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Pintavesien ekologinen ja 
kemiallinen tila





Vesistöt = valuma-alueeltaan yli 10 km2:n uomat + sellaiset pienemmät uomat, 
joissa virtaa vettä jatkuvasti ja joissa kala voi kulkea. 





Uomarekisteri – kaikki yli 10 km2

uomat



Pohjavesien huomiointi 
metsätaloustoimissa
• Ympäristönsuojelulain 17 §:n pohjaveden pilaamiskielto 

• Vesilain 3 luvun 2 §:n mukainen vesitaloushankkeen 
yleinen luvanvaraisuus

Pohjavesien virallinen luokittelu tehdään niiden laadun 
ja määrän perusteella

 Kuopan tai ojan kaivaminen liian syvälle 
pohjavesialueella voi aiheuttaa pohjaveden 
purkautumisen ympäristöön ja sitä kautta 
pohjavesialueen pinnan pysyvän alenemisen. Tätä ei 
pystytä välttämättä arvioimaan metsätaloushanketta 
suunniteltaessa  lisäselvitykset ojitusilmoitukseen



purkautumiskohta

Veden virtaussuunta
(kuivatetun/ojitetun alueen suuntaan)



Pohjavesien tila



 ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja 
suojelutarpeen perusteella (VMHL 10 b §):

1) 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä 
käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka 
talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa 
tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin

2) 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka 
pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 
1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

• ELY-keskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka 
pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Pohjavesialueiden uudet luokat



Pohjavesialueen luokitus E-luokkaan (Vna1040/2006, 8 c §)

 E-luokan pohjavesialueen luokitus perustuu 
1) luonnontilaisen tai luonnontilaisen 

kaltaiseen,
2) muun lainsäädännön nojalla suojeltuun, 
3) pohjavedestä suoraan riippuvaiseen,
4) merkittävään pintavesi- ja 

maaekosysteemiin.
• Pintavesiekosysteemi on pohjavedestä 

suoraan riippuvainen, kun siihen purkautuu 
pohjavettä siten, että pohjaveden 
purkautumisella on merkitystä kyseisen 
ekosysteemin suojelulle ja säilymiselle. 

• Maaekosysteemi on pohjavedestä suoraan 
riippuvainen, kun pohjavesi ylläpitää 
luontotyypin ominaispiirteitä sekä vaikuttaa 
sen suojeluun ja säilymiseen.

 Luokat: 1E, 2E, tai E



Mikä vaikutus E-luokalla on?

 E-luokitus on informatiivinen 
• Tieto, että pohjavesialueella on 

luonnontilaisia tai luonnontilan kaltaisia, 
muun lainsäädännön nojalla suojeltuja, 
pohjavedestä suoraan riippuvaisia, 
merkittäviä pintavesi- tai maaekosysteemejä 
esim.

• Vesilain 2 luvun 11 §:n mukaiset 
lähteet/norot/lammet

• Metsälain 10 §:n mukaiset erityisen 
tärkeisiin elinympäristöihin kuuluvat 
lähteiden, purojen ja norojen lähiympäristöt

• Luontodirektiivin liitteessä I mainitut pinta-
ja pohjavesistä riippuvaiset luontotyypit

 Lupamenettelyissä on selvitettävä hankkeen 
vaikutukset suoraan pohjavedestä 
riippuvaisiin pintavesi- ja 
maaekosysteemeihin
• Ei eroa nykykäytäntöön, muuten kuin että 

tieto suojeluarvoista on tiedossa jo heti 
hankkeen suunnittelun alkuvaiheessa


