13. Tiivistekalvo sijoitetaan vähintään 0,2 m viemäriputken, valaisin-
pylvään jalustan tai muun rakenteen alapuolelle. Vaihtoeh-
toisesti jalustat ja viemärikaivot rakennetaan kalvon läpi (19 

). 

14. Suojakerros kivettömästä maasta tarvitaan, kun alustassa on 
teräviä kiviä. 

15. Routimaton täyte. 

16. Pensaiden juuriston vaatiman alueen syvyys on 0,6 m; puut 
vaativat 1,0 m. Puiden kohdalla kasvualustaa voi paksuntaa. 

17. Osittain vesitiivis kasvualusta. 

18. Liettymisvara. 

19. Kaivon kohdalla muovi sidotaan vanteella kaivon kylkeen. 
Muovikalvon on ulotuttava tiiviinä vähintään 0,5 m mandollisen 
orsivesipinnan yläpuolelle. 

20. Tien reunassa sisäluiskan yläosa voidaan tiivistää bentoniit-
timatolla tai pelkällä vähintään 0,5 m syvyyteen sijoitetulla 
muovikalvolla kuten välikaistalla. 

21. Jyrkässä 1:2 luiskassa muovikalvo voidaan porrastaa liukumis-
vaaran vähentämiseksi. 

Suojauksen tunnus 1 K tarkoittaa 1 m syvyyteen sijoitettua 
kalvoa ilman maatiivistettä. Suojauksen tunnus O,6M+K 
tarkoittaa, että suojaverhouksen ja tiivistekerroksen 
yhteispaksuus on vähintään 0,6 m ja, jonka alla on kalvo. 
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11. MALLIPOIKKILEIKKAUKSET, Vanhan tien suojaus: 

1. Luiskien loivennus ajaa madaltamalla. 

2. Jyrkässä luiskassa pysyvää tiivistemaata (SiMr) vaihdetaan poh-
jamaan tilalle. Päälle tulee suojaverhous. Nurmetus sidotaan 
sopivalla kuitukankaalla tai verkolla. 

3. Mandollinen tiivistematto sisäluiskan yläosassa ja mandollinen 
muovikalvo maatiivisteen alla. Luiskatiivisteen valuminen muovin 
päältä estetään tarvittaessa porrastamal la. 

4. Sisäluiskan yläosan ja ulkoluiskan alaosan loiventaminen leik-
kausta leventämällä. 

5. Tiivistemaata vaihdetaan pohjamaan tilalle. Päälle tulee suojaver-
hous. 

6. Mandollinen tiivistematto sisäluiskan yläosassa ja mandollinen 
muovikalvo maatiivisteen alla. 

7. Luiskasta leikataan 0,3 m paksuinen kerros. Kivettömälle pinnalle 
asennetaan bituminoitu kuitukangas, 0,25 m mursketta ja 0,05 m 
bitumilla tai bitumiemulsiolla sidottua päällystettä. 

8. Kallioluiskan halkeamattukitaan ruiskubetonilla tai muulla tavalla. 

9. Maatiivisteen teko vanhan luiskan päälle. 

10. Pintavedet keräävä aja, jossa on liettymisvara. 

11. Pintavedet keräävä salaoja. Ojan alle ja sivulle tulee muovikalvo. 
Salaojaputki ympäröidään salaojasoralla. Päälle tulee kerros 
karkeaa hiekkaa. 

12. Kaide tarvittaessa. Tavallinen tiekaide ei estä säiliöauton kaatu-
mista luiskaan. 

13. Päällysteeseen liimattu 120...160 mm reunatuki, joka kerää 
päällysteeltä suolaiset sulamisvedet. Kaiteellisessa poikkileik-
kauksessa reunatuki tulee johteen alle. 

14. Sadevesiviemäri, joka kerää pintavedet päällysteeltä ja johtaa ne 
suojattavan alueen ulkopuolelle. Viemärikaivannon täytteen 
yläosaan voidaan tehdä vettä keräävä muovikalvo ja salaoja. 

1 5. Harjun pintamaakerros ja pohjaveden päällä olevat maakerrokset 
hidastavat huomattavasti myrkyllisten nesteiden imeytymistä 
pohjaveteen. Täydellinen pohjaveden suojaus edellyttäisi puuston 
poistamista 15...60 m leveydeltä, harjun kaltevuudesta riippuen. 
Suolakuormituksen vähentämiseksi lumi tulisi aurata mandollisim-
man puhtaana tieltä. 
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VESi- JA YMPÄRISTÖHALLINNON 

JULKAISUJA-SARJA 13 

POHJAVESIALUEIDEN KARTOITUS- JA 
LUOKITUSOHJEET 

KARTLÄGGNINGEN OCH KLASSIFICERINGEN 
AV GRUNDVATTENOMRADENA 

Vesi- ja ympäristöhallitus 
Vatten- och miljöstyrelsen 

Helsinki 1990 

2 	POHJAVESIALUEIDEN KÄYTTÖ- 
 
- 

KELPOISUUS- JA SUOJELULUOKAT 

2.1 POHJAVESIALUEIDEN PXLU0KAT 

Pohjavesialueiden kartoitus käsittää lähinnä sellaiset 
muodostumat, joista vettä on mandollista saada hyöty- 
käyttöön. Kartoitetut pohjavesialueet luokitellaan 
käyttökelpoisuutensa j a suoj elutarpeensa mukaan seuraa - 
viin pääluokkiin: 

/ 1 	Vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue 
II 	Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue 
III Muu pohjävesialue 

2.2 POHJAVESIALUELUOKKIEN MÄÄRITELMÄT, SELITYKSET JA 
SUOJELUNÄKÖKOHDAT 

2.21 Vedenhankinnalle tärkeä 
pohj avesialue, 	luokka 1 

Määritelmä 

Alue, jonka pohjavettä käytetään tai tullaan käyttämään 
20-30 vuoden kuluessa tai muutoin tarvitaan esimerkiksi 
kriisiaj an vedenhankintaa varten liittyj ämäärältään 
vähintään 10 asuinhuoneiston vesilaitoksessa tai 
hyvää raakavettä vaativassa teollisuudessa. Erityisin 
perustein pienempiäkin vedenottamoita voidaan merkitä 
tähän luokkaan kuuluviksi. Luokkaan 1 kuuluva alue voi 
käsittää koko pohjavesialueen tai vedenhankinnan 
kannalta tarpeelliset osa-alueet. 

Selitys Tärkeäksi pohj avesialueeksi luokitellaan pohj avesialue, 
jonka pohjavettä käytetään tai tullaan suunnitelmien 
mukaan käyttämään 20-30 vuoden kuluessa tai muutoin 
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tarvitaan vedenhankintaan. Pohjavesialueelta saatavaa 
vettä otetaan 

1) vesilaitokseen, johon on liittynyt tai suunnitelmien 
mukaan tulee 20-30 vuoden kuluessa liittyrnään 
enemmän kuin kymmenen asuinhuoneistoa 

2) vastaavaan muuta talousvettä toimittavaan laitokseen 

3) pakattua talousvettä toimittavaan laitokseen 

4) kriisiaikojen vedentarpeeseen. 

Kun pohjavesialueen esittäminen tärkeäksi pohjavesialu-
eeksi perustuu vesihuoltosuunnitelmaan, viitataan 
tähän suunnitelmaan. 

Tärkeä pohjavesialue voi käsittää koko pohjavesialueen 
tai sen osia, jotka ovat vedenhankinnan kannalta 
tarpeellisia. Tärkeän pohjavesialueen ulkopuolelle 
voidaan jättää esiintymän sellaiset osat, joita ei 
käytetä tai tulla käyttämään vedenhankintaan. Tällaiset 
osat merkitään käyttökelpoisuutensa ja suojelutarpeensa 
mukaiseen luokkaan. 

Suojelunäkökohdat 

Tärkeällä pohjavesialueella suojelutarve on yleensä 
suuri jo siitä syystä, että alueen käyttötarve veden- 
hankinnan kannalta on tiedossa. Vesilaki asettaa 
alueen suojelulle tiukat vaatimukset. Tarvittavat 
suojelutoimenpiteet määritellään tapauskohtaisesti. 
Maanalaisten ölj ysäiliöiden tarkastusvelvoitetta 
tärkeällä pohjavesialueella on tarkasteltu sivulla 14. 

222 V e d e n h a n k i n t a a n 	s o v e 1 t ii v a 
pohj aves ialue, 	luokka 	II 

Mä ä r i tel mä 

Alue, joka soveltuu yhteisvedenhankintaan, mutta 
jolle ei toistaiseksi ole osoitettavissa käyttää 
yhdyskuntien, haja-asutuksen tai muussa vedenhankinnas-
sa. Luokkaan II kuuluva alue käsittää yleensä yhtenäi-
sen pohjavesialueen tai suojelun kannalta tarpeelliset 
osa-alueet. 

Selitys Tällaisia alueita ovat esimerkiksi alueet, joiden 
antoisuus on yli 250 m 3 /d tai joilla muutoin voi olla 
vedenhankinnan kannalta alueellista merkitystä. Pohja- 
vesialue saattaa sijaita vedenkulutusalueisiin nähden 
niin etäällä, ettei käyttöönotto ole toistaiseksi 
taloudellisesti kannattavaa. Alueen käyttötarve saattaa 
kuitenkin ilmetä vast myöhemini n vedenhank intatarneen 
muuttuessa - 
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Suoj elunäkökohdat 

Vesilaki rinnastaa vedenhankintaan soveltuvan pohja- 
vesialueen tärkeaan, vaikka vedenhankinnan kannalta 
suojelutarve ei soveltuvalla alueella olekaan yhtä 
akuutti kuin tärkeällä. 

2.23 Muu 	pohjavesialue, 	luokka 	III 

Määritelmä 

Alue, jonka hyedyrxtämisKeipoisuuden arviointi vaatii 
lisätutkimuksia vedensaantiedellytysten, veden laadun 
tai likaantumis- tai muuttumisuhan selvittämiseksi. 

Selitys Kartoitukseen sisällytetään kaikki alueet, joilla voi 
olla hyödyntämiskelpoista pohj avettä. Hyödyntämiskel-
poiseksi luokitellaan sellaiset pohjavedet, jotka 
ovat puhdistamiskelpoisia (pohjavesien laatuluokat 1-
IV, Vesilaitosten raakaveden laatuluokitus, Suomen 
Kaupunkiliitto, 1984, Kaupunkiliiton julkaisu B 192). 
Alue, jolta saatava vesi ei ole puhdistamiskelpoista 
tai joka on veden ottoon muuten soveltumaton voidaan 
j ättää luokittelematta. 

Pohjaveden likaantumis- ja muuttumisriskejä sekä 
riskialttiin pohjavesialueen laajuutta voidaan arvioida 
liitteessä 9 esitettyjen tutkimusten perusteella. 
Tällöin on otettava huomioon, että likaavan lähteen 
vaikutus voi ulottua alueen hydrogeologisista olosuh-
teista riippuen huomattavasti kauemmaksi kuin ta-
vanomaisten vesianalyysien avulla voidaan todeta. 

Mikäli luokan III alue todetaan lisäselvitysten perus-
teella vedenhankintaan hyvin soveltuvaksi, niin se 
voidaan siirtää luokaan 1 tai II. Jos luokkaan III kuu-
luva pohjavesialue todetaan kokonaisuudessaan vedenhan-
kintaan soveltumattomaksi, se voidaan jättää luokitte-
lun ulkopuolelle. 

Suoj elunäkökohdat 

Luokassa III noudatetaan vesilain mukaisia säännöksiä 
ja välillisesti myös muita pohjaveden suojelua koskevia 
säännöksiä. Vedenhankintaan soveltumattomaksi todetun 
pohjavesialueen suojelutarve rajoittuu mandollisen 
yksityisen vedenhankintaintressin turvaamiseen. 
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3.2 SUOJELU JA VALVONTA 

Luokituksen vaikutukset hallintotoimintaan 

Aikaisemmassa lainsäädännössä ei pohjavesialueiden 
luokittelua tunnettu juuri lainkaan. Vesilain 1 luvun 
18 §:ssa esiintyi termi "erityisen antoisa pohjavesi-
esiintymä", mikä ei ole suoraan rinnastettavissa 
esillä olleisiin luokkiin. 

Pohjavesien muuttamis- ja pilaamiskieltoja muutettiin 
olennaisesti 1. joulukuuta 1987 annetussa laissa. 
vesilain muuttamisesta (467/87). 

Vesilain 1. luvun 18 §:ssä todetaan seuraavaa: 

Ilman vesioikeuden lupaa ei saa käyttää 
pohjavettä tai ryhtyä pohjaveden ottamista 
tarkoittavaan toimeen siten, että siitä voi 
aiheutua jonkin pohjavettä ottavan laitoksen 
vedensaannin vaikeuturninen, tärkeän tai muun 
vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohj avesi-
esiintymän antoisuuden olennainen vähentyrninen 
tai sen hyväksikäyttämisniandollisuuden muu 
huonontuminen taikka toisen kiinteistöllä 
talousveden saannin vaikeutuminen (pohjaveden 
muuttamiskielto). Kielto koskee myös maankama-
ran ainesten ottamista ja muuta toimenpidettä, 
josta 22 §:ssö ei ole säädetty, mutta josta 
ilmeisesti voi aiheutua 22 §:ssä tarkoitettuja 
seurauksia, sovelletaan 22 §:n säännöksiä. 

Vesilain 1 luvun 22 §:ssä todetaan seuraavaa: 

Tämän luvun 19 §:ssä tarkoitettua ainetta 
tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellai-
seen paikkaan tai käsitellä siten (pohjaveden 
pilaamiskielto), että 
1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön 
soveltuvalla pohjavesialueella pohjavesi voi 
käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen 
laatu muutoin olennaisesti huonontua; 
2) toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi 
käydä terveydelle vaaralliseksi tai kelpaamat-
tomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin 
muuten käyttää; tai 
3) toimenpide vaikuttamalla pohj aveden laatuun 
muutoin saattaa loukata yleinUi tai toisen 
yksityistä etua. 

3 . 3 KÄYTTÖRAJOITUKSET JA SUOJELUSUOS ITUKSET 

Tärkeilla ja muilla vodenhankintaan soveltuvjlla 
pohjavesialueilla ei saa ryhtyä toimenpiteeseen, 
jonka johdosta tällaisella alueella pohjavesi voi 
käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin 
olennaisesti huonontua ( V 5 22 ) - 1 man ve U i keuän 
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lupaa ei näillä alueilla myöskään saa ryhtyä toimenpi-
teeseen, josta voi aiheutua pohjavesiesiintymän antoi-
suuden olennainen vähentyminen tai sen hyväksikäyttö-
mismandollisuuden muu huonontuminen (VL 1:18). 

Seuraavassa tarkoitetaan tärkeällä, vedenhankintakäyt-
töön soveltuvalla tai muulla pohjavesialueella pohja-
vesialueeksi rajattua aluetta. Pohjaveden muodostu-
misaluetta yrnpäröi pohjavesialueen rajan sisäpuolelle 
jäävä reunavyöhyke. Jos pohjavedelle vaaralljsia 
laitoksia tai toimintoja halutaan sijoittaa pohjavesi- 
alueen rajan sisäpuolelle, muodostumisaluetta ympä-
röivälle reunavyöhykkeelle, tulee ensin selvittää 
alueen hydrogeologiset olosuhteet ja niiden perusteella 
arvioida aiheutuuko sijoituksesta pohjavesien pilaantu-
misvaaraa. Asiasta on pyydettävä vesi- ja ympöristöpii-
rin lausunto. 

Tärkeille pohjavesialueille ei saa sijoittaa uusia 
pohjavesille vaarallisia laitoksia tai toimintoja, 
ellei samalla suoriteta sellaisia vesiensuojelutoimen-
piteitä, joilla VL l:22:ssa tarkoitettu pohjavesien 
pilaantumisvaara poistetaan. 

Kaikkien tällaisilla alueilla jo olevien eni. laitosten 
tai toimintojen mandolliset vaikutukset pohjavesiin 
tulisi ensi tilassa selvittää ja sen jälkeen ryhtyä 
tarvittaviin j atkotoimenpiteisiin. 

Kaikista pohjavesien muuttamiskiellon piiriin kuulu-
vista toiminnoista tulisi pyytää ao. vesi- ja ympäris-
töpiirin lausunto vesioikeuden luvan tarpeellisuuden 
toteamiseksi, ellei tällaista lausuntoa ole jo aiemmin 
pyydetty. 

Tärkeille pohjavesialueille tulisi kiireellisesti 
laatia suojelusuunnitelmat edellä tarkoitettujen 
suojelutoimenpiteiden tarkempaa ohjausta varten. 
Suunnitelmasta tulisi pyytää ao. vesi- ja ympäristö- 
piirin lausunto. 

Vedenhankintaan soveltuvilla (II) ja sellaisilla 
muilla pohjavesialueilla, joilla voi olla hyödyntämis-
kelpoista pohjavettä (III) noudatetaan pääosin edellä 
kuvatun kaltaista menettelyä, kuitenkin soveltaen 
tapauskohtaista harkintaa alueen sijainnin sekä veden- 
tarpeen arvioidun kehittymisen mukaan. Uusien haital-
listen toimenpiteiden sekä muuttamiskiellon valvonnassa 
tulisi menetellä kuten tärkeillä pohjavesialueilla; 
sitä vastoin alueella jo olevien laitosten ja toiminto-
jen vaikutusten tarkistamisessa voidaan soveltaa 
väljempää aikataulua tai rajoittaa se uhkaavimpiin 
tapauksiin. Suojelusuunniteirnan tarpeellisuus ja 
laatimisajankohta harkitaan tapauskohtaisesti. 

Vedenhankintaan soveltumattomilla pohj avesialueilla 
valvotaan yksityistä veclenhankintaintressiä vesilain 
edel1yttmäil tava1i. 
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4 	TYÖN TOTEUTTAMINEN 

41 	YLEISTÄ 

Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus pyritään 
tekemään vuoden 1993 loppuun mennessä. Sen jälkeen 
kartoitusta ja luokitusta tarkennetaan viiden vuoden 
välein. Työn suunnittelussa ja toteuttamisessa noudate-
taan näitä ohjeita sekä sovelletaan aiemmin tärkeiden 
pohj avesialueiden kartoituksessa käytettyjä menettely-
tapoja. 

Pohjavesialueiden kartoitustyö tehdään pääasiassa 
kartta- ja maastotarkastelun sekä käytettävissä olevan 
muun aineiston perusteella. Alueilla suoritetaan 
myöhemmin täydentäviä pohjavesiselvityksiä. 

Pohjavesialueista laaditaan luettelo, joka tarkiste-
taan viiden vuoden välein. Tällöin pohjavesialueita 
voidaan siirtää käyttöönoton tai uusien tutkimustulos-
ten perusteella luokasta toiseen. Siirtoja joudutaan 
tekemään erityisesti alueilla, missä vedenhankintasuun-
nitelmien laatiminen on kesken. Piirien on kuitenkin 
syytä merkitä tiedostoihinsa varsinkin tärkeillä 
pohj avesialueilla tapahtuvat muutokset välittömästi, 
jotta mm. maankäytön suunnittelua koskevissa lausun-
noissa ja öljyntorjuntasuunnitelmjssa voidaan käyttää 
ajan tasalla olevia tietoja. 

Työn hallinnosta ja käytännön järjestelyistä huolehti-
vat vesi- ja ympäristöpiirit. Työn laadullisessa 
valvonnassa ja ohjelmoinnissa vesi- ja ympäristöpiirit 
ovat yhteistyössä vesi- ja ympäristöhaliituksen kunta- 
toimiston kanssa. 
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5 
SUOJA-ALUEEN MÄARITTELY 

5.1 
Suoja-alueen määrittelyperusteet 

Tärkeille pohjavc-sialueiUe tulisi, riippumatta siitä, onko vedenotto jo aloitettu vai 
e, laatia pohjavesien suojelusuunnitelma, joka kattaa sekä muuttamis- että pilaamis-
kiellon alaiset toimenpiteet. Mikäli vedenotto on jo käynnissä tai vedenottopaikka tie-
dossa, suunnitelma vyöhykejakoineen tulisi laatia jäljempänä esitettyjen näkökohtien 
mukaisestL Toimivien pohjavedenottamoiden samoin kuin sellaisten rakennettavien 
ottamojen osalta, joista vedenottoa koskeva lupahakemus on jätetty vesioikeudelle, 
voidaan hakea suunnitelman mukaisia suoja-aluemääräyksiä vesioikeudelta. 

\ /11 	 ____ 	- 
	 \ 

. 	Kaukosuojevyohyke 8 	 Lh s o1avyÖiyke 

Kuva 9. Suoja-alueen vyöhykejako 

5.1.1 
Kaukosuojavyöhyke 

Kaukosuojavyöhykkeen muodostamisella ja sille annetuilla käyttörajoituksilla pyritään 
estämään sellaisten vettä pilaavien ainesten pääsy maaperään ja pohjaveteen, joita 
maaperän puhdistuskyky ei poista tai muuta haitattomiksi. Tästä johtuu, että kauko-
suojavyöhykkeen tulisi käsittää kokonaisuudessaan se alue, jolla pohjavettä muodos-
tuu. 

Kaukosuojavyöhyke voidaan jakaa tarvittaessa sisempään (A) ja ulompaan vyöhykkee-
seen (B). A-vyöhyke käsittää tavallisesti varsinaisen vettä hyvin läpäisevän harjualueen. 
B-vyöhykkeeseen voivat kuulua esimerkiksi harjualueeseen liittyvät ja pohjaveden muo-
dostumisalueeseen kuuluvat kallio- ja moreenialueet sekä laajan valuma-alueen reuna- 
osat. 

Kaukosuojavyöhykkeen raja voi ulottua harjun suunnassa useiden kilometrien etäisyy-
delle vedenottamosta. Vettä ympäristöönsä purkavissa harjuissa vyöhyke ulottuu usein 
suhteellisen kapean harjun reunamalle. Vettä ympäristöstään keräävissä harjuissa kau-
kosuojavyöhyke voi ulottua verraten kauas varsinaisen harjun sivuille. 
Pinta-alaltaan kaukosuojavyöhykkeet ovat useimmiten yli sadan tai muutamien satojen 
tiehtaarien kokoi;ia 
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ÄHDE E 
Kuva 10. Vettä ympäristöönsä purkavan tai ympäristöstää -i keräävän harjun rakenne 

5.1.2 
Lähisuojavyöhyke 

Lähisuojavyöhykkeen muodostamisella pyritään suojelemaan vedenottamo lähinnä 
hygieeniseltä saastumiselta. Vyöhykkeen tulee ofla niin laaja, että veden virtauksen 
tapahtuessa sen ulkorajalta vedenottamol le pohjavesi ehtii puhdistua. Lähisuoja-
vyöhykkeel lä saastuminen estetään käyttörajoitusten avulla. 
Lähisuojavyöhykkeen rajat arvioidaan yleensä veden viipymän perusteella ottaen huo-
mioon paikalliset hydrogeolog iset olosuhteet. Ohjeellisena veden viipymäarvona on 
yleensä käytetty noin 50-60 d lähisuojavyöhykkeen ulkorajalta vedenottamolle (ks. 
luku 3.4). Ulkoraja voi tällöin ulottua em. määrittelyperusteita käytettäessä esim. erittäin 
hyvin vettä johtavissa pitkittäisharjuissa, joissa hydrogeologiset olosuhteet ovat pohja-
veden puhdistumisen kannalta huonot yli kilometrinkin etäisyydelle vedenottamolta. 
Lähisuojavyöhykkeeseen kuuluvaa aluetta on myös tekopohjavesilaitosten imeytys-
altaiden ja vedenottamon välinen alue jolla voidaan tarvita jopa jyrkempiä suoja-alue-
määräyksiä kuin muualla lähisuojavyöhykkeel lä. 
Pinta-alaltaan lähisuojavyöhykkeet ovat useimmiten kymmenien hehtaarien suuruus-
luokkaa. Lähisuojavyöhykkeisi in kuuluvat alueet on tarkoituksenmukaista pyrkiä saa-
maan vedenottajan omistukseen tai hallintaan. 

5.1.3 
1 Vedenottamoalue 

Vedenottamoalue on vedenottamon välitön ympäristö. Alue tulee suojata kaikelta 
likaantumiseRa ja sillä sallitaan vain vedenottamon käyttöön liittyvä toiminta. Vedenot-
tamoalueisiin verrattavia ovat myös tekopohjavesi- ja jälleenimeytyslaitosten imeytys-
altaat lähiympäristöineen. 
Vedenottamoalueen laajuus määräytyy paikallisten olosuhteiden mukaan. Alueen rajo-

J 	jen tulisi ulottua kuitenkin vedenottamon kaivoista vähintään 20 metrin ja pohjaveden 
tulosuunnassa vähintään 30-50 metrin etäisyydelle. 

) 	Vedenottamoalueiden koko vaihtelee esitetyistä vähimmäismitoista muutamaan hehtaa- 
riin. Sijosileltavaa on, että vedenottanioak,c olisi yleensä vähintään 1(2 hehtaaria. Alue 
1 	1 anIKL'.( lenottajan ominttikseen 131 lial!iiitaan ja aidata. 
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