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TIIVISTELMÄ 

 

Hollolan alueella on 9 vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta (1-luokka) sekä 15 vedenhankin-

taan soveltuvaa pohjavesialuetta (2-luokka). Kolmella 1-luokan pohjavesialueella on lisäksi E-merkintä 

(pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen). Merkittävin 

osa pohjavesivaroista sijoittuu Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialueelle, joka lukeutuu Suomen laajimpiin 

pohjavesimuodostumiin ja on alueen vedenhankinnan kannalta tärkein pohjavesialue. Hollolan kunnan 

lisäksi Hollolasta johdetaan talousvettä myös Lahteen. Hollolan pohjavesialueet sijoittuvat suurimmaksi 

osaksi I Salpausselän reunamuodostumalle sekä siihen liittyviin pitkittäisharjuihin. Salpausselkävyöhyk-

keen ulkopuoleiset pohjavesialueet ovat pinta-alaltaan pienempiä pohjavesimuodostumia, joilla on mer-

kitystä paikallisina vedenhankintalähteinä. 

Pohjaveden suojelun tavoitteena on turvata yhteiskunnan vedenhankinnalle tärkeät ja vedenhankintaan 

soveltuvat pohjavesivarannot ja niiden antoisuuden säilyminen sekä estää pohjaveden laadun heikkene-

minen. Pohjaveden suojelusuunnitelma ohjeistaa kuntatasolla mm. maankäytön suunnittelua ja lupakä-

sittelyjä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmassa on sovellettu pohjaveden suojelua koske-

vaa lainsäädäntöä sekä esitetty sen pohjalta rajoituksia ja suosituksia pohjavesialueille sijoittuville toi-

minnoille. Suojelusuunnitelmassa on esitetty tärkeimpiä pohjaveden suojelua koskevia säädöksiä ja ase-

tuksia lainsäädännöstä. Suojelutoimien perustana on ympäristönsuojelulaki, jonka mukaan pohjaveden 

vaarantaminen on kielletty tärkeillä ja vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla. Suojelusuunnitel-

malla ei ole suoria oikeudellisia vaikutuksia. Suunnitelman aiheuttamat oikeusvaikutukset näkyvät vasta, 

kun ohjeita sovelletaan käytäntöön esimerkiksi kaavojen laatimisen tai ympäristölupakäsittelyjen yhtey-

dessä. 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaan on koottu tiedot pohjavesialueiden pohjavesiolosuhteista sekä 

niillä sijaitsevista vedenottamoista. Lisäksi on kartoitettu pohjavesialueiden mahdolliset pohjavettä vaa-

rantavat riskikohteet. Riskinarvioinnin perusteella on esitetty toimenpidesuosituksia pohjavesialueiden 

määrällisen ja laadullisen pysyvyyden turvaamiseksi. 

Mahdollisia pohjavettä vaarantavia riskikohteita ja -toimintoja ovat mm. teollisuus, liikenne ja tienpito, 

maa-ainesotto, maatalous, öljysäiliöt sekä pilaantuneet maa-alueet. Teollisuus- ja yritystoimintoja on 

Hollolassa keskittynyt etenkin Salpakankaan ja Kukonkoivun alueille.  Valtatie 12 kulkee Kukonkoivu-

Hatsinan sekä Hämeenkosken alueella sijaitsevien Ilola-Kukkolanharjun ja Ahvenlammen pohjavesialuei-

den poikki. Vuoden 2020 lopulla käyttöönotetun Lahden eteläisen kehätien myötä raskaan liikenteen ja 

vaarallisten aineiden kuljetusten määrät Salpakankaan pohjavesialueen kautta kulkevassa liikenteessä 

vähenevät. Maa-ainesottotoimintaa on eniten Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialueella. Asutukseen liittyviä 

mahdollisia pohjavesiriskejä ovat mm. kiinteistöjen lämmitysöljysäiliöt ja maalämpöjärjestelmät. Tiheäm-

pää taajama-asutusta on keskittynyt etenkin Salpakankaan pohjavesialueelle. Taajama-alueilla sekä te-

ollisuusalueilla laajat päällystetyt alueet voivat vähentää muodostuvan pohjaveden määrää, mikäli hule-

vedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle. Jos hulevedet sisältävät haitallisia aineita, voivat ne maa-

perään imeytyessään aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle. 

Mahdollisiin pohjavesivahinkoihin ja onnettomuustilanteisiin tulee varautua ennalta, jotta vahingon sattu-

essa toimet pohjaveden pilaantumisen estämiseksi voitaisiin aloittaa mahdollisimman nopeasti ja tehok-

kaasti. Pohjavesivahingon sattuessa torjuntatoimia johtaa pelastuslaitos. Onnettomuuspaikalle tulisi olla 

aina saatavissa myös päivystävä ympäristöviranomainen sekä pohjavesiasiantuntija. On tärkeää, että eri 

viranomaisten ja toimijoiden poikkeus- ja häiriötilannesuunnitelmat ovat ajan tasalla ja niissä mainitut 

toimintatavat on sovitettu yhteen muiden toimijoiden suunnitelmien kanssa. 
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1. JOHDANTO 

Hollolan alueella on 9 vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta (1-luokka) sekä 15 vedenhan-

kintaan soveltuvaa pohjavesialuetta (2-luokka). Kolmella 1-luokan pohjavesialueella on lisäksi E-mer-

kintä (pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen). Hol-

lolassa sijaitsevista pohjavesialueista Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialue lukeutuu Suomen laajimpiin 

pohjavesimuodostumiin. Hollolan lisäksi pohjavesialueilta johdetaan talousvettä myös Lahteen. Kriisi-

tilanteessa Hollolasta voidaan tarvittaessa johtaa pohjavettä Päijänne-tunnelin kautta myös pääkau-

punkiseudulle. Hollolan pohjavesialueilla on siten seudullisen vedenhankinnan lisäksi laajempaa valta-

kunnallista merkitystä. 

 

 

Kuva 1. Hollolan kunnan alueella sijaitsee yhteensä 24 pohjavesialuetta. 

 

Pohjaveden suojelun avulla pyritään turvaamaan yhteiskunnan vedenhankinnalle tärkeät ja vedenhan-

kintaan soveltuvat pohjavesivarannot. Suojelusuunnitelman laatimisen keskeinen tavoite on ennalta-

ehkäistä pohjavesialueen pohjaveden laadun heikkeneminen sekä turvata alueen pohjaveden määräl-

linen tila rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti alueen maankäyttöä. Tämä edellyttää sekä suunni-

telmallisuutta että kattavaa tietoa pohjavesialueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteista sekä pohjavesi-

alueella sijaitsevista pohjaveden laatuun ja määrään vaikuttavista toiminnoista. 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota voidaan soveltaa mm. maankäytön 

suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä lupakäsittelyissä. Joustavuutensa, tehokkuutensa ja 

käytännön läheisyytensä ansiosta suojelusuunnitelmamenettely on keskeinen työväline Suomen poh-

javesien suojelussa. Pohjavesialueen suojelusuunnitelman merkityksestä, sisältövaatimuksista ja laa-

timismenettelystä mukaan lukien kuulemiset säädetään vuonna 2015 annetussa laissa vesienhoidon ja 

merenhoidon järjestämisestä (1263/2014, vesienhoitolaki). Aiemmin suojelusuunnitelmien laadinta on 
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perustunut ympäristöhallinnon laatimiin ohjeisiin ja oppaisiin. Suojelusuunnitelmaa koskevan lainsää-

dännön tavoitteena on tehostaa pohjaveden suojelua. Tavoitteena on myös parantaa toiminnanharjoit-

tajien, maanomistajien ja kansalaisten oikeusturvaa lisäämällä osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-

suutta suojelusuunnitelman laatimista koskeviin menettelyihin sekä parantaa sääntelyn ennakoita-

vuutta erityisesti elinkeinotoiminnan kannalta. Suojelusuunnitelmassa tehtyä riskien arviointia ja toi-

menpidesuosituksia voidaan hyödyntää talousveden laatuun vaikuttavien riskien hallinnassa, jota juo-

mavesidirektiivin (98/83/EY) nojalla edellytetään talousveden laadun valvonnassa 28.10.2017 lähtien 

(Britschgi et al. 2018). 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma kokoaa yksiin kansiin alueelta olemassa olevat pohjavesitutki-

mustiedot ja tiedot pohjavettä vaarantavista riskikohteista. Suunnitelmassa on sovellettu pohjaveden 

suojelua koskevaa lainsäädäntöä sekä esitetty sen pohjalta toimenpidesuosituksia pohjavesialueilla ta-

pahtuvalle toiminnalle. Suojelusuunnitelmalla ei ole suoria oikeudellisia vaikutuksia. Suunnitelman ai-

heuttamat oikeusvaikutukset näkyvät vasta, kun ohjeita sovelletaan käytäntöön esimerkiksi kaavojen 

laatimisen tai ympäristölupien lupaharkinnan yhteydessä. 

Hollolan pohjavesialueiden aiempi suojelusuunnitelma sisältyy vuonna 2011 laadittuun Hollolan, Lah-

den ja Nastolan seudulliseen pohjaveden suojelusuunnitelmaan. Vuoden 2016 alussa Hollolan kuntaan 

liitetyn Hämeenkosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on vuodelta 2005. 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laadinnasta tiedotettiin työn aikana eri kanavissa (mm. paikal-

lislehti, kunnan verkkosivut ja uutiskirje, sähköposti, Facebook). Hollolan pohjavesialueiden yrittäjille 

ja toiminnanharjoittajille suunnattu tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 1.6.2021 etätilaisuu-

tena Teamsin välityksellä. Valmista suojelusuunnitelmaa esiteltiin Hollolan kunnanvirastolla 19.8.2021 

järjestetyssä yleisötilaisuudessa, johon oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Suojelusuunni-

telma oli julkisesti nähtävillä ja kommentoitavana 16.8.-17.9.2021. Suojelusuunnitelmasta saadut lau-

sunnot huomioitiin suunnitelman viimeistelyssä. 

Hollolan kunnan päivitetyn pohjavesialueiden suojelusuunnitelman on laatinut Ramboll Finland Oy, 

jossa työstä on vastannut seuraava työryhmä: 

- Pekka Onnila, projektipäällikkö 

- Liisa Koivulehto 

- Jarmo Koljonen 

- Maija Jylhä-Ollila 

- Venla Pesonen 

 

Suunnitelman laatimista on ohjannut seurantaryhmä, johon kuuluivat: 

- Riikka Johansson, Hollolan kunta, vesihuoltopäällikkö 

- Kirsi Järvinen, Hollolan kunta, ympäristösihteeri 

- Katariina Tuloisela, Hollolan kunta, kaavoitusarkkitehti 

- Petri Siiro, Hämeen ELY-keskus, hydrogeologi 

- Tuomo Korhonen, Hämeen ELY-keskus, pohjavesiasiantuntija 

- Ilkka Niemi, Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä, puheenjohtaja 

- Venla Avelin, Lahti Aqua Oy, käyttöpäällikkö 

- Arto Kallio, Pääkaupunkiseudun Vesi Oy, toimitusjohtaja 

- Ismo Malin, Lahden kaupunki, vesiensuojelupäällikkö 

- Riikka Mäyränpää, Lahden kaupunki, vesiensuojelusuunnittelija / sijainen Raisa Rihkavuori, 

vesiensuojelusuunnittelija 

- Tarja Asikainen, Päijät-Hämeen pelastuslaitos, palotarkastaja 

- Mika Rouhiainen, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveyskeskus, tervey-

densuojelupäällikkö 
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2. YLEISTÄ POHJAVEDESTÄ 

Pohjavettä syntyy, kun sadevettä imeytyy maaperään. Osa maaperään imeytyvästä sadevedestä me-

nee kasvien juurien hyödynnettäväksi ja osa jatkaa vajoamistaan alemmaksi maaperään, muodostaen 

vedellä kyllästyneen maakerroksen eli pohjavesikerroksen. Pohjavesi virtaa maaperässä kiviainesrakei-

den välisessä huokostilassa ja purkautuu luonnonvaraisesti lähteisiin, jotka sijaitsevat maalla ja soilla 

tai järvien ja jokien pohjissa. Pääsääntöisesti pohjavesi virtaa kohti vesistöjä, mutta joskus tapahtuu 

myös pintaveden imeytymistä järvistä maaperään. Pohjavettä on maaperässä käytännössä kaikkialla. 

Joillakin alueilla irtomaakerros on kuitenkin ohut ja kalliot nousevat pohjaveden pinnan yläpuolelle, 

jolloin pohjavettä esiintyy vain kallioraoissa kalliopohjavetenä. 

Pohjaveden määrä ja saatavuus riippuvat suuresti maaperän laadusta. Eniten pohjavettä syntyy 

hiekka- ja soramailla, joissa pohjavettä muodostuu 40–60 % sadannasta, eli noin 1000 m3 vuorokau-

dessa jokaista neliökilometriä kohti (sadanta 600 mm vuodessa). Tällaisia muodostumia ovat tyypilli-

sesti harjut ja reunamuodostumat, kuten Salpausselät. Moreenimailla maaperän vedenjohtavuus on 

heikompaa, jolloin suuri osa sadannasta virtaa pintavaluntana vesistöihin, pohjaveden muodostuminen 

on vähäistä eikä vesi juurikaan liiku maaperässä. Näillä alueilla 10–30 % sadannasta päätyy pohjave-

deksi. Savi- ja silttimaaperässä pohjaveden muodostuminen on hyvin vähäistä. 

 

2.1 Pohjavesialueet 

Maa-alueet, joissa pohjavettä muodostuu ja esiintyy runsaasti, on rajattu Suomessa pohjavesialueiksi. 

Suurin osa Suomen pohjavesialueista sijoittuu pitkittäisharjuille ja Salpausselille, jotka ovat jääkauden 

loppuvaiheessa Suomen maaperään syntyneitä hiekka- ja soramuodostumia. Pohjavesialueita on ra-

jattu myös moreeni- ja kallioalueilla sijaitsevien pienten vedenottamoiden suojaksi.  

Pohjavesialueen rajaus osoittaa sitä aluetta, jolla on vaikutusta akviferin veden laatuun tai muodostu-

miseen. Muodostumisalueen rajaus osoittaa alueen, jolla maaperä mahdollistaa veden merkittävän 

imeytymisen pohjavedeksi. Pohjaveden muodostumisalueella maaperä on maan pinnasta asti hienoa 

hiekkaa tai sitä karkeampaa maalajia, jossa merkittävä osa sadevedestä muodostuu pohjavedeksi. 

Muodostumisalueeseen voidaan sisällyttää myös sellaisia kallio- ja moreenialueita, joilta tuleva valunta 

olennaisesti lisää muodostuvan pohjaveden määrää. Muodostumisalueen ympärille on määritelty poh-

javesialueen raja, jonka sisään jää koko pohjavesimuodostuma ja siihen vaikuttavat alueet. Muodos-

tumisaluetta laajempi pohjavesialuerajaus on tarpeen pohjaveden suojelemiseksi, koska hyvin vettä 

johtavien maakerrosten laajuutta pintamaan alla ei pystytä aina täsmällisesti arvioimaan. 

Pohjavesialueiden määrittämisestä ja luokituksesta on säädetty vesienhoidon ja merenhoidon järjes-

tämisestä annetun lain (1299/2004) luvussa 2 a. Lakimuutos on tullut voimaan 1.2.2015. Lakimuutok-

sessa säädetysti ELY-keskus määrittää rajat pohjavesialueille ja pohjaveden muodostumisalueille ja 

luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella. Poh-

javesialueet määritellään ja luokitellaan seuraavasti:  

 

 
 

 

Luokkaan 1 kuuluvat ne vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet, joiden vettä käyte-

tään tai tullaan käyttämään yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin 

keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.  

Luokkaan 2 kuuluvat ne vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet, jotka pohjaveden 

antoisuuden ja muiden ominaisuuksien perusteella soveltuvat 1 kohdassa tarkoitettuun veden-

hankintaan, mutta alueelle ei vielä ole vedenhankinnallista käyttötarvetta.  

ELY-keskusten tulee määrittää lisäksi ne pohjavesialueet, joiden pohjavedestä pintavesi- tai 

maaekosysteemit ovat suoraan riippuvaisia. Pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä ovat esi-

merkiksi lähteet, lähdepurot ja -lammet. Nämä pohjavesialueet muodostavat uuden luokan E. 
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2.2 Pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistaminen 

Pohjavesialueet on rajattu hydrogeologisin perustein. Pohjavesialuekartoitukset on tehty rajallisilla re-

sursseilla ja erityisesti pohjavesialueen rajan määrittäminen kolmiulotteisessa maaperässä on ollut ja 

on edelleen haasteellinen tehtävä. Tarkemman hydrogeologisen tutkimustiedon puuttuessa pohjavesi-

alueet on määritelty maasto- ja karttatarkastelun perusteella. 

Hollolan kunnan alueella pohjavesialueiden luokitus- ja kartoitustietoja ylläpitää Hämeen ELY-keskus 

ja niihin voidaan esittää muutosehdotuksia. Pohjavesialuerajauksen muutoksen pitää perustua tutki-

mustietoon, jolla voidaan osoittaa maaperän laatu, pohjaveden korkeus ja pohjaveden virtaussuunnat. 

Esimerkiksi ympäristölupahakemusten yhteydessä pohjavesivaikutusten arvioimiseksi voi olla tarpeen 

tehdä tarkentavia pohjavesitutkimuksia. Pohjavesialueen luokka voidaan muuttaa esimerkiksi veden-

ottokäytön muuttuessa tai tutkimustiedon lisääntyessä.  

Hämeen ELY-keskus on tarkistanut Hollolan pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset vuonna 2021. 

2.3 Vedenottamoiden suoja-alueet 

Vesilain mukaan vedenottamolle voi hakea suoja-aluetta (VL 4 luku 11§). Suoja-alueeseen rajataan 

vedenottamon arvioitu valuma-alue (ns. kaukosuojavyöhyke), lähisuojavyöhyke ja vedenottamoalue. 

Eri vyöhykkeille annetaan suojelumääräyksiä ja rajoituksia. Suoja-aluetta ei saa perustaa suuremmaksi 

kuin välttämätön tarve vaatii. 

Suoja-alueita on perustettu vedenottamoille etenkin 1960–1990-luvuilla, jolloin pohjaveden suojelua 

koskeva lainsäädäntö oli vielä kehittymätöntä. Tällöin suoja-alueen perustaminen oli tehokas tapa oh-

jata maankäyttöä ja rajoittaa toimintaa vedenottamon ympäristössä. Vuonna 2000 voimaantullut ym-

päristönsuojelulaki yhdessä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien kanssa on vähentänyt oleellisesti 

suoja-alueiden tarvetta. Pohjavesien suojelutoimenpiteenä suoja-alueen perustaminen on tehokas, 

mutta määräykset kohdistuvat ainoastaan vedenottamon lähiympäristölle. Esimerkiksi pohjaveden pi-

laamis- ja muuttamiskiellot koskevat yhtä lailla koko pohjavesialuetta kuin vedenottamon lähiympäris-

töä, mistä syystä ottamokeskeinen suojelu on menettänyt merkitystään. Myös vesipuitedirektiivin suo-

jelutavoitteet kohdistuvat koko pohjavesimuodostumaan (Orvomaa, 2008). 

Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän Ruopan vedenottamolla on Itä-Suomen vesioikeuden vuonna 

1984 määräämä lähisuojavyöhyke. Kukkilan ja Herralan vedenottamoilla on vesioikeuden vahvistamat 

vedenottamoalueet (Lahden seudun ympäristöpalvelut, 2011). Näitä alueita koskevat rajoitukset liit-

tyvät alueen sisäpuolella sallittuun maankäyttöön. Tässä suojelusuunnitelmassa pohjavesialueita kos-

kevat rajoitukset ja suositukset on esitetty kappaleessa 10. Pohjavesialueilla, joilla ei tällä hetkellä ole 

vedenottoa, rajoitukset ja suositukset ovat ennaltaehkäiseviä suojelutoimenpiteitä tulevaisuuden ve-

denhankintaa varten.  

 

3. POHJAVEDEN SUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 

3.1 Yleistä 

Pohjavesialueita koskevilla rajoituksilla ja määräyksillä pyritään ennalta ehkäisemään pohjaveden pi-

laantuminen ja turvaamaan pohjavesialueiden vedenhankintakelpoisuuden säilyminen. EU:n tasolla 

EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin ja sitä Suomessa toteuttavan lain vesienhoidon järjestämisestä 

(1299/2004) tavoitteena on edistää kestävää vedenkäyttöä ja vähentää pohjaveden pilaantumista. 

Pohjaveden käytännön suojelutoimien lähtökohtana on ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014 2. luku 

17 §, ns. pohjaveden pilaamiskielto).  

Vedenottamon suoja-aluemääräyksien, pohjavesialueen suojelusuunnitelman ja raakaveden lähteenä 

käytettävän vesimuodostuman tilan seurannan huomioon ottaminen on vettä toimittavan laitoksen ris-

kinarviointia tehtäessä lakisääteistä (STM 1352/2015, 7 a §). 

Pohjaveden suojeluun liittyy monia säädöksiä ja asetuksia. Niitä on ympäristönsuojelulaissa (YSL) ja –

asetuksessa (YSA), vesilaissa (VL), maa-aineslaissa (MAL) sekä mm. maankäyttö- ja rakennuslaissa, 

terveydensuojelulaissa, jäte-, kemikaali- ja öljyvahinkojen torjuntalainsäädännössä. Pohjaveden suo-

jelua käsitellään myös valtioneuvoston asettamissa valtakunnallisissa maankäyttötavoitteissa. Tässä 

kappaleessa on referoitu pohjaveden suojelun kannalta tärkeimpiä kohtia yllä mainituista säädöksistä.  
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Pohjaveden suojelun valvontaviranomaisina Hollolan kunnassa toimivat kunnan valvontajaosto sekä 

Hämeen ELY-keskus. 

3.1.1 Pohjaveden pilaamis- ja muuttamiskielto 

Pohjaveden pilaamiskielto määrätään ympäristönsuojelulain 2 luvun 17 §:ssä (YSL 5272014), jonka 

mukaan ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsi-

tellä siten, että: 

1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjaveden laadun muu-

tos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin 

olennaisesti huonontua; 

2) toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai 

ympäristölle taikka tehdä pohjaveden kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; 

tai 

3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä 

etua. 

Pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton, eikä lupaviranomainen voi myöntää lupaa siitä poikkeamiseen.  

Vesilain 3 luvun 2 §:n mukaan vesitaloushankkeella on oltava lupaviranomaisen lupa, jos se voi muut-

taa pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos 

1) aiheuttaa tulvan vaaraa tai yleistä vedenvähyyttä 

2) aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesistön tai pohjavesiesiinty-

män tilan huononemista 

3) melkoisesti vähentää luonnon kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä tai kulttuuriarvoja taikka vesis-

tön soveltuvuutta virkistyskäyttöön 

4) aiheuttaa vaaraa terveydelle 

5) olennaisesti vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän 

antoisuutta tai muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa 

tai haittaa vedenotolle tai veden käytölle talousvetenä 

6) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa kalastukselle tai kalakannoille 

7) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vesiliikenteelle tai puutavaran uitolle 

8) vaarantaa puron uoman luonnontilan säilymisen 

9) muulla edellä mainittuun verrattavalla tavalla loukkaa yleistä etua. 

Vesitaloushankkeella on lisäksi oltava lupaviranomaisen lupa, jos 1 momentissa tarkoitettu muutos 

aiheuttaa edunmenetystä toisen vesialueelle, kalastukselle, veden saannille, maalle, kiinteistölle tai 

muulle omaisuudelle. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos edunmenetys aiheutuu ainoastaan yksityiselle 

edulle ja edunhaltija on antanut hankkeeseen kirjallisen suostumuksensa. 

Vesilain 3 luvun 2 §:ssä tarkoitetuista seurauksista riippumatta seuraavilla vesitaloushankkeilla on aina 

oltava lupaviranomaisen lupa: 

1) valtaväylän tai yleisen kulku- tai uittoväylän sulkeminen tai supistaminen sekä väylän käyttämistä 

vaikeuttavan laitteen tai muun esteen asettaminen; 

2) veden ottaminen vesihuoltolaitoksen tai vesihuoltolaitokselle vettä toimittavan tarpeisiin taikka siir-

rettäväksi muualla käytettäväksi sekä muu pohjaveden ottaminen, kun otettava määrä on yli 250 

m3/vrk samoin kuin muu toimenpide, jonka seurauksena pohjavesiesiintymästä poistuu muutoin kuin 

tilapäisesti pohjavettä vähintään 250 m3/vrk; 

3) veden imeyttäminen maahan tekopohjaveden tekemiseksi tai pohjaveden laadun parantamiseksi; 

4) sillan tai kuljetuslaitteen tekeminen yleisen kulku- tai valtaväylän yli sekä tunnelin, vesi-, viemäri-, 

voima- tai muun johdon tekeminen tällaisen väylän ali; 

5) maa-alueen muuttaminen pysyvästi vesialueeksi vesistön vedenkorkeutta nostamalla; 

6) vesivoimalaitoksen rakentaminen; 

7) vesialueen ruoppaaminen, kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3, jollei kyse ole julkisen kul-

kuväylän kunnossapidosta; 

8) ruoppausmassan sijoittaminen hylkäämistarkoituksessa Suomen aluevesillä, kun kyse ei ole merki-

tyksettömän pienestä määrästä ruoppausmassaa; 
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9) maa-aineksen ottaminen vesialueen pohjasta muuhun kuin tavanomaiseen kotitarvekäyttöön; 

10) uiton vakinaisen toimintapaikan perustaminen. 

3.1.2 Maaperän pilaamiskielto 

Maaperän ja pohjaveden pilaamiskielto ovat keskenään läheisessä vuorovaikutussuhteessa. Yleensä 

pohjavesi pilaantuu pilaantuneen maaperän välityksellä. Maaperän pilaamista ja pilaantuneiden aluei-

den kunnostusta ohjaavista säädöksistä keskeisin on ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja –asetus 

(713/2014), jotka kieltävät maaperän ja pohjaveden pilaamisen.  

Maahan ei saa YSL 16 §:n mukaan jättää tai päästää jätettä tai muuta ainetta taikka eliöitä tai pieneli-

öitä siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa 

tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava 

yleisen tai yksityisen edun loukkaus. 

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista on säädetty asetuksella 214/2007. Pi-

laantunut maa-alue on puhdistettava, jos kohteen haitta-aineista aiheutuu sellainen riski tai haitta, 

jota ei voida hyväksyä. Pilaantuneen maa-alueen riskinarviossa tarkastellaan muun muassa haitta-

aineiden kokonaismäärää ja pitoisuuksia, aineiden ominaisuuksia, kulkeutumisreittejä, maa-alueen ja 

alueen pohjaveden käyttöä sekä lyhyt- ja pitkäaikaisen altistumisen vaikutuksia ihmiseen ja ympäris-

töön. 

3.1.3 Maa-aineslaki 

Maa-ainesten ottoa säätelee maa-aineslaki (MAL 5551981) ja valtioneuvoston asetus maa-ainesten 

ottamisesta (926/2005). Toimintaan tarvitaan maa-ainesten ottolupa lukuun ottamatta maa-ainesten 

ottamista omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten (MAL 4 §). Lupaa haettaessa on esitettävä otta-

missuunnitelma (MAL 5 §). Maa-ainesasetuksessa säädetään mm. ottamissuunnitelman ja lupapäätök-

sen sisällöstä sekä valvonnasta. Ottamissuunnitelmasta tulee ilmetä tarpeellisessa laajuudessa pohja-

vesiin liittyen mm. pohjaveden pinnan ylin korkeustaso, tiedot pohjavesiolosuhteista, pohjaveden ha-

vaintopaikoista ja tiedot läheisyydessä sijaitsevista talousvesikaivoista, pohjaveden ottamoista ja nii-

den mahdollisista suojavyöhykkeistä ja suoja-aluemääräyksistä (asetus 1.5 ja 2.2). Tärkeälle tai muulle 

vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle sijoittuvasta maa-aineksen ottohankkeesta on MAL 7 

§:n mukaan pyydettävä lausunto alueelliselta ELY-keskukselta (alueella on merkitystä vesien suojelun 

kannalta). 

Kotitarveotolla tarkoitetaan maa-ainesten ottamista asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Kotitarve-

otto voi tapahtua vain omalla maalla ja ottajana voi yleensä olla vain yksityishenkilö. Maa-aineksien 

käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien ylläpitoon ja ottamisen on pysyttävä määrältään 

tavanomaisena käyttötarkoitukseen nähden. Esimerkiksi maa-aineksien ottaminen tiekunnan tarpeisiin 

ei ole maa-aineslain tarkoittamaa kotitarvekäyttöä. 

Maa-ainesten ottamisesta ei saa aiheutua maa-aineslain 3 §:n mukaan kauniin maisemakuvan turmel-

tumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huo-

mattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa, eikä tärkeän tai muun ve-

denhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen vedenlaadun tai antoisuuden vaarantumista, jollei 

siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. 

3.1.4 Selvilläolo- ja korvausvelvollisuus 

Ympäristönsuojelulain (5272014) mukaan toiminnanharjoittajalla on selvilläolovelvollisuus toimin-

tansa ympäristövaikutuksista (6 §). Lain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä 

toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdol-

lisuuksista.  

Ympäristönsuojelulain (5272014, 133 §) mukaan se, jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän tai 

pohjaveden pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan maaperän ja pohjaveden siihen tilaan, ettei 

siitä voi aiheutua terveyshaittaa eikä haittaa tai vaaraa ympäristölle.  

Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta (7371994) määrää toiminnanharjoittajan korvaamaan toi-

minnastaan aiheutuvan ympäristövahingon. Lain 1 §:n 1 momentissa määrätään korvaamaan veden, 

ilman tai maaperän pilaantumisesta tietyllä alueella harjoitetun toiminnan seurauksista johtuva va-

hinko. Tämän lisäksi toiminnanharjoittaja on velvollinen korvaamaan kustannukset ennaltaehkäisevistä 

tai korjaavista toimenpiteistä, joita on ympäristövahingon myötä jouduttu tekemään (6 §). Korvaus-

velvollisuus pätee myös silloin, kun vahinkoa ei ole aiheutettu tahallisesti tai huolimattomuudesta (7 

§).  
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3.1.5 Ympäristölupa 

Ympäristönsuojelulain 4 luvun 27 §:n mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toi-

mintaan on oltava lupa (ympäristölupa). Ympäristönsuojelulain liitteessä 1 mainitaan toiminnat, joille 

tulee hakea ympäristölupa. Jos ympäristönsuojelulain liitteessä 1 mainittu toiminta sijoitetaan tärkeälle 

tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjave-

den pilaantumisen vaaraa, on sille haettava ympäristölupa myös siinä tapauksessa, että toiminta on 

liitteessä 1 mainittua vähäisempää. Ympäristönsuojelulain liitteessä 2 esitetyt rekisteröitävät toiminnat 

sekä liitteessä 4 esitetyt ilmoituksenvaraiset toiminnat edellyttävät pohjavesialueelle sijoittuessaan 

ympäristöluvan. 

Ympäristönsuojelusasetuksessa (7132014, 7 §) on lueteltu, mitkä tiedot pohjavesiolosuhteista pitää 

esittää lupahakemuksessa.  

3.1.6 Öljysäiliöitä koskeva lainsäädäntö 

Tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevista öljysäiliöistä sekä niiden tarkastuksista on säädetty kauppa- ja 

teollisuusministeriön öljylämmityslaitteistoja koskevassa asetuksessa 1211/1995 ja kauppa- ja teolli-

suusministeriön maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksia koskevassa päätöksessä 344/83. 

Tärkeällä pohjavesialueella olevan maanalaisen öljysäiliön asentamisesta on säiliön omistajan tai öljy-

lämmityslaitteiston asentavan toiminnanharjoittajan ilmoitettava pelastuslaitokselle. Pelastusviran-

omaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa säiliön sijoitus ennen säiliön peittämistä.  

Tärkeillä pohjavesialueilla olevat maanalaiset öljysäiliöt on tarkastettava määräajoin. Säiliön omistajan 

tai haltijan tulee huolehtia siitä, että määräaikaistarkastukset suoritetaan ajallaan. Ensimmäisen kerran 

säiliö on tarkastettava kymmenen vuoden kuluttua käyttöönotosta. Määräaikaistarkastuksesta tulee 

laatia pöytäkirja. Pöytäkirja on annettava säiliön omistajalle tai haltijalle, minkä lisäksi siitä on 14 

päivän kuluessa tarkastuksesta toimitettava jäljennös sen kunnan palopäällikölle, missä säiliö sijaitsee. 

Kunnossa oleva, A-luokan säiliö on sen jälkeen tarkastettava 5 vuoden (metallisäiliöt) tai 10 vuoden 

(muut materiaalit) välein. Jos säiliön kunnossa havaitaan puutteita, on uusintatarkastus tehtävä 2 vuo-

den kuluttua. Säiliö, joka määräaikaistarkastuksessa havaitaan öljyvahingonvaaraa aiheuttavaksi, on 

korjattava tai poistettava käytöstä. Välitöntä vaaraa aiheuttava säiliö on heti poistettava käytöstä.  

Jos öljylämmityslaitteisto vaurioituu siten, että seurauksena on henkilö-, omaisuus- tai ympäristöva-

hinko, on omistajan, haltijan tai käyttäjän ilmoitettava siitä viipymättä valvontaviranomaiselle, jonka 

on tarvittaessa määrättävä asiantuntija suorittamaan paikalla tutkimus. 

Pelastuslaitoksen tulee pitää säiliötarkastusraporttien tietojen perusteella öljysäiliörekisteriä. 

3.1.7 Jätevedenkäsittely  

Vesihuoltolaissa (681/2014, 10 §) määrätään, että vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiin-

teistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.   

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos: 

1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksy-

mistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) 

säädetään; tai 

2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä 

ympäristönsuojelulaissa säädetään. 

Ympäristönsuojelulain 156 a §:n mukaan kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että enintään 

100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä olevalla alueella tai vedenhankintakäytössä olevalla tai 

siihen soveltuvalla pohjavesialueella ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mu-

kaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuva jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää 

perustason puhdistusvaatimuksen. Jos kiinteistön talousjätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumi-

sen vaaraa, 154 b §:ssä säädettyjä käsittelyvaatimuksia ei sovelleta 156 a tai 156 b §:ssä tarkoitetulla 

alueella sijaitsevan sellaisen kiinteistön 9 päivänä maaliskuuta 2011 olemassa olleeseen käyttökuntoi-

seen jätevesijärjestelmään, jonka kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat viimeistään 

mainittuna päivänä täyttäneet 68 vuotta (YSL 238 §). Perustasoa edellytetään myös rakennuksen kor-

jaus- ja muutostöiden yhteydessä sekä uudisrakentamisessa. Vanhoilla kiinteistöillä, joiden tulee pa-

rantaa jäteveden käsittelyä, muutostyöt tuli tehdä viimeistään 31 lokakuuta 2019. 
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Kaupungin tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä (YSL 202 §) voidaan antaa erillismääräyksiä 

jätevesien käsittelystä vedenhankinnan kannalta tärkeillä pohjavesialueilla.  

3.1.8 Ympäristönsuojelumääräykset ja rakennusjärjestys 

Hollolan kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä (15.11.2017) on annettu seuraavat pohjaveden suo-

jelua koskevat määräykset: 

4 § Talousjätevedet viemäriverkoston ulkopuolella 

Pohjavesialueilla puhdistettujen ja puhdistamattomien talousjätevesien maahan imeyttäminen on puhdistettuja 

harmaita jätevesiä lukuun ottamatta kielletty. 

5 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu ja huolto 

Pohjavesialueilla ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu on kielletty pesuaineilla muualla 

kuin tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon tai muun 

käyttötarkoitukseen soveltuvan laitteiston kautta yleiseen jätevesiviemäriin tai muuhun hyväksyttyyn jätevesien 

puhdistusjärjestelmään. 

7 § Lumen vastaanottopaikat 

Lumen vastaanottopaikkaa ei saa sijoittaa pohjavesialueelle, ranta-alueelle eikä vesistöön. Sulamisvedet tulee sel-

keyttää ja tarvittaessa käsitellä ennen niiden johtamista ojaan tai vesistöön. Lumen vastaanottopaikan haltijan 

tulee huolehtia alueen siivoamisesta välittömästi lumen sulamisen jälkeen. Aurattua lunta ei saa väliaikaisestikaan 

sijoittaa niin, että lumi tai sulamisvedet aiheuttavat ympäristön pilaantumista, roskaantumista, yleistä viihtyvyy-

den vähentymistä tai vettymishaittaa. 

9 § Betoni- ja tiilijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa 

Jätteen hyödyntäminen pohjavesialueella on kielletty ilman ympäristölupaa. 

12 § Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoissa syntyvän lietteen käyttö 

Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoissa syntyvän tai muun vastaavanlaatuisen tai siitä valmistetun lieteseoksen 

käyttö maanparannusaineena on kielletty pohjavesialueilla. 

14 § Polttonestesäiliöiden sijoittaminen ja käytöstä poisto 

Pohjavesialueilla polttonestesäiliöitä ei saa sijoittaa maan alle. Pohjavesialueilla polttonestesäiliöitä uusittaessa 

maanalaiset säiliöt on poistettava ja korvattava maanpäällisillä säiliöillä, jotka on varustettu ylitäytönestimellä. 

15 § Öljylämmitys- ja polttonestesäiliöiden tarkastus ja metallisäiliöiden pinnoitus 

Pohjavesialueilla sijaitsevat maanalaiset öljylämmitys- ja polttonestesäiliöt tulee tarkastuttaa määräajoin siten 

kuin maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä 

(344/83) on säädetty. 

Hollolan kunnan rakennusjärjestyksessä (1.1.2017) on annettu seuraavat pohjavesialueita koskevat 

määräykset: 

37 § Maaperä ja pohjavedet 

Tehtäessä rakennustöitä luokitellulla pohjavesialueella on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden pilaantumi-

sen ja hallitsemattoman purkautumisen estämiseen. Pohjaveden pinnan ja kaivutason välille on jätettävä vähin-

tään kahden metrin suojakerros. 

Rakennusluvan hakijan on tarvittaessa selvitettävä tontin maaperän ja pohjaveden mahdollinen pilaantuneisuus ja 

liitettävä tämä selvitys rakennuslupahakemusasiakirjoihin. 

Lupahakemusasiakirjojen mukaan on liitettävä myös selvitys niistä toimenpiteistä, joihin on tarpeen ryhtyä mah-

dollisen pilaantuneisuuden takia. Rakentamista ei sallita ennen kuin maaperä on riittävästi kunnostettu (puhdis-

tus, maamassojen vaihto jne.) 

Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt tulee sijoittaa kyseisen kemikaalin pidättävään 

suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan aineen suurin määrä. Vaihtoehtoisesti 

voidaan käyttää valvottua kaksoisvaippasäiliötä. 

1. ja 2. luokan pohjavesialueilla polttonestesäiliöitä ei saa sijoittaa maan alle. Pohjavesialueilla polttonestesäiliöitä 

uusittaessa maanalaiset säiliöt on poistettava ja korvattava sisätiloihin sijoitetuilla maanpäällisillä säiliöillä, jotka 

on varustettu ylitäytönestimellä. 

Maanalainen käytöstä poistettu öljylämmityssäiliö / polttonestesäiliö putkistoineen on poistettava maaperästä ko-

konaan myös muualla kuin 1. ja 2. luokan pohjavesialueilla vuoden kuluessa ja puhdistutettava se ennen poista-

mista. Todistus puhdistuksesta on säilytettävä mahdollista tarkastusta varten. 
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3.1.9 Muut säädökset 

Pohjavedensuojelun kannalta muita tärkeitä säädöksiä ovat muun muassa:  

• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 

1352/2015   

• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja val-

vontatutkimuksista 401/2001 

• Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) ja Val-

tioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun asetuksen 

muuttamisesta 342/2009. 

• Kemikaalilaki 599/2013 

• Maastoliikennelaki 1710/1995 

• Öljyvahinkojen torjuntalaki 1673/2009 

• Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 59/1999 

• Terveydensuojelulaki 763/1994 ja terveydensuojeluasetus 1280/1994 

• Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista 

jakeluasemalla 415/1998 

• Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisten aineiden luettelosta 1059/1999, kumottu sää-

döksillä 642/2001, 509/2005 ja 5/2010 

• Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoitta-

misesta (1250/2014) 

• Laki vesienhoidon järjestämisestä 1299/2004 

• Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 3.6.2005/390 

• Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 13.3.2002/194 

• Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 

(685/2015) 

• Valtioneuvoston asetus 283/2011 maalämmön hyödyntämisen luvanvaraisuudesta 
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4. POHJAVESIALUEET JA VEDENOTTAMOT 

Hollolan alueella on yhteensä 24 pohjavesialuetta, joista 9 on luokiteltu vedenhankintaa varten tärke-

äksi pohjavesialueeksi (1-luokka) ja 15 vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi (2-luokka). 

Kolmella 1-luokan pohjavesialueella on lisäksi E-merkintä (pohjavesialue, jonka pohjavedestä pinta-

vesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen). Hollolan pohjavesialueet sijoittuvat suurimmaksi 

osaksi I Salpausselän reunamuodostumalle sekä siihen liittyviin pitkittäisharjuihin. Merkittävin osa poh-

javesivaroista sijoittuu Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialueelle, joka on huomattavan laaja-alainen 

pohjavesiesiintymä ja alueen vedenhankinnan kannalta tärkein pohjavesialue. Kukonkoivu-Hatsinan 

pohjavesialueeseen Hämeenkosken alueella liittyvä Ilola-Kukkolanharju on toiseksi laajin pohjavesialu-

eista. Hollolan lisäksi pohjavesialueilta johdetaan talousvettä myös Lahteen. Salpausselkävyöhykkeen 

ulkopuoleiset pohjavesialueet ovat pinta-alaltaan pienempiä pohjavesimuodostumia, joilla on merki-

tystä paikallisina vedenhankintalähteinä.  

Tiedot pohjavesialueista ja vedenottamoista on esitetty taulukoissa 1 ja 2. Pohjavesialueiden sijainti 

on esitetty yleiskartassa (liite nro 1). 

 

Taulukko 1. Tiedot Hollolan pohjavesialueista. 

Numero/ 

tunnus 

Nimi Alueluokka Kokonais-

pinta-ala 

(km2) 

Muodostumis-

alueen pinta-

ala (km2) 

Arvio muodostu-

van pohjaveden 

määrästä (m3/d) 

0409801 Herrala 1 1,31 0,52 500 

0409802 Manskivi 1 1,99 0,95 760 

0409803 Suurimäki 2 1,01 0,46 295 

0409804 Vehkosaari 2 0,82 0,34 200 

0409805 Kiiskihauta 2 2,19 1,14 740 

0409806 Kirkonseutu 2 2,30 0,89 630 

0409808 Isosaari 2 1,15 0,79 500 

0409809 Kukkila 1 1,60 0,57 600 

0409811 Paimelanvuori 1 1,09 0,45 250 

0409813 Siikaniemi 1 0,12 0,02 10 

0409816 Toijanmäki 2 0,37 0,21 140 

0409817 Perunavuori 2 1,77 0,94 670 

0409818 Korpikylä-Loppi 2 0,45 0,18 100 

0409851 Kukonkoivu-Hatsina 1E 62,11 47,42 45000 

0409852 Salpakangas 1E 11,5 8,37 6500 

0409853 Kulonpalo 2 1,82 1,1 700 

0428301 Ahvenlampi 1 3,51 2,88 2300 

0428302 Martinmäki 2 0,52 0,32 200 

0428303 Palomaa 2 0,99 0,6 380 

0428305 Porvola 2 0,63 0,5 200 

0428308 Anttila 2 0,39 0,16 100 

0428309 Toijalansupit 2 1,26 0,85 550 

0428310 Putula 2 2,13 1,13 900 

0428351 Ilola-Kukkolanharju 1E 8,14 5,11 7000 
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Taulukko 2. Tiedot Hollolan pohjavesialueiden vedenottamoista. 

Pohjavesialue Vedenottamo Vedenottolupa 
(m3/d) 

Vedenottomäärä 
(m3/d), 2019 

Herrala Herrala 500 15 

Manskivi Laitiala - 3 

Kukkila Kukkila 600 325 

Siikaniemi Siikaniemi -  

Kukonkoivu-Hatsina Sairakkala 4000 2037 

Kukonkoivu-Hatsina Ruoppa 5000 2868 

Kukonkoivu-Hatsina Myllymäki 1000 51 

Salpakangas Salpa-Mattila 2400 - 

Salpakangas Tiilijärvi 4500 - 

Ahvenlampi Ojastenmäki - 25 

Ilola-Kukkolanharju Helvetinlähde-Kellolähde 
(Hollolan-Lahden vlky) 
 
Kellolähde (Hollolan kunta) 

6000  
(Helvetinlähde 4000, 
Kellolähde 2000) 
 

3588 
 
 
159 

Ilola-Kukkolanharju Ilolanharju  - 

 

5. POHJAVESIALUEIDEN HYDROGEOLOGIA 

Seuraavissa kappaleissa on esitetty pohjavesialueiden hydrogeologiset kuvaukset, jotka perustuvat 

aiemmin tehtyihin pohjavesitutkimuksiin ja -selvityksiin sekä pohjavesialuetietojärjestelmän (POVET) 

tietoihin. Pohjaveden laatutiedot perustuvat vedenottamoiden kaivoista keväällä 2020 otettujen raa-

kavesinäytteiden analyysituloksiin. Osalla vedenottamoista pohjaveden laatua tarkkaillaan lisäksi ha-

vaintoputkista otettavin näyttein. Vuosittain tehtäviin analyyseihin sisältyvät veden mikrobiologinen 

laatu, yleiset laatuominaisuudet sekä alkuainekoostumus. Lisäksi harvemmalla näytteenottotiheydellä 

tutkitaan mm. torjunta-aineet, liuotinaineet, PAH-yhdisteet, öljyhiilivedyt ja fenolit. 

Suojelusuunnitelmatyön yhteydessä tehtiin täydentäviä pohjaveden pinnankorkeusmittauksia Kukon-

koivu-Hatsinan sekä Salpakankaan pohjavesialueilla. Lisäksi hydrogeologista kartoitusta täydennettiin 

maastohavainnoin. Pohjavesialuekuvauksissa esitetyt pohjavesialueiden pinta-alatiedot sekä arviot 

muodostuvan pohjaveden määrästä perustuvat vuonna 2021 tarkistettuihin pohjavesialuetietoihin. 

Pohjavesialuekartat ovat liitteinä nro 2.1 – 2.15. Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialueella marraskuussa 

2020 tehtyjen pohjaveden pinnankorkeusmittausten tulokset on esitetty liitteessä nro 3.  

5.1 Herrala, 0409801, 1-luokka 

Herralan pohjavesialue muodostuu Hahmajärven länsipuoleista pohjois-eteläsuuntaisesta pitkittäishar-

justa. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,31 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 0,52 

km2. Pohjavesialueella arvioidaan muodostuvan pohjavettä keskimäärin 500 m3/d. Pohjavesialueen 

kartta on liitteenä nro 2.1. 

Pohjavesialueen keski- ja pohjoisosassa maaperäkerrosten paksuudet ovat yli 30 metriä. Maa-aines on 

pääasiassa hiekkaa ja soraa. Harjumuodostuman reunoilla sekä etenkin pohjavesialueen eteläosassa 

esiintyy savi- ja silttikerrostumia. Harjumuodostuma mahdollisesti jatkuu savi- ja silttikerrostumien 

alapuolella Leikonpihansuolla. Hahmajärven etelä-lounaispuolella esiintyy maaperäkartan mukaan 

hiekka- ja sorakumpareita, jotka mahdollisesti liittyvät harjumuodostumaan. Pohjavesialueen reunoilla 

esiintyy moreenimaista ainesta. Pohjavesialueen pohjoisosassa Aittahuo’onmäen ja Keijumäen alueella 

kallio kohoaa maanpintaan. Pohjavesialueen eteläosassa kallio kohoaa maanpintaan Leikonmäen alu-

eella ja sen luoteispuolella. 

Pohjaveden päävirtaus suuntautuu pohjavesialueella pohjoisesta etelään. Pohjavesialueella muodos-

tuva pohjavesi purkautuu pääosin Varsaojaan ja edelleen Hahmajärveen. Pohjavesialueen pohjois-

osassa pohjavettä purkautuu Turkkorvensuolle sekä idässä Mertankorven alueelle ja edelleen Hahma-

järven suuntaan. 
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5.1.1 Herralan vedenottamo 

Hollolan kunnan Herralan vedenottamolla on Itä-Suomen vesioikeuden 16.5.1974 myöntämä lupa ot-

taa pohjavettä 500 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna. Herralan vedenottamo otettiin takaisin käyt-

töön toukokuussa 2019 ja sitä ylläpidetään varavedenottamona vesihuollon toimintavarmuuden vuoksi. 

Vuonna 2019 keskimääräinen vedenottomäärä oli 15 m3/d. 

Herralan vedenottamolta sekä havaintoputkesta Hp31 toukokuussa 2020 otettujen tarkkailunäytteiden 

analyysitulokset on esitetty taulukossa 3. Pohjaveden laatu Herralan vedenottamolla täyttää tutkituilta 

osin talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Herralan vedenottamolla on ajoittain esiintynyt ko-

honneita kokonaispesäkeluvun arvoja sekä kolimuotoisia bakteereita. Bakteeriongelmien mahdollisiksi 

syiksi on arvioitu pintaveden suotautumista pohjaveteen Varsojasta tai kaivorakenteisiin liittyviä puut-

teita, joiden kautta pintavesiä pääsisi kaivoon. 

Pohjaveden laadun (kloridi, nitraatti, sulfaatti) kehitys vuosina 2010-2020 Herralan vedenottamolla 

sekä havaintoputkessa Hp31 on esitetty kuvissa 3 ja 4. Pohjaveden laadussa ei ole esiintynyt oleellisia 

muutoksia tällä aikavälillä vedenottamolla eikä havaintoputkessa. 

 

 

Kuva 2. Pohjaveden pinnankorkeus Herralan vedenottamon tarkkailupisteissä. 

 

 

Kuva 3. Pohjaveden laadun (Cl, SO4, NO3) kehitys Herralan vedenottamon kaivossa 1 vuosina 2010-2020. 

 

 

Kuva 4. Pohjaveden laadun (Cl, SO4, NO3) kehitys Herralan vedenottamon havaintoputkessa Hp31 vuosina 
2010-2020 
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Taulukko 3. Herralan vedenottamon 14.5.2020 otettujen tarkkailunäytteiden analyysitulokset sekä talousve-
den laatuvaatimusten ja -tavoitteiden mukaiset enimmäispitoisuudet. 

Näytteen nimi Yksikkö Herrala, 

kaivo 1 

Herrala, 

Hp 31 

STM 

1352/2015, 

683/2017 

Ottopäivä   14.5.2020 14.5.2020 

 

Lämpötila °C 6,6 7 

 

Kolimuotoiset bakteerit, 37°C mpn/100 ml 0 0 0 

Escherichia coli mpn/100 ml 0 0 0 

Kokonaispesäkeluku 22°C, 72 h  pmy/ml 9 0 

 

Sameus NTU 0,69 3,8 

 

Väriluku mg Pt/l <2 <2 

 

pH   6,6 6,6 6,5-9,5 

Sähkönjohtavuus µS/cm 114 107 2500 

Alkaliteetti mmol/l 0,66 0,72 

 

Hiilidioksidi (CO2), vapaa mg/l 25 0,7 

 

TOC mg/l 0,8 2,5 

 

Kloridi (Cl) mg/l 3,6 0,3 250 

Fluoridi (F) mg/l 0,2 11 1,5 

Sulfaatti (SO4) mg/l 11 3,5 250 

Nitraatti (NO3) mg/l 5,8 <0,01 50 

Nitriitti (NO2) mg/l <0,01 <0,010 0,5 

Ammonium (NH4) mg/l <0,010 0,38 0,5 

Kovuus (Ca + Mg) mmol/l 0,35 

  

Alumiini (Al) µg/l 10 <3 200 

Antimoni (Sb) µg/l <1 <1 5 

Arseeni (As) µg/l 0,1 <0,1 10 

Barium (Ba) µg/l 4 4 

 

Boori (B) µg/l <30 <30 1000 

Elohopea (Hg) µg/l <0,03 <0,03 1 

Kadmium (Cd) µg/l <0,02 <0,02 5 

Kalium (K) mg/l 2,2 1,6 

 

Kalsium (Ca) mg/l 8,4 9,2 

 

Kromi (Cr) µg/l 0,05 0,32 50 

Kupari (Cu) µg/l 3,1 0,3 2000 

Lyijy (Pb) µg/l 0,5 <0,1 10 

Magnesium (Mg) mg/l 3,5 3,7 

 

Mangaani (Mn) µg/l <3 10 50 

Molybdeeni (Mo) µg/l 0,3 0,2 

 

Natrium (Na) mg/l 7 5,9 200 

Nikkeli (Ni) µg/l 0,3 0,4 20 

Rauta (Fe) µg/l <15 900 200 

Seleeni (Se) µg/l <0,5 <0,5 10 

Uraani (U) µg/l 1,7 0,83 30 
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5.2 Manskivi, 0409802, 1-luokka 

Manskiven pohjavesialue muodostuu luode-kaakkosuuntaisesta pitkittäisharjusta. Pohjavesialueen 

pohjoisosassa harjuun liittyy leveämpi Puntamäen hiekkamuodostuma. Pohjavesialueen kokonaispinta-

ala on 1,99 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 0,95 km2. Pohjavesialueella arvioidaan 

muodostuvan pohjavettä keskimäärin 760 m3/d. Pohjavesialueen kartta on liitteenä nro 2.2. 

Pohjavesialueen keskiosassa Kiiluvankukkulan alueella maaperäkerrosten paksuus on yli 30 metriä. 

Harjun ydinalueella Kiiluvankukkulan alueella sekä kaakkoon kohti Telakkaniemeä suuntautuvan har-

juselänteen alueella maa-aines on hiekka- ja soravaltaista. Pohjavesialueen pohjoisosassa Puntamäen 

alueella kallio kohoaa monin paikoin maanpintaan ja maa-aines on heikommin lajittunutta harjun ydin-

osiin nähden. Pohjavesialueen reunoilla maaperä on silttivaltaista. 

Pohjaveden päävirtaus suuntautuu pohjavesialueella etelään kohti Vesijärveä, jonne pohjavesi purkau-

tuu.  

5.2.1 Laitialan vedenottamo 

Kiiluvankukkulan eteläpuolella Vesijärven rannan läheisyydessä sijaitsee Hollolan kunnan Laitialan ve-

denottamo, josta johdetaan talousvesi muutamille asuin- ja vapaa-ajankiinteistöille. Laitialan vedenot-

tamolta toukokuussa 2020 otetun tarkkailunäytteen analyysitulokset on esitetty taulukossa 4 (sivu 15). 

Raudan ja mangaanin pitoisuudet ovat vedenottamolla kohonneita. Rautapitoisuus ylittää talousveden 

laatutavoitteen mukaisen enimmäispitoisuuden. Rautapitoisuus on ylittänyt laatutavoitteen myös edel-

lisvuosina. Pohjaveden sulfaattipitoisuus on myös koholla mutta alittaa selvästi laatutavoitteen mukai-

sen enimmäispitoisuuden. 

 

5.3 Suurimäki, 0409803, 2-luokka 

Suurimäen pohjavesialue muodostuu lähes itä-länsisuuntaisesta reunadeltasta sekä siihen Suurimäen 

pohjoispuolella liittyvästä harjuselänteestä. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,01 km2, josta poh-

javeden muodostumisaluetta on 0,46 km2. Pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden kokonaismää-

rän arvioidaan olevan 295 m3/d. Pohjavesialueen kartta on liitteenä nro 2.3. 

Maaperä Suurimäen alueella on pääasiassa hiekkaa ja soraa. Karkein maa-aines esiintyy muodostuman 

keski- ja pohjoisosissa. Eteläosassa maa-aines on hiekkavaltaista. Suurimäen eteläreunalla kallio ko-

hoaa maanpintaan. 

Suurimäen alueella muodostuvien pohjavesien arvioidaan purkautuvan pääosin pohjavesialueen lou-

naisreunan lähteistä. Pohjavesialueen pohjoisosassa pohjavesiä purkautuu pohjavesialueen koillisreu-

nalla sijaitsevasta lähteestä. 

 

5.4 Vehkosaari, 0409804, 2-luokka 

Vehkosaaren pohjavesialue muodostuu Vesijärveen sijoittuvasta harjumuodostumasta, joka liittyy sa-

maan harjujaksoon eteläpuoleisen Kiiskihaudan pohjavesialueen kanssa. Pohjavesialueen kokonais-

pinta-ala on 0,82 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 0,34 km2. Pohjavesialueella muodos-

tuvan pohjaveden kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 200 m3/d. Pohjavesialueen kartta on liit-

teenä nro 2.4. 

Vehkosaaren alueen maaperä on hiekkavaltaista. Pohjavesialueen luoteisosassa Harjumäen alueella 

maaperä on soravaltaista. Vehkosaaren keskiosiin sijoittuu kallioselänne, jonka arvioidaan muodosta-

van vedenjakajan pohjavesialueen kaakkois- ja luoteisosan välille. Alueella muodostuva pohjavesi pur-

kautuu Vesijärveen oletettavasti useammasta kohtaa. 

 

5.5 Kiiskihauta, 0409805, 2-luokka 

Kiiskihaudan pohjavesialue muodostuu luode-kaakkosuuntaisesta Vesijärven rantavyöhykkeeseen si-

joittuvasta pitkittäisharjusta. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,19 km2, josta pohjaveden muo-

dostumisaluetta on 1,14 km2. Pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden kokonaismäärän arvioidaan 

olevan noin 740 m3/d. Pohjavesialueen kartta on liitteenä nro 2.4. 

Maaperä Kiiskihaudan pohjavesialueella on hiekka- ja soravaltaista. Muodostuman pintaosassa esiintyy 

myös moreenimaista aineista. Alueella muodostuva pohjavesi purkautuu Vesijärveen oletettavasti use-

ammasta kohtaa. 
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Taulukko 4. Laitialan vedenottamolta 13.5.2020 otetun tarkkailunäytteen analyysitulokset sekä talousveden 
laatuvaatimusten ja -tavoitteiden mukaiset enimmäispitoisuudet. 

Näytteen nimi Yksikkö Laitiala, kaivo 1 STM 1352/2015, 

683/2017 

Ottopäivä   13.5.2020 

 

Lämpötila °C 8,6 

 

Kolimuotoiset bakteerit, 37°C MPN mpn/100 ml 0 0 

Escherichia coli, MPN mpn/100 ml 0 0 

Kokonaispesäkeluku 22°C, 72 h  pmy/ml 6 

 

Sameus NTU 6,9 

 

Väriluku mg Pt/l <2 

 

pH   6,9 6,5-9,5 

Sähkönjohtavuus µS/cm 187 2500 

Alkaliteetti mmol/l 0,76 

 

Hiilidioksidi (CO2), vapaa mg/l 16 

 

TOC mg/l 1,2 

 

Kloridi (Cl) mg/l 7,7 250 

Fluoridi (F) mg/l 0,1 1,5 

Sulfaatti (SO4) mg/l 38 250 

Nitraatti (NO3) mg/l <0,5 50 

Nitriitti (NO2) mg/l <0,01 0,5 

Ammonium (NH4) mg/l 0,013 0,5 

Kovuus (Ca + Mg) mmol/l 0,68 

 

Alumiini (Al) µg/l 18 200 

Antimoni (Sb) µg/l <1 5 

Arseeni (As) µg/l 1,6 10 

Barium (Ba) µg/l 12 

 

Boori (B) µg/l <30 1000 

Elohopea (Hg) µg/l <0,03 1 

Kadmium (Cd) µg/l 0,02 5 

Kalium (K) mg/l 3,8 

 

Kalsium (Ca) mg/l 15 

 

Kromi (Cr) µg/l <0,05 50 

Kupari (Cu) µg/l 0,002 2 

Lyijy (Pb) µg/l 0,6 10 

Magnesium (Mg) mg/l 7,7 

 

Mangaani (Mn) µg/l 35 50 

Molybdeeni (Mo) µg/l 0,8 

 

Natrium (Na) mg/l 8,2 200 

Nikkeli (Ni) µg/l 1,1 20 

Rauta (Fe) µg/l 460 200 

Seleeni (Se) µg/l <0,5 10 

Uraani (U) µg/l 0,87 30 
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5.6 Kirkonseutu, 0409806, 2-luokka 

Kirkonseudun pohjavesialue muodostuu luode-kaakkosuuntaisesta pitkittäisharjusta. Pohjavesialueen 

keskiosaan sijoittuu kaksi rinnakkaista lähes pohjois-eteläsuuntaista selännettä. Pohjavesialueen ko-

konaispinta-ala on 2,30 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 0,89 km2. Pohjavesialueella 

muodostuvan pohjaveden kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 630 m3/d. Pohjavesialueen kartta 

on liitteenä nro 2.5. 

Maaperä pohjavesialueella on pääosin hiekkaa ja soraa. Muodostuman pinnalla esiintyy myös huuhtou-

tunutta moreenimaista ainesta. Muodostuman reunoilla maaperä muuttuu hienojakoisemmaksi. Maa-

peräkerrosten paksuus on alueella suurimmillaan yli 50 metriä.  

Pohjavesialueella muodostuva pohjavesi purkautuu pääosin Vesijärveen, johon pohjavesialue idässä ja 

pohjoisessa rajoittuu. Merkittävin lähdepurkauma (noin 1100 m3/d) sijoittuu entisen leirintäalueen ran-

taan (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 1999a). Kirkonseudun pohjavesialueen lähteistä purkautuvan 

pohjaveden määrä on suurempi pohjavesialueen pinta-alaan nähden, minkä perusteella pohjaveden on 

arvioitu muodostuvan osittain Myllymäen alueella. Tällöin Myllymäen alueelta olisi pohjaveden virtaus-

yhteys Kiikunojan pohjoispuolelle. 

 

 

Kuva 5. Kirkonseudun pohjavesialueen itäreunalla sijaitseva lähde. 

 

 

Kuva 6. Pohjaveden purkautumisesta johtuvia sulapaikkoja Vesijärven rantavyöhykkeessä. 
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5.7 Isosaari, 0409808, 2-luokka 

Isosaaren pohjavesialue kuuluu osana Vesijärveen sijoittuvaan pitkittäisharjumuodostumaan, joka jat-

kuu pohjoisessa Paimelanlahden itärannalla. Isosaaren eteläosassa sijaitseva Pähkinäkukkula kohoaa 

noin 50 metriä Vesijärven pinnantasoa korkeammalle. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,15 km2, 

josta pohjaveden muodostumisaluetta on 0,79 km2. Pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden koko-

naismäärän arvioidaan olevan noin 500 m3/d. Pohjavesialueen kartta on liitteenä nro 2.6. 

Isosaaren alueella harju muodostuu jyrkkärinteisestä selänteestä, jonka maa-aines on hiekka- ja so-

ravaltaista. Maaperän pintaosa on paikoitellen heikommin lajittunutta. Pohjavedenpinta Isosaaren alu-

eella esiintyy hieman Vesijärven pinnantasoa ylempänä. Pohjavettä purkautuu pohjavesialueen poh-

jois- ja eteläosista. 

Pohjavesialueen keskiosassa sijaitsevasta tutkimuspisteestä 105 tehtiin koepumppaus 14.10.-

6.11.1996 välisenä aikana tuotolla 1130 m3/d (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 1996). Koepump-

pauksen imuputkien siiviläosat oli asennettu 10-12 metrin syvyyteen maanpinnasta. Koepumppauksen 

aikana pohjavedenpinta koepumppauspaikalla pysyi Vesijärven pinnan yläpuolella, eikä rantaimeyty-

mistä näin ollen tapahtunut. Koepumppauksen aikana pohjaveden happipitoisuus aleni selvästi (5,2 -

> 1,5 mg/l). Koepumppauksen lopuksi otetussa näytteessä pohjaveden mangaanipitoisuus oli kohon-

nut (33 µg/l), mutta alitti laatutavoitteen (50 µg/l). 

 

5.8 Kukkila, 0409809, 1-luokka 

Kukkilan pohjavesialue muodostuu epäyhtenäisistä harjukerrostumista, jotka ovat osittain savikerros-

tumien peittämiä. Pohjavesialueen etelä- ja itäosassa harju on kerrostunut Tuhkamäen ja Vuorionmäen 

kallioselänteiden reunalle. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,60 km2, josta pohjaveden muodos-

tumisaluetta on 0,58 km2. Pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden kokonaismäärän arvioidaan ole-

van noin 500 m3/d. Pohjavesialueen kartta on liitteenä nro 2.7. 

Maaperä pohjavesialueella on harjuselänteiden alueella hiekka- ja soravaltaista. Harjuselänteiden vä-

lisissä painanteissa maaperä on savea. Pohjavesialuetta reunustavien kallioselänteiden alueella esiintyy 

myös moreenia. 

Pohjaveden päävirtaus suuntautuu pohjavesialueella lounaaseen Vesijärven Tarhalanpohjan suuntaan. 

Pohjavesialueen koillisosasta pohjavettä purkautuu osittain myös koilliseen Karvalammen suuntaan. 

Kukkilan vedenottamo sijaitsee Vesijärven rannan läheisyydessä. Vedenottamon valuma-alueen antoi-

suudeksi on arvioitu 500 m3/d. Suuremmilla vedenottomäärillä pohjavedenpinta vedenottamolla voi 

laskea Vesijärven pinnan alapuolelle, jolloin osa käyttöön saatavasta vedestä on Vesijärvestä ran-

taimeytyvää vettä. 

5.8.1 Kukkilan vedenottamo 

Hollolan kunnan Kukkilan vedenottamolla on Itä-Suomen vesioikeuden 14.9.1984 myöntämä lupa ottaa 

pohjavettä 600 m3/d vuosikeskiarvona ja 900 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna. Vuonna 2019 kes-

kimääräinen vedenottomäärä oli 325 m3/d. Vedenottamolla on kaksi kaivoa, joista toinen on ollut 

poissa käytöstä vedenlaatusyiden vuoksi. Vedenottamolle on tutkittu uutta kaivonpaikkaa, koska alu-

eella on kasvava vedentarve (Ramboll Finland Oy, 2020a). 

Kukkilan vedenottamolta sekä havaintoputkesta Hp5 toukokuussa 2020 otettujen tarkkailunäytteiden 

analyysitulokset on esitetty taulukossa 5. Pohjaveden laatu Kukkilan vedenottamolla täyttää tutkituilta 

osin talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Pohjaveden nitraattipitoisuudet ovat kohonneita ve-

denottamolla sekä havaintoputkessa Hp5. Pohjaveden kloridipitoisuus on myös koholla Kukkilan ve-

denottamolla. Vedenottamon kaivossa todettu torjunta-ainepitoisuus (DEET) alittaa talousveden laatu-

vaatimusten mukaisen enimmäispitoisuuden. 

  



 

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA  

 

 
 
 

 

18 

Taulukko 5. Kukkilan vedenottamon toukokuussa 2020 otettujen tarkkailunäytteiden analyysitulokset sekä 
talousveden laatuvaatimusten ja -tavoitteiden mukaiset enimmäispitoisuudet. 

Näytteen nimi Yksikkö Kukkila, 

kaivo 1 

Kukkila, 

hp 5 

STM 1352/2015, 

683/2017 

Ottopäivä   14.5.2020 13.5.2020 

 

Lämpötila °C 6,9 6,6 

 

Kolimuotoiset bakteerit, 37°C mpn/100 ml 0 0 0 

Escherichia coli, MPN mpn/100 ml 0 0 0 

Kokonaispesäkeluku 22°C, 72 h  pmy/ml 1 340 

 

Sameus NTU 0,68 28 

 

Väriluku mg Pt/l <2 <2 

 

pH   6,8 6,4 6,5-9,5 

Sähkönjohtavuus µS/cm 233 179 2500 

Alkaliteetti mmol/l 0,88 0,58 

 

Hiilidioksidi (CO2), vapaa mg/l 23 32 

 

TOC mg/l 0,9 2,6 

 

Kloridi (Cl) mg/l 18 4,2 250 

Fluoridi (F) mg/l 0,2 0,4 1,5 

Sulfaatti (SO4) mg/l 26 21 250 

Nitraatti (NO3) mg/l 19 30 50 

Nitriitti (NO2) mg/l <0,01 0,017 0,5 

Ammonium (NH4) mg/l <0,010 0,037 0,5 

Kovuus (Ca + Mg) mmol/l 0,8 0,56 

 

Alumiini (Al) µg/l <3 13 200 

Antimoni (Sb) µg/l <1 <1 5 

Arseeni (As) µg/l 0,2 0,1 10 

Barium (Ba) µg/l 6 4 

 

Boori (B) µg/l <30 <30 1000 

Elohopea (Hg) µg/l <0,03 <0,03 1 

Kadmium (Cd) µg/l <0,02 0,04 5 

Kalium (K) mg/l 3,4 2 

 

Kalsium (Ca) mg/l 18 14 

 

Kromi (Cr) µg/l 0,07 0,34 50 

Kupari (Cu) µg/l 1,1 1,8 2000 

Lyijy (Pb) µg/l <0,1 <0,1 10 

Magnesium (Mg) mg/l 8,5 5,4 

 

Mangaani (Mn) µg/l <3 23 50 

Molybdeeni (Mo) µg/l 0,3 <0,1 

 

Natrium (Na) mg/l 11 5,7 200 

Nikkeli (Ni) µg/l 0,5 1,4 20 

Rauta (Fe) µg/l <15 1200 200 

Seleeni (Se) µg/l 1,4 <0,5 10 

Uraani (U) µg/l 4,1 2,1 30 

Pestisidit   

   

DEET µg/l 0,02 

 

0,10 
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Pohjaveden laadun (kloridi, nitraatti, sulfaatti) kehitys vuosina 2010-2020 Kukkilan vedenottamon kai-

voissa 1 ja 2 sekä havaintoputkessa Hp5 on esitetty kuvissa 8 - 10. Kaivossa 2 nitraattipitoisuus on 

ollut korkeampi kaivoon 1 nähden. Havaintoputkessa Hp5 nitraatin pitoisuudet ovat olleet likimain sa-

maa tasoa kaivoon 2 nähden. Kloridipitoisuus havaintoputkessa Hp5 on ollut selvästi alhaisempi kai-

voon 1 nähden. 

 

 

Kuva 7. Pohjaveden pinnankorkeus Kukkilan vedenottamon tarkkailupisteissä. 

 

Kuva 8. Pohjaveden laadun (Cl, SO4, NO3) kehitys Kukkilan vedenottamon kaivossa 1 vuosina 2010-2020. 

 

Kuva 9 Pohjaveden laadun (Cl, SO4, NO3) kehitys Kukkilan vedenottamon kaivossa 2 vuosina 2010-2018. 

 

Kuva 10. Pohjaveden laadun (Cl, SO4, NO3) kehitys Kukkilan vedenottamon havaintoputkessa Hp5 vuosina 
2010-2020. 
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5.9 Paimelanvuori, 0409811, 1-luokka 

Paimelanvuoren pohjavesialue on osa Asikkalan Vesivehmaankankaalta etelään kohti Vesijärveä suun-

tautuvaa pitkittäisharjujaksoa, joka on kerrostunut kallioruhjeeseen (kuva 11). Pohjavesialueen koko-

naispinta-ala on 1,09 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 0,45 km2. Pohjavesialueella muo-

dostuvan pohjaveden kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 250 m3/d. Pohjavesialueen antoisuus voi 

olla arvioitua suurempi, mikäli pohjaveden virtausyhteys ulottuu laajemmalle alueelle kallioruhjeessa. 

Pohjavesialueen kartta on liitteenä nro 2.8. 

 

Kuva 11. Paimelanvuoren pohjavesialue on osa Asikkalan Vesivehmaankankaalta etelään kohti Vesijärveä 
suuntautuvaa pitkittäisharjujaksoa, joka on kerrostunut kallioruhjeeseen. Kuvassa on esitetty kallionpinnan-
taso Paimelavuoren ja Vesivehmaankankaan välisellä alueella (Geologian tutkimuskeskus, 2011c). 

 



 

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA  

 

 
 
 

 

21 

Harjun maa-aines on hiekka- ja soravaltaista. Pohjavesialueen länsipuoleisessa Myllyojan laaksossa 

maaperä on savea. Pohjaveden päävirtaus suuntautuu harjussa etelään kohti Vesijärveä, jonne pohja-

vesi purkautuu. Pohjavettä saattaa purkautua osittain myös harjun länsipuoleiseen Myllyojaan. 

Pohjavesialueen eteläosassa sijaitsevasta tutkimuspisteestä HP4 tehtiin koepumppaus 5.6.-4.7.2000 

välisenä aikana tuotolla 1000 m3/d. Koepumppauksen imuputkien siiviläosat oli asennettu 5-10 metrin 

syvyyteen maanpinnasta (+77,28…72,28). Vedenoton vaikutuksesta pohjavedenpinta koepumppaus-

paikan ympäristössä laski noin 15 cm. Pohjaveden happipitoisuus pysyi vakaana koepumppauksen ai-

kana. Koepumppauksen lopetusnäytteessä happipitoisuus oli 6,0 mg/l. Koepumppauksen aikana poh-

javettä purkautui edelleen Vesijärveen. Koepumppaustulosten perusteella Paimelanvuoren tutkitun ve-

denottopaikan valuma-alueella muodostuvan pohjaveden on arvioitu olevan koepumppaustuottoa suu-

rempi, mahdollisesti noin 3000 m3/d (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 2000).  

 

 

Kuva 12. Paimelanvuori on selvästi ympäristöstään erottuva jyrkkäreunainen harjumuodostuma. Paimelan-
vuoren tutkittu vedenottopaikka sijaitsee Paimelanvuoren eteläosassa sijaitsevan vanhan maa-ainesottoalu-
een kohdalla (kuvassa oikealla). 

 

5.10 Siikaniemi, 0409813, 1-luokka 

Siikaniemen pohjavesialue on Vesijärven rannalle sijoittuva pieni, osittain moreenipeitteinen kallionie-

meke. Pohjavesialueen eteläosassa esiintyy mahdollisesti myös lajittuneita hiekka- ja sorakerrostumia. 

Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,12 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 0,02 km2. 

Pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 10 m3/d. Pohja-

vesialueen eteläosassa sijaitsee Siikaniemen kurssikeskuksen vedenottamo. Pohjavesialueen kartta on 

liitteenä nro 2.6. 

 

5.11 Toijanmäki, 0409816, 2-luokka 

Toijanmäen pohjavesialue muodostuu pitkittäisharjusta, johon liittyy myös reunamuodostuman piir-

teitä. Toijanmäki on jyrkkärinteinen ja tasalakinen lounas-koillinensuuntainen selänne. Pohjavesialu-

een kokonaispinta-ala on 0,37 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 0,21 km2. Pohjavesialu-

eella muodostuvan pohjaveden kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 140 m3/d. Pohjavesialueen 

kartta on liitteenä nro 2.1. 

Maaperä Toijanmäen alueella on hiekkavaltaista. Alueella muodostuvien pohjavesien arvioidaan pää-

osin purkautuvan pohjavesialueen lounaispuolelle Hirvisuolle. 

 

5.12 Perunavuori, 0409817, 2-luokka 

Perunavuoren pohjavesialue on I Salpausselkään Sairakkalan pohjoispuolella liittyvä pitkittäisharju. 

Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,77 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 0,94 km2. 

Pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 670 m3/d. Pohja-

vesialueen kartta on liitteenä nro 2.9. 
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Maaperä Perunavuoren pohjavesialueella on pääosin hiekkaa ja soraa. Harjun ydinosissa mm. Supin-

mäkien alueella esiintyy karkeampia sorakerroksia. Harjun liepeillä pohjavesialueen reunoilla maaperä 

on silttivaltaista. Alueella muodostuvat pohjavedet purkautuvat pääosin Perunavuoren pohjoisreunalla 

sijaitsevasta Hiidenlähteestä sekä pohjavesialueen pohjoispuoleiselle Pinnolansuolle. Pohjavesialueen 

eteläpuolella pohjavettä purkautuu mahdollisesti myös Sairakkalanjärveen. 

 

5.13 Korpikylä-Loppi, 0409818, 2-luokka 

Korpikylä-Lopen pohjavesialue sijoittuu Kukonkoivun eteläpuolelle Siltainojan laakson alueelle. Korpi-

kylä-Lopen pohjavesialue edustaa mahdollisesti Kukonkoivusta etelään suuntautuvaa pitkittäisharju-

jaksoa ja siihen liittyvää pienehköä reunamuodostumaa. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,45 

km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 0,18 km2. Pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden 

kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 100 m3/d. Pohjavesialueen kartta on liitteenä nro 2.9. 

Pohjavesialueen maaperä on hiekkavaltaista. Pohjavesialuetta reunustavilla peltoalueilla maaperä on 

pääasiassa silttiä. Lännessä pohjavesialue rajoittuu moreenipeitteiseen kallioselänteeseen. Alueella 

muodostuvat pohjavedet purkautuvat pohjavesialueen itäpuolella virtaavaan Siltainojaan. 

 

 

Kuva 13. Siltainojan varrella sijaitsevia lähteitä Korpikylä-Lopen pohjavesialueen koillisosassa. 

 

 

Kuva 14. Siltainojan laaksoaluetta. 

 

5.14 Kukonkoivu-Hatsina, 0409851, 1E-luokka 

Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialue on pinta-alaltaan hyvin laaja. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala 

on 62,11 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 47,42 km2. Pohjavesialueella muodostuvan 

pohjaveden kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 45 000 m3/d. Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialu-

een kartta on liitteenä nro 2.9. 
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Pohjavesialue jakautuu useampaan erilliseen valuma-alueeseen. Merkittävimpiä pohjaveden purkautu-

mispaikkoja Salpausselän pohjoisreunalla ovat Kiikunlähde Hollolan kirkonseudulla, Kiikunlähteet Sai-

rakkalassa sekä Mussuonlähteet ja Kankaranlähteet Hatsinan alueella. Salpausselän eteläreunalla mer-

kittävimpiä pohjaveden purkautumispaikkoja ovat Ruopan vedenottamon alue sekä Korpikylän lähteet. 

Tennilän alueella pohjavettä purkautuu useammasta eri kohtaa ja purkautuva pohjavesi kerääntyy 

Salpausselän eteläreunan pelto-ojiin. Pohjavesialueen lounaisosassa pohjavettä purkautuu mm. Saka-

ramäen alueella Kärkölän puolella. Pohjavesialueen luoteisosassa Salpausselkään liittyy luode-kaakko-

suuntainen pitkittäisharju. Pohjavesialueen reunalla harjua leikkaa Kumianoja. Harjun ja Kumianojan 

leikkauskohtaan sijoittuu Helvetinlähteen lähdealue, jonka lisäksi pohjavettä purkautuu Kellolähteestä. 

Kellolähde sijoittuu Ilola-Kukkolanharjun pohjavesialueen puolelle.  

Pohjavesialueen E-luokituksen perusteena ovat eri puolilla pohjavesialuetta sijaitsevat monet erityyp-

piset pohjavedestä riippuvaiset ekosysteemit. Merkittäviä pohjavesivaikutteisia ekosysteemejä esiintyy 

Kiikunlähteellä, Mussuonlähteellä, Monteron lähteiköllä, Hetteikkölähteillä sekä Sakaramäen läh-

teiköllä. Pohjavesialueen keskiosassa sijaitseva Kotajärvi ja sen lähiympäristö muodostavat erilaisia 

suoraan pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä. Kotajärvi on lähteinen ja kirkasvetinen pikkujärvi, 

jota ympäröi luonnontilainen suo, jossa on myös paikoin lähteisyyttä. Kotajärven itäpuolella sijaitseva 

Ketarlammit koostuu kahdesta kirkasvetisestä, karusta ja syvästä lähdelammesta ja niitä ympäröivästä 

rantanevasta, johon purkautuu pohjavettä. 

5.14.1 Sairakkalan valuma-alue (Kiikunlähteet) 

Sairakkalan alueelle sijoittuva ns. Kiikunlähteiden valuma-alue käsittää hyvin laajan osan Salpaussel-

kää. Valuma-alue rajoittuu idässä Vihatunkankaan alueelle, jossa kallio kohoaa pohjavedenpinnan ylä-

puolelle. Kaakossa valuma-alueen arvioitu reuna sijoittuu Laataskivenmaalle ja etelässä likimain ha-

vaintoputken GTK111 alueelle. Lännessä kallio kohoaa lähes pohjavedenpinnan tasoon pisteessä 

GTK105. Valuma-alueella muodostuva pohjavesi purkautuu useammassa eri kohtaa Kiikunojaan. Mer-

kittävimmät yksittäiset pohjaveden purkautumiskohdat ovat Kiikunlähteet sekä Patolähde. Kiikunoja 

laskee Sepänpuron ja Hammonjoen kautta Vesijärveen. Valuma-alueella muodostuvan pohjaveden ko-

konaismäärä on valuma-alueen pinta-alan ja virtaamamittausten perusteella arvioituna noin 12000 

m3/d. 

 

 

Kuva 15. Sairakkalan Kiikunlähteiden valuma-alueelta purkautuvat pohjavedet laskevat Sepänpuroon. 

 

5.14.1.1 Sairakkalan vedenottamo 

Sairakkalan vedenottamo otettiin käyttöön vuonna 2007. Vedenoton alkuvaiheessa vedenottolupa oli 

voimassa määräaikaisena 4000 m3/d vedenottomäärälle. Nykyinen vedenottolupa on myönnetty 

vuonna 2019 4000 m3/d vedenottomäärälle kuukausikeskiarvona laskettuna. Vuonna 2019 keskimää-

räinen vedenottomäärä oli 2037 m3/d. 

Sairakkalan vedenottamon kaivoista sekä havaintoputkista HpC1 ja Hp716 toukokuussa 2020 otettujen 

tarkkailunäytteiden analyysitulokset on esitetty taulukossa 6. Pohjaveden laatu vedenottamon kai-

voista otetuissa näytteissä täyttää tutkituilta osin talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Veden-

ottamon kaivoissa sekä havaintoputkessa Hp716 todettiin pieniä torjunta-ainepitoisuuksia, jotka kui-

tenkin alittavat talousveden laatuvaatimusten mukaisen enimmäispitoisuuden. 
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Taulukko 6. Sairakkalan vedenottamon toukokuussa 2020 otettujen tarkkailunäytteiden analyysitulokset 
sekä talousveden laatuvaatimusten ja -tavoitteiden mukaiset enimmäispitoisuudet. 

Näytteen nimi Yksikkö kaivo 1 kaivo 2 Hp C1 HP 716  STM 

1352/2015, 

683/2017 

Ottopäivä   6.5.2020 6.5.2020 14.5.2020 14.5.2020 

 

Lämpötila °C 6,2 6,1 6,2 6 

 

Kolimuotoiset bak-

teerit, 37°C 

mpn/100 

ml 

0 0 0 0 0 

Escherichia coli mpn/100 

ml 

0 0 0 0 0 

Kokonaispesäkeluku 

22°C, 72 h  

pmy/ml 2 0 3 34 

 

Sameus NTU 0,38 0,29 1,5 4,1 

 

Väriluku mg Pt/l <2 <2 <2 <2 

 

pH   7,1 7 6,8 6,4 6,5 - 9,5 

Sähkönjohtavuus µS/cm 92,8 100 100 111 2500 

Alkaliteetti mmol/l 0,41 0,42 0,34 0,38 

 

Hiilidioksidi (CO2), 

vapaa 

mg/l 5,4 4,6 10 25 

 

TOC mg/l 0,8 0,9 0,7 1,2 

 

Kloridi (Cl) mg/l 6,9 8,5 9,3 9,1 250 

Fluoridi (F) mg/l 0,1 0,1 0,3 <0,1 1,5 

Sulfaatti (SO4) mg/l 7,6 8 7,9 7,6 250 

Nitraatti (NO3) mg/l 4,5 5,5 6,3 12 50 

Nitriitti (NO2) mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,5 

Ammonium (NH4) mg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,5 

Kovuus (Ca + Mg) mmol/l 0,3 0,32 0,28 <0,32 

 

Alumiini (Al) µg/l <3 <3 14 220 200 

Antimoni (Sb) µg/l <1 <1 <1 <1 5 

Arseeni (As) µg/l 0,3 0,3 0,2 0,4 10 

Barium (Ba) µg/l 2 2 2 8 

 

Boori (B) µg/l <30 <30 <30 <30 1000 

Elohopea (Hg) µg/l <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 1 

Kadmium (Cd) µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 5 

Kalium (K) mg/l 1,4 1,5 2 2,1 

 

Kalsium (Ca) mg/l 7,3 7,9 6,7 8,4 

 

Kromi (Cr) µg/l 0,38 0,33 0,46 1,9 50 

Kupari (Cu) µg/l 0,4 0,4 0,6 1,2 2000 

Lyijy (Pb) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,2 10 

Magnesium (Mg) mg/l 2,9 3,1 2,7 2,7 

 

Mangaani (Mn) µg/l <3 <3 12 <3 50 

Molybdeeni (Mo) µg/l 0,9 0,9 0,5 0,5 

 

Natrium (Na) mg/l 4,9 5,2 5,7 6,7 200 

Nikkeli (Ni) µg/l 0,1 0,2 <0,1 1,3 20 

Rauta (Fe) µg/l <15 <15 590 100 200 

Seleeni (Se) µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 10 

Uraani (U) µg/l 1,4 1,5 0,95 0,42 30 

Pestisidit µg/l 

     

Endosulfaani sul-

faatti 

 

0,001 0,0011 

  

0,1 

Endosulfaani, alfa- 

 

0,0012 0,005 

 

0,0028 0,1 
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Pohjaveden laadun (kloridi, nitraatti, sulfaatti) kehitys vuosina 2008-2020 Sairakkalan vedenottamon 

kaivoissa 1 ja 2 sekä havaintoputkissa HpC1 ja Hp716 on esitetty kuvissa 17 ja 18. Pohjaveden laa-

dussa esiintyneet muutokset ovat olleet vähäisiä vedenottamolla sekä havaintoputkissa. 

 

 

Kuva 16. Pohjaveden pinnankorkeus Sairakkalan vedenottamon tarkkailupisteissä (taso +111…116). 

 

 

Kuva 17. Pohjaveden laadun (Cl, SO4, NO3) kehitys Sairakkalan vedenottamon kaivoissa 1 ja 8 vuosina 2008-
2020. 

 

 

Kuva 18. Pohjaveden laadun (Cl, SO4, NO3) kehitys Sairakkalan vedenottamon tarkkailuputkissa HpC1 ja 
Hp716 vuosina 2008-2020. 
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5.14.2 Kellolähteen-Helvetinlähteen valuma-alue 

Kellolähteen-Helvetinlähteen valuma-alue sijoittuu Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialueen länsiosaan. 

Virtaamamittausten sekä valuma-alueen pinta-alan perusteella Helvetinlähteen ja Kellolähteen va-

luma-alueilla muodostuvan pohjaveden arvioitu määrä on noin 10 000 m3/d luokkaa. Pohjaveden pää-

virtaus suuntautuu valuma-alueella kaakosta luoteeseen. Kellolähteelle virtaa pohjavettä osittain myös 

Kukonharjun suunnasta Ilola-Kukkolanharjun pohjavesialueelta. Kellolähteellä pohjavedenpinnantaso 

on alimmillaan noin +96 tasolla. Helvetinlähteellä pohjaveden pinnantaso on hieman korkeammalla 

noin +98…99 tasolla. Pohjavedellä kyllästyneiden irtomaakerrosten paksuus on kallioruhjeissa suurim-

millaan noin 40 metriä. Kallion on todettu nousevan pohjavedenpinnan yläpuolelle Kellolähteen ja Hel-

vetinlähteen välissä sijaitsevan Sipilänharjun kohdalla (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 1999b, Geo-

logian tutkimuskeskus 2011b). Paksuimmat pohjavedellä kyllästyneet irtomaakerrokset esiintyvät Si-

pilänharjun länsipuolella. Helvetinlähteen kaakkoispuolella Vastamäen alueella kallionpinta kohoaa 

myös pohjaveden pinnantason yläpuolelle. Vastamäen itäpuolella kallionpinta laskee ja pohjavesiker-

roksen paksuus on yli kymmenen metriä. 

 

5.14.3 Ruopan valuma-alue 

Ruopan valuma-alue ulottuu lännessä Kukonkankaan alueelle, jossa kallio kohoaa paikoitellen pohja-

vedenpinnan yläpuolelle (Geologian tutkimuskeskus 2011a). Pohjoisessa valuma-alueen arvioitu raja 

sijoittuu Hälvälänkankaan alueelle. Ennen Ruopan vedenottamon käyttöönottoa valuma-alueella muo-

dostuva pohjavesi purkautui luontaisesti Ruopan lähteestä sekä alueen muista pienemmistä lähteistä. 

Ruopan lähteistä purkautuvat pohjavedet laskevat Autjokeen ja edelleen Vähäjoen kautta Porvoonjo-

keen. 

Ruopan vedenottamon koepumppaus toteutettiin 15.2.-25.3.1974 välisenä aikana noin 3150 m3/d te-

holla. Koepumppauksen alkuvaiheessa pumpatun pohjaveden ja lähteistä purkautuvan pohjaveden ko-

konaismäärä oli noin 5200 m3/d ja koepumppauksen loppuvaiheessa noin 4300 m3/d. Virtaamamit-

tausten ja valuma-alueen pinta-alan perusteella Ruopan vedenottamon antoisuudeksi arvioitiin noin 

5000 m3/d (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 1974b). 

 

5.14.3.1 Ruopan vedenottamo 

Ruopan vedenottamolla on vuonna 1975 myönnetty vedenottolupa 5000 m3/d vedenottomäärälle. Ve-

denottamo otettiin käyttöön vuonna 1977. Ruopan vedenottamolla on useampia kaivoja. Vanhat kaivot 

sijaitsevat lähdealtaan läheisyydessä. Vanhojen kaivojen länsipuolella kauempana lähdealtaasta sijait-

see yksi uudempi kaivo (kaivo 8) sekä vuonna 2010 tutkittu kaivopiste HP1/10. Vedenottomäärä Ruo-

pan vedenottamolta on ollut viime vuosina noin 3000 m3/d tasolla. 

Ruopan vedenottamon kaivoista 1 ja 8 sekä havaintoputkesta Hp21 toukokuussa 2020 otettujen tark-

kailunäytteiden analyysitulokset on esitetty taulukossa 7. Pohjaveden laatu vedenottamon kaivoista 

otetuissa näytteissä täyttää tutkituilta osin talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Vedenottamon 

kaivossa 8 todettiin pieniä torjunta-ainepitoisuuksia, jotka kuitenkin alittavat talousveden laatuvaati-

musten mukaisen enimmäispitoisuuden. 

Pohjaveden laadun (kloridi, nitraatti, sulfaatti) kehitys vuosina 2010-2020 Ruopan vedenottamon kai-

voissa 1 ja 8 sekä havaintoputkessa Hp21 on esitetty kuvissa 19 ja 20. Vedenottamoilla pohjaveden 

laadussa ei ole esiintynyt juurikaan muutosta tällä aikavälillä. Havaintoputkessa Hp73 kloridipitoisuudet 

ovat pieniä. Sulfaatin ja nitraatin pitoisuudet ovat pääosin alittaneet laboratorion määritysrajan. Ruo-

pan vedenottamon kaivossa 1 on 2010-luvulla todettu säännöllisesti torjunta-aineita, joista DIA:n ja 

DEDIA:n pitoisuudet ovat olleet korkeimpia (kuva 21). DIA ja DEDIA ovat atratsiinin sekä simatsiinin 

hajoamistuotteita. Simatsiinia sisältävät torjunta-ainevalmisteet poistuivat Suomessa torjunta-ainere-

kisteristä vuonna 2000-luvun alussa ja atratsiinia sisältävät valmisteet 1990-luvun alussa. 
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Taulukko 7. Ruopan vedenottamon toukokuussa 2020 otettujen tarkkailunäytteiden analyysitulokset sekä 
talousveden laatuvaatimusten ja -tavoitteiden mukaiset enimmäispitoisuudet. 

Näytteen nimi Yksikkö Ruoppa, 

Kaivo 1 

Ruoppa, 

Kaivo 8 

Ruoppa, 

Hp 21 

STM 1352/2015, 

683/2017 

Ottopäivä   13.5.2020 13.5.2020 14.5.2020 

 

Lämpötila °C 6 6,1 7,6 

 

Kolimuotoiset bakteerit, 37°C mpn/100 ml 0 0 0 0 

Escherichia coli mpn/100 ml 0 0 0 0 

Kokonaispesäkeluku 22°C, 72 h  pmy/ml 0 0 0 

 

Sameus NTU 0,49 0,21 82 

 

Väriluku mg Pt/l <2 <2 150 

 

pH   7 7 6,8 6,5 - 9,5 

Sähkönjohtavuus µS/cm 91,7 77,6 87,4 2500 

Alkaliteetti mmol/l 0,62 0,51 0,69 

 

Hiilidioksidi (CO2), vapaa mg/l 12 9,7 32 

 

TOC mg/l <0,5 <0,5 2,9 

 

Kloridi (Cl) mg/l 2 1,4 1,8 250 

Fluoridi (F) mg/l <0,1 <0,1 <0,1 1,5 

Sulfaatti (SO4) mg/l 7,7 7,9 1,8 250 

Nitraatti (NO3) mg/l 2,1 1,8 <0,5 50 

Nitriitti (NO2) mg/l <0,01 <0,01 <0,01 0,5 

Ammonium (NH4) mg/l <0,010 <0,010 <0,46 0,5 

Kovuus (Ca + Mg) mmol/l 0,3 0,3 0,26 

 

Alumiini (Al) µg/l <3 <3 130 200 

Antimoni (Sb) µg/l <1 <1 <1 5 

Arseeni (As) µg/l 0,2 0,2 14 10 

Barium (Ba) µg/l 2,5 1,8 7 

 

Boori (B) µg/l <30 <30 <30 1000 

Elohopea (Hg) µg/l <0,03 <0,03 <0,03 1 

Kadmium (Cd) µg/l <0,02 <0,02 <0,02 5 

Kalium (K) mg/l 1 1 0,96 

 

Kalsium (Ca) mg/l 7,4 7,3 8 

 

Kromi (Cr) µg/l 0,39 0,28 0,53 50 

Kupari (Cu) mg/l 0,7 0,3 1,9 2000 

Lyijy (Pb) µg/l <0,1 <0,1 0,3 10 

Magnesium (Mg) mg/l 2,9 2,8 1,4 

 

Mangaani (Mn) µg/l <3 <3 260 50 

Molybdeeni (Mo) µg/l 0,3 0,2 0,4 

 

Natrium (Na) mg/l 3 3,2 4,3 200 

Nikkeli (Ni) µg/l <0,1 <0,1 1,4 20 

Rauta (Fe) µg/l <15 <15 15000 200 

Seleeni (Se) µg/l <0,5 <0,5 <0,5 10 

Uraani (U) µg/l 0,97 0,67 0,12 30 

Pestisidit  µg/l 

    

DEET (N,N-dietyyli-m-toluamidi) µg/l 

 

0,02 

 

0,1 

Endosulfaani sulfaatti µg/l 

 

0,0009 

 

0,1 

Endosulfaani, beta- µg/l 

 

0,0007 
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Kuva 19. Pohjaveden laadun (Cl, SO4, NO3) kehitys Ruopan vedenottamon kaivoissa 1 ja 8 vuosina 2010-2020. 

 

 

Kuva 20. Pohjaveden kloridipitoisuuden kehitys Ruopan vedenottamon havaintoputkessa Hp21 vuosina 2010-
2020. 

 

 

Kuva 21. Ruopan vedenottamon kaivosta 1 otetuissa tarkkailunäytteissä todetut torjunta-aineet vuosina 
2010-2019. 
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5.14.4 Teilinkankaan-Korpikylän valuma-alue 

Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialueen keskiosiin sijoittuu kallioruhje, joka kulkee Mussuonlähteiden, 

Kotajärven ja Likojärvien kautta kohti Teilinkangasta jatkuen Salpausselän eteläpuolelle Korpikylän 

suuntaan (Geologian tutkimuskeskus 2011a). Tämän kallioruhjeen kohdalla Salpausselän keskiosissa 

on todettu yli 40 metrin syvyyteen ulottuvia sorakerrostumia. Korpikylän alueella harjukerrostumat 

esiintyvät osittain savi- ja silttikerrostumien peitossa Siltainojan laaksossa. Teilinkankaan-Korpikylän 

valuma-alue sijoittuu edellä kuvatun kallioruhjeen kohdalle Salpausselän eteläreunalle sekä Siltainojan 

laakson alueelle. 

Teilinkankaan ja Kukonkoivun alueilla muodostuvat pohjavedet virtaavat kohti Salpausselän eteläreu-

naa, jossa pohjavettä purkautuu useista eri kohdin Monteronlähteiden alueella. Monteronlähteiden ko-

konaisvirtaamaksi on mitattu noin 800 m3/d (Ramboll Finland Oy, 2012). Monteronlähteiden lounais-

puoleisen Parikanojan virtaamaksi on mitattu noin 600-1000 m3/d. Monteronlähteet ja Parikanoja las-

kevat Siltainojaan, johon etelämpänä purkautuu edelleen lisää pohjavettä eri kohdissa. Vaavialan koh-

dalla Siltainojan virtaamaksi on mitattu noin 3000 m3/d. Siltainojan alajuoksulla kokonaisvirtaama nou-

see noin 6000 - 7000 m3/d tasolle. Siltainojan alajuoksulla ojaan kerääntyy vettä myös ojan itä- ja 

länsipuoleisista haaroista. Siltainoja laskee Hankaanjoen ja Vähäjoen kautta Porvoonjokeen. 

Siltainojan varressa sijaitsee 1970-luvulla tutkittu Korpikylän vedenottopaikka, josta tehtiin koepump-

paus 25.4.-23.5.1974 välisenä aikana teholla 2000 – 2600 m3/d. Koepumppaus tehtiin tutkimuspis-

teissä B7 ja B24, joihin oli asennettu imuputket 8-12 metrin syvyyteen maanpinnasta. Pohjaveden 

pinnantaso koepumppauspaikan alueella on luontaisesti lähellä maanpinnantasoa ja paikoin pohjave-

denpinnan painetaso kohoaa maanpinnantason yläpuolelle. Vedenoton vaikutuksesta pohjavedenpinta 

koepumppauspaikalla aleni yli seitsemän metriä noin tasolta +114,5 tasolle +107. Koepumppauksen 

sekä valuma-alueen pinta-alan perusteella käyttöön saatavaksi pohjavesimääräksi arvioitiin 3000 m3/d 

(Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 1974a). 

 

5.14.5 Kiikunlähteen valuma-alue 

Kiikunlähteen valuma-alue sijoittuu Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialueen itäosaan. Valuma-alueen ar-

vioidaan ulottuvan idässä Hälvälänkankaan alueelle ja etelässä Kukonkankaan ja Likojärvien alueelle. 

Lännessä valuma-alue rajoittuu Ketarlamminkankaan alueeseen. Valuma-alueella muodostuvan poh-

javeden määrä on pinta-alan ja virtaamamittausten perusteella arvioituna noin 7000 m3/d. Kiikunlähde 

lukeutuu Suomen suurimpiin yksittäisiin lähteisiin. Kiikunlähteestä purkautuvat pohjavedet laskevat 

Kiikunojan kautta Vesijärveen. 

 

5.14.6 Myllymäen – Vuorenmäen valuma-alue 

Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialueen koillisosassa Salpausselkään (Hälvälänkangas) liittyy pohjoiseen 

kohti Hollolan kirkkoa suuntautuva pitkittäisharju (Myllymäki – Vuorenmäki). Kiikunlähteen valuma-

alueelta voi olla pohjaveden virtausyhteys kyseiseen pohjavesialueen koillisosaan. Pohjavesialueen 

geologista rakennetta Hälvälänkankaan ja Vuorenmäen välillä ei ole selvitetty tarkemmin tutkimuksin. 

Myllymäen alueelta on mahdollisesti pohjaveden virtausyhteys Kiikunojan pohjoispuolelle Kirkonseu-

dun pohjavesialueelle. 

 

5.14.6.1 Myllymäen vedenottamo 

Kiikunlähteen koillispuolella Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialueen reunalla sijaitsee Hollolan kunnan 

Myllymäen vedenottamo. Myllymäen vedenottamolla on Itä-Suomen vesioikeuden 15.2.1988 myön-

tämä lupa ottaa pohjavettä 1000 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna. Vuonna 2019 keskimääräinen 

vedenottomäärä oli 51 m3/d. Myllymäen vedenottamolta toukokuussa 2020 otetun tarkkailunäytteen 

analyysitulokset on esitetty taulukossa 8. Pohjaveden laatu täyttää tutkituilta osin talousveden laatu-

vaatimukset ja -tavoitteet. 
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Taulukko 8. Myllymäen vedenottamolta 13.5.2020 otetun tarkkailunäytteen analyysitulokset sekä talousve-
den laatuvaatimusten ja -tavoitteiden mukaiset enimmäispitoisuudet. 

Näytteen nimi Yksikkö Myllymäki, 

kaivo 1 

STM 1352/2015, 

683/2017 

Ottopäivä   13.5.2020 

 

Lämpötila °C 6,9 

 

Kolimuotoiset bakteerit, 37°C mpn/100 ml 0 0 

Escherichia coli mpn/100 ml 0 0 

Kokonaispesäkeluku 22°C, 72 h  pmy/ml 2 

 

Sameus NTU 0,57 

 

Väriluku mg Pt/l <2 

 

pH   7,2 6,5-9,5 

Sähkönjohtavuus µS/cm 90,7 2500 

Alkaliteetti mmol/l 0,54 

 

Hiilidioksidi (CO2), vapaa mg/l 7,6 

 

TOC mg/l 0,5 

 

Kloridi (Cl) mg/l 2,8 250 

Fluoridi (F) mg/l 0,1 1,5 

Sulfaatti (SO4) mg/l 7 250 

Nitraatti (NO3) mg/l 6,6 50 

Nitriitti (NO2) mg/l <0,01 0,5 

Ammonium (NH4) mg/l <0,010 0,5 

Kovuus (Ca + Mg) mmol/l 0,32 

 

Alumiini (Al) µg/l <3 200 

Antimoni (Sb) µg/l <1 5 

Arseeni (As) µg/l 0,2 10 

Barium (Ba) µg/l 2 

 

Boori (B) µg/l <30 1000 

Elohopea (Hg) µg/l <0,03 1 

Kadmium (Cd) µg/l <0,02 5 

Kalium (K) mg/l 1,3 

 

Kalsium (Ca) mg/l 7,7 

 

Kromi (Cr) µg/l 0,28 50 

Kupari (Cu) µg/l <0,2 2000 

Lyijy (Pb) µg/l <0,1 10 

Magnesium (Mg) mg/l 3,2 

 

Mangaani (Mn) µg/l <3 50 

Molybdeeni (Mo) µg/l 0,4 

 

Natrium (Na) mg/l 4,4 200 

Nikkeli (Ni) µg/l <0,1 20 

Rauta (Fe) µg/l <15 200 

Seleeni (Se) µg/l <0,5 10 

Uraani (U) µg/l 1,7 30 

Pestisidit   

  

Endosulfaani, beta- µg/l 0,0008 
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Kuva 22. Pohjaveden pinnankorkeus Myllymäen vedenottamon tarkkailupisteissä. 

 

 

5.14.7 Mussuonlähteiden ja Kankaranlähteiden valuma-alueet 

Salpausselän pohjoispuolella Sairakkalan ja Kiikunlähteen valuma-alueiden välisellä alueella merkittä-

vin pohjaveden purkautumispaikka on Mussuonlähteet, josta purkautuvan pohjaveden määrä on noin 

2000 m3/d. Mussuonlähteiden itäpuolella Kankaranlähteiden virtaama on noin 400-500 m3/d. Mussuon-

lähteet ja Kankaranlähteet laskevat Laavijoen kautta Hammonjokeen ja edelleen Vesijärveen.  

 

5.14.8 Tennilä-Kärkölä 

Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialueen lounaisosassa Salpausselkä jatkuu kapeahkona selänteenä lou-

naaseen kohti Kärkölän kirkonkylää. Sairakkalan valuma-alueen eteläpuolella Salpausselän reunan va-

luma-alueilta purkautuva pohjavesi kerääntyy pelto-ojiin. Sulunojan keskimääräinen virtaama on vir-

taamamittausten perusteella noin 900 m3/d. Sulunojan länsipuolella sijaitsevan toisen merkittäväm-

män purkuojan (Hakalantie) virtaama on virtaamamittausten perusteella noin 650 – 1300 m3/d (Ram-

boll Finland Oy, 2012). Pohjavesialueen lounaisimmasta osasta Sakaramäen ja Syrjämäen alueelta 

pohjavesiä purkautuu pohjavesialueen länsireunalle Uhkolanojaan (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 

2005). 

 

5.15 Salpakangas, 0409852, 1E-luokka 

Salpakankaan pohjavesialue on I Salpausselän reunamuodostumaa. Salpakankaan pohjavesialueen 

kokonaispinta-ala on 11,54 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 8,64 km2. Pohjavesialueella 

arvioidaan muodostuvan pohjavettä keskimäärin 6500 m3/d. Pohjavesialueen kartta on liitteenä nro 

2.10. 

Maaperä Salpakankaan alueella on pääosin hiekkaista soraa. Pohjavesialueen pohjoisosassa Tiilikan-

kaan alueella esiintyy moreenikerrostumia. Pohjavesialueen eteläreunalla maa-aines on hienojakoi-

sempaa. Maaperäkerrosten kokonaispaksuus on alueella keskimäärin noin 20 metriä. Paksuimmat 

maakerrokset esiintyvät kallioperän ruhjevyöhykkeissä mm. Iso Tiilijärveltä Hedelmätarhan alueelle 

suuntautuvalle vyöhykkeelle (Geologian tutkimuskeskus, 2020). 

Pohjaveden päävirtaus suuntautuu Salpakankaan pohjavesialueella alueella Tiilijärven alueelta kohti 

Salpausselän eteläreunaa, jossa pohjavesi purkautuu Hedelmätarhan-Kartanon alueen lähteistä. Poh-

javesialueen luoteisreunalla pohjavettä purkautuu Räläksuon alueen lähteistä. Räläksuon alapuoleisen 

Kiiskojan virtaamaksi on mitattu 1300 m3/d (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 1993). Räläksuon 

lähteikköalue on Salpakankaan pohjavesialueen E-luokituksen perusteena. 
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Kuva 23. Kallionpinnantaso Salpakankaan ja Lahden pohjavesialueiden välisellä rajalla (Geologian tutkimus-
keskus, 2020). 

 

Salpakankaan pohjavesialueen itäreunalla sijaitsee pohjaveden virtausta rajoittava kalliokynnys, joka 

muodostaa Salpakankaan ja Lahden pohjavesialueiden välisen vedenjakajan (kuva 23). Pohjavesialu-

een geologisen rakenneselvityksen perusteella Salpakankaan teollisuusalueen etelä- ja pohjoisosan 

välillä ei sen sijaan ole pohjaveden virtausta rajoittavaa kalliokynnystä (Geologian tutkimuskeskus, 

2020). Vedenjakajan itäpuoleisella valuma-alueella muodostuvat pohjavedet purkautuvat pääasiassa 

Riihelän alueen lähteistä, jotka laskevat Murronojaan (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 2003). Rii-

helän lähteille virtaa pohjavettä Kintterönsuon alueelta, jonne kerääntyy pohjavettä myös Salpakan-

kaan pohjavesialueen koillisosasta (Artimo et al. 2012). Kintterönsuon länsireunalla sijaitsevien lähtei-

den ylivirtaama on maastohavaintojen perusteella vähäinen. Kintterönsuon alapuolelta alkava Messi-

länoja laskee Vesijärveen. Kesäkuussa 2021 Messilänojan virtaamaksi mitattiin sateettomana ajankoh-

tana pohjavesialueen reunan läheisyydessä Messilässä noin 2300 - 2400 m3/d (Ramboll Finland Oy, 

2021). Messilänojan virtaamaksi on mitattu aiemmin 631 m3/d (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 

2003). 

 

 

Kuva 24. Kintterönsuon länsireunan lähteet. 
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Kuva 25. Vesijärveen laskeva Messilänoja. 

 

Suojelusuunnitelman laadinnan yhteydessä marraskuussa 2020 tehtyjen pohjaveden pinnankorkeus-

mittausten perusteella pohjaveden pinnantaso laskee teollisuusalueen pohjoisosasta jyrkästi etelään 

havaintoputken HP1/01 suuntaan sekä itään Kintterönsuon ja havaintoputken HP1/09 suuntaan (kuva 

26). Kallionpinta kohoaa Tiirismaan eteläpuolella lähelle pohjavedenpintaa. Havaintoputken HP1/2011 

kohdalla pohjavesikerroksen paksuus on alle neljä metriä. Havaintoputkea KS-2 ei saatu mitattua mar-

raskuussa tehtyjen mittausten yhteydessä. Kairaustietojen mukaan kallionpinta on tasolla +138,5 ha-

vaintoputken KS-2 kohdalla.  

Kintterönsuon ja Messilänojan laakson alueella tehtiin kesällä 2021 pohjavesiselvitys, jonka yhteydessä 

asennettiin kaksi uutta havaintoputkea sekä selvitettiin Messilänojaan purkautuvan pohjaveden mää-

rään virtaamamittauksin. Pohjaveden havaintoputkien ja lähteiden vedenpinnankorkeustasojen perus-

teella Kintterönsuon pohjoisosaan sijoittuu arvioitu vedenjakaja, josta pohjavedet virtaavat laaksoalu-

eella pohjoiseen-koilliseen kohti Vesijärveä sekä etelään kohti Riihelän lähteitä (Ramboll Finland Oy 

2021). 

 

 

Kuva 26. Pohjaveden pinnankorkeudet Salpakankaan teollisuusalueen pohjoisosassa (havaintoputket 
HP1/2011, AK1, HP1/09 ja HP1/01 mitattu 4.11.2020). 
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5.15.1 Salpa-Mattilan vedenottamo 

Hollolan kunnan Salpa-Mattilan vedenottamolla on Itä-Suomen vesioikeuden vuonna 1972 myöntämä 

lupa ottaa pohjavettä 2400 m3/d. Salpa-Mattilan vedenottamo ei ole ollut viime vuosina talousvesikäy-

tössä, mutta sen uudelleenkäyttöönotto varavedenottamona on tällä hetkellä suunnitteilla. Vuonna 

2012 vedenottolupaa muutettiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston antamalla päätöksellä, joka mah-

dollisti Salpa-Mattilan vedenottamolta otettavan pohjaveden hyödyntämisen talousvesikäytön lisäksi 

jäähdytys- ja lämmitysvetenä kuntakeskukseen rakennetussa palvelutalossa. Kiinteistön LVI-järjestel-

mään käytetty pohjavesi johdettiin käytön jälkeen läheiseen Vähä-Tiilijärveen. Kesällä 2018 Vähä-Tii-

lijärvessä esiintyi runsaita ja pitkäkestoisia sinileväkukintoja, minkä vuoksi jäähdytys- ja lämmitysve-

sien johtamisen vaikutuksista laadittiin selvitys (Vahanen Environment Oy, 2019). Selvityksen perus-

teella jäähdytysveden osuutta Vähä-Tiilijärven yleistyneisiin sinileväkukintoihin ei voitu poissulkea. 

Salpa-Mattilan vedenottamolta toukokuussa 2020 otetun tarkkailunäytteen analyysitulokset on esitetty 

taulukossa 9. Pohjaveden laatu täyttää tutkituilta osin talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet. 

Näytteessä todettiin pieniä pitoisuuksia naftaleenia ja 1-metyylinaftaleenia, joille ei ole määritelty 

enimmäispitoisuutta talousvesiasetuksessa. Salpa-Mattilan vedenottamolta toukokuussa 2019 ote-

tussa raakavesinäytteessä todettiin myös PAH-yhdisteitä. Fluoranteenin pitoisuus oli todetuista yhdis-

teistä suurin (0,022 µg/l).  

 

 

 

Kuva 27. Pohjaveden pinnankorkeus Salpa-Mattilan vedenottamon tarkkailupisteissä.  
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Taulukko 9. Salpa-Mattilan vedenottamolta toukokuussa 2020 otetun tarkkailunäytteen analyysitulokset 
sekä talousveden laatuvaatimusten ja -tavoitteiden mukaiset enimmäispitoisuudet. 

Näytteen nimi Yksikkö Salpa-Mattila 

kaivo 1 

STM 1352/2015, 

683/2017 

Ottopäivä   14.5.2020 

 

Lämpötila °C 6,4 

 

Kolimuotoiset bakteerit, 37°C mpn/100 ml 0 0 

Escherichia coli mpn/100 ml 0 0 

Kokonaispesäkeluku 22°C, 72 h  pmy/ml 5 

 

Sameus NTU 0,89 

 

Väriluku mg Pt/l <2 

 

pH   6,6 6,5-9,5 

Sähkönjohtavuus µS/cm 108 2500 

Alkaliteetti mmol/l 0,42 

 

Hiilidioksidi (CO2), vapaa mg/l 18 

 

TOC mg/l 0,8 

 

Kloridi (Cl) mg/l 7,8 250 

Fluoridi (F) mg/l <0,1 1,5 

Sulfaatti (SO4) mg/l 12 250 

Nitraatti (NO3) mg/l 4,3 50 

Nitriitti (NO2) mg/l <0,01 0,5 

Ammonium (NH4) mg/l <0,010 0,5 

Kovuus (Ca + Mg) mmol/l 0,33 

 

Alumiini (Al) µg/l 11 200 

Antimoni (Sb) µg/l <1 5 

Arseeni (As) µg/l 0,3 10 

Barium (Ba) µg/l 6 

 

Boori (B) µg/l <30 1000 

Elohopea (Hg) µg/l <0,03 1 

Kadmium (Cd) µg/l <0,02 5 

Kalium (K) mg/l 1,5 

 

Kalsium (Ca) mg/l 10 

 

Kromi (Cr) µg/l 0,23 50 

Kupari (Cu) µg/l 0,8 2000 

Lyijy (Pb) µg/l <0,1 10 

Magnesium (Mg) mg/l 2 

 

Mangaani (Mn) µg/l <3 50 

Molybdeeni (Mo) µg/l 0,2 

 

Natrium (Na) mg/l 5,3 200 

Nikkeli (Ni) µg/l 0,1 20 

Rauta (Fe) µg/l <15 200 

Seleeni (Se) µg/l <0,5 10 

Uraani (U) µg/l 0,11 30 

Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) µg/l <25 

 

Keskitisleet (C10-C21) µg/l <25 

 

Raskaat öljyjakeet (C21-C40) µg/l <50 

 

Haihtuvat hiilivedyt   ei tod. 

 

Polyaromaattiset hiilivedyt, yh-

teensä 

µg/l <0,1 0,1 

Naftaleeni  µg/l 0,031 

 

1-Metyylinaftaleeni µg/l 0,02 

 

Kloorifenolit µg/l ei tod. 

 

Pestisidit µg/l ei tod. 
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5.15.2 Tiilijärven vedenottamo 

Hollolan kunnan Tiilijärven vedenottamolla on Itä-Suomen vesioikeuden vuonna 1964 myöntämä lupa 

ottaa pohjavettä enintään 4500 m3/d. Tiilijärven vedenottamolta ei ole otettu vettä talousvesikäyttöön 

vuoden 2007 jälkeen. Tiilijärven vedenottamolta on ajoittain pumpattu vettä Iso Tiilijärveen järven 

kunnostustoimenpiteenä. 

 

5.16 Kulonpalo, 0409853, 2-luokka 

Kulonpalon pohjavesialue on osittain kallioselänteiden väliin kerrostunut lounas-koillinensuuntainen 

harjumuodostuma. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,82 km2, josta pohjaveden muodostumis-

aluetta on 1,1 km2. Pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden kokonaismäärän arvioidaan olevan 

noin 700 m3/d. Pohjavesialueen kartta on liitteenä nro 2.11. 

Maaperä Kulonpalon pohjavesialueella on pääosin hiekkaa ja soraa. Maanpintakerros on paikoitellen 

heikommin lajittunutta. Maaperäkerrosten paksuudet ovat paikoin hyvin ohuita ja kallio kohoaa pohja-

vedenpinnan yläpuolelle. 

Pohjavesialueen eteläosassa pohjaveden pinnantaso kohoaa korkeimmillaan noin +148 tasolle. Pohja-

veden pinnantaso laskee Rajalammilta (+143,4) pohjoiseen kohti Meruenlammia (+107,4), jonne poh-

javettä purkautuu. Pohjavettä purkautuu osittain Rajalammin eteläpuolelle pohjavesialueen eteläreu-

nan lähteistä. Pohjavettä purkautuu myös pohjavesialueen pohjoispuolella olevasta lähteestä. 

 

5.17 Ahvenlampi, 0428301, 1-luokka 

Ahvenlammen pohjavesialue on luode-kaakkosuuntainen pitkittäisharju. Pohjavesialueen kokonais-

pinta-ala on 3,51 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 2,88 km2. Pohjavesialueella muodos-

tuvan pohjaveden kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 2300 m3/d. Pohjavesialueen kartta on liit-

teenä nro 2.12. 

Maaperä pohjavesialueella on pääasiassa hiekkaa ja soraa. Harjun karkein ydinosa sijoittuu Ahvenaisen 

ja Pikku-Ahvenaisen pohjoispuolelta luoteeseen kohti Työrinojaa suuntautuvaan selänteeseen. Harju 

on kerrostunut tälle alueelle sijoittuvaan kallioruhjeeseen. Pohjavesialueen reunoilla kallio kohoaa mo-

nin paikoin pohjavedenpinnan yläpuolelle.  

Ahvenlammen pohjavesialue on ympäristöstään vettä keräävä muodostuma kallionpinnantasosta joh-

tuen. Pohjavesialueen reunoilta pohjavettä virtaa kohti harjun hyvin vettä johtavaa ydinosaa. Pohja-

vesialueen kaakkoisosassa pohjaveden virtaus suuntautuu harjun suuntaisesti kaakkoon. Pohjavesi 

purkautuu pohjavesialueen reunalla Ahvenaistenharjun kaakkoispuolella ja Tervalan kohdalla sijaitse-

vista lähteistä. Pohjavesialueen luoteisosassa pohjaveden virtaus suuntautuu luoteeseen kohti Työ-

rinojaa, jonne pohjavesi purkautuu.  

5.17.1 Ojastenmäen vedenottamo 

Ahvenlammen pohjavesialueen lounaisosassa sijaitsee Hollolan kunnan Ojastenmäen vedenottamo. 

Vedenottamolla ei ole vedenottolupaa pienestä vedenottomäärästä johtuen. Keskimääräinen vedenot-

tomäärä vuonna 2019 oli noin 25 m3/d. 

Ojastenmäen vedenottamolta toukokuussa 2020 otetun tarkkailunäytteen analyysitulokset on esitetty 

taulukossa 10. Pohjaveden laatu Ojastenmäen vedenottamolla täyttää tutkituilta osin talousveden laa-

tuvaatimukset ja -tavoitteet. Ainoastaan pohjaveden pH-arvo alittaa niukasti tavoitetason. 
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Taulukko 10. Ojastenmäen vedenottamolta 6.5.2020 otetun tarkkailunäytteen analyysitulokset sekä talous-
veden laatuvaatimusten ja -tavoitteiden mukaiset enimmäispitoisuudet. 

Näytteen nimi Yksikkö Ojastenmäki, kaivo 1 STM 1352/2015, 

683/2017 

Ottopäivä   6.5.2020 

 

Lämpötila °C 5,9 

 

Kolimuotoiset bakteerit, 37°C mpn/100 ml 0 0 

Escherichia coli mpn/100 ml 0 0 

Kokonaispesäkeluku 22°C, 72 h  pmy/ml 0 

 

Sameus NTU 0,45 

 

Väriluku mg Pt/l <2 

 

pH   6,2 6,5-9,5 

Sähkönjohtavuus µS/cm 94,9 2500 

Alkaliteetti mmol/l 0,41 

 

Hiilidioksidi (CO2), vapaa mg/l 43 

 

TOC mg/l 1,6 

 

Kloridi (Cl) mg/l 5,3 250 

Fluoridi (F) mg/l <0,1 1,5 

Sulfaatti (SO4) mg/l 8,3 250 

Nitraatti (NO3) mg/l 7,3 50 

Nitriitti (NO2) mg/l <0,01 0,5 

Ammonium (NH4) mg/l <0,010 0,5 

Kovuus (Ca + Mg) mmol/l 0,33 

 

Alumiini (Al) µg/l 28 200 

Antimoni (Sb) µg/l <1 5 

Arseeni (As) µg/l <0,1 10 

Barium (Ba) µg/l 4 

 

Boori (B) µg/l <30 1000 

Elohopea (Hg) µg/l <0,03 1 

Kadmium (Cd) µg/l 0,03 5 

Kalium (K) mg/l 1 

 

Kalsium (Ca) mg/l 9,9 

 

Kromi (Cr) µg/l 0,05 50 

Kupari (Cu) µg/l 1,8 2000 

Lyijy (Pb) µg/l 0,5 10 

Magnesium (Mg) mg/l 2 

 

Mangaani (Mn) µg/l 4 50 

Molybdeeni (Mo) µg/l 0,4 

 

Natrium (Na) mg/l 4,3 200 

Nikkeli (Ni) µg/l 0,3 20 

Rauta (Fe) µg/l <15 200 

Seleeni (Se) µg/l <0,5 10 

Uraani (U) µg/l 0,34 30 
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5.18 Martinmäki, 0428302, 1-luokka 

Martinmäen pohjavesialue on I ja II Salpausselän välille sijoittuva reunamuodostuma. Laitsyrjänmäki 

on jyrkkärinteinen ja paikoin tasalakinen selänne, johon pohjavesialueen pohjoisosassa liittyy pitkit-

täisharjurakenne. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,52 km2, josta pohjaveden muodostumisalu-

etta on 0,32 km2. Pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 

200 m3/d. Pohjavesialueen kartta on liitteenä nro 2.13. 

Laitsyrjänmäen alueella maaperä on hiekkavaltaista. Pohjavesialueen itäosassa kallio kohoaa paikoi-

tellen maanpintaan. Pohjavesialueen länsiosassa pohjavettä purkautuu Laitsyrjänmäen reunalla virtaa-

vaan Kärpänjokeen. 

 

5.19 Palomaa, 0428303, 2-luokka 

Palomaan pohjavesialue on reunamuodostuma, jonka ydinosaan Palomaanjärven ja Vähäjärven väli-

selle alueelle sijoittuu pitkittäisharjurakenteita. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,99 km2, josta 

pohjaveden muodostumisaluetta on 0,6 km2. Pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden kokonais-

määrän arvioidaan olevan noin 380 m3/d. Pohjavesialueen kartta on liitteenä nro 2.3. 

Maaperä pohjavesialueella on pääasiassa hiekkaa ja soraa. Pohjavesialueen pohjois-luoteisreunalla 

esiintyy myös moreenia. Alueella muodostuva pohjavesi purkautuu pohjavesialueen reunan lähteistä 

sekä pelto-ojiin, jotka laskevat pohjavesialueen eteläpuolella virtaavaan Luhdanjokeen. 

 

5.20 Porvola, 0428305, 2-luokka 

Porvolan pohjavesialue muodostuu harjumuodostumasta ja siihen liittyvistä reunamuodostumista. Poh-

javesialueen kokonaispinta-ala on 0,63 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 0,5 km2. Poh-

javesialueella muodostuvan pohjaveden kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 200 m3/d. Pohjavesi-

alueen kartta on liitteenä nro 2.13. 

Pohjavesialueen maaperä on pääosin hiekkavaltaista, paikoitellen esiintyy myös karkeampia soraker-

roksia. Muodostuman liepeillä esiintyy hienoa hiekkaa. Alueella muodostuvat pohjavedet purkautuvat 

pohjavesialueen etelä-länsipuolella virtaavaan Kortajokeen sekä osittain itäpuoleisen peltoalueen 

ojaan. 

 

5.21 Anttila, 0428308, 2-luokka 

Anttilan pohjavesialue muodostuu pienehköstä lounas-koillinensuuntaisesta reunamuodostumasta. 

Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,39 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 0,16 km2. 

Pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 100 m3/d. Pohja-

vesialueen kartta on liitteenä nro 2.14. 

Pohjavesialueella esiintyy lajittuneita hiekka- ja sorakerrostumia sekä moreenia. Pohjavesialueen län-

sireunalle sijoittuva reunamuodostuma on moreenivaltainen. Pohjavesialueen eteläosassa Valtinkiven 

ja Valtinkallioiden alueella kallio kohoaa pohjavedenpinnan yläpuolelle. Alueella muodostuvat pohjave-

det purkautuvat pohjavesialueen länsipuolella Anttilanjärveen ja Pitkäsuolle sekä pohjavesialueen itä-

puolella pelto-ojiin. 

 

5.22 Toijalansupit, 0428309, 2-luokka 

Toijalansuppien pohjavesialue on reunamuodostuma, johon liittyy pitkittäisharju pohjavesialueen poh-

joisosassa. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,26 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 

0,85 km2. Pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 550 

m3/d. Pohjavesialueen kartta on liitteenä nro 2.14. 

Maaperä Toijalansuppien alueella on hiekka- ja soravaltaista. Muodostuman luoteisosan pinnalla esiin-

tyy heikommin lajittunutta ainesta. Pohjavettä purkautuu pohjavesialueen itäreunan lähteistä. 
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5.23 Putula, 0428310, 2-luokka 

Putulan pohjavesialue on luode-kaakkosuuntainen pitkittäisharju, johon liittyy myös reunamuodostu-

man piirteitä. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,13 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta 

on 1,13 km2. Pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 900 

m3/d. Pohjavesialueen kartta on liitteenä nro 2.15. 

 

Pohjavesialueen maaperä on pääasiassa hiekkaa ja soraa. Pohjavesialueen keski- ja kaakkoisosassa 

pohjaveden päävirtaus suuntautuu kaakkoon. Pohjavesi purkautuu Järvilähteensuolle sekä harjua reu-

nustaviin ojiin. Pohjavesialueen luoteisosassa pohjaveden päävirtaus suuntautuu kohti pohjavesialueen 

länsireunalla virtaavaa Putulanjokea, jonne pohjavesi purkautuu. 

 

5.24 Ilola-Kukkolanharju, 0428351, 1E-luokka 

Ilola-Kukkolanharjun pohjavesialue on Salpausselkään liittyvä luode-kaakkosuuntainen pitkittäisharju. 

Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 8,14 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 5,11 km2. 

Pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 7000 m3/d. Poh-

javesialueen kartta on liitteenä nro 2.9. 

Harjun karkeimmat ja paksuimmat maaperäkerrostumat sijoittuvat pohjavesialueen lounaisreunalle 

Sipilänharjun länsipuolelle (kuva 28). Pohjoisempana Kukkolanharjun alueella kallionpinnantaso nou-

see ja muodostuma on osittain moreenipeitteinen. Kukkolanharjun itäpuolella Laattaskallion ja Kivikal-

lion kohdalla kallio kohoaa maanpintaan. Pohjavesialueen luoteisosassa Ilolanharjujen ja Viianportaan 

alueella pitkittäisharjuun liittyy myös reunamuodostuman piirteitä. Maaperä alueella on hiekka- ja so-

ravaltaista. Kallio kohoaa maanpintaan Ilolanharjujen ja Viianportaan välissä. 

Pohjavesialueen eteläosassa muodostuvat pohjavedet purkautuvat Kellolanlähteestä (Kellolähde). Poh-

javesialueen kaakkoisreunalla Helvetinlähteen alueelta Kumianojaan purkautuva pohjavesi on pääasi-

assa muodostunut Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialueella. Pohjavesialueen pohjoisosassa pohjavedet 

purkautuvat harjua reunustaviin vesistöihin. 

Pohjavesialueen E-luokituksen perusteena on Kellolanlähteen alue, joka on luonnontilaisen kaltainen ja 

ylläpitää merkittävää pohjavesivaikutteista ekosysteemiä. Alue on myös eräiden uhanalaisten, pohja-

vesivaikutteisten kasvilajien kasvupaikka. 

 

 

Kuva 28. Pohjavesivyöhykkeen paksuus Ilola-Kukkolanharjun pohjavesialueella (Geologian tutkimuskeskus 
2011b). 
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Kuva 29. Helvetinlähteen alueelta purkautuvat pohjavedet laskevat Kumianojaan. 

 

 

Kuva 30. Ilola-Kukkolanharjulla sijaitseva Kellolähde. 

 

5.24.1 Kellolähteen-Helvetinlähteen vedenottamo, Huljala 

Ilola-Kukkolanharjun pohjavesialueella sijaitsevan Kellolähteen-Helvetinlähteen (Huljala) vedenotta-

mon valuma-alue sijoittuu suurelta osin Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialueelle. Vedenottamo käsittää 

Hollolan – Lahden vesilaitoskuntayhtymän kaksi kaivoa Helvetinlähteen alueella, neljä kaivoa Kelloläh-

teen alueella, Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n järjestelmät veden johtamiseksi tarvittaessa Päijänne-

tunneliin sekä Hollolan kunnan Kellolähteen vedenottamon. Kriisitilanteiden vedenhankintaa varten ve-

denottamoiden kaivot on mitoitettu siten, että ne mahdollistaisivat pohjaveden pumppaamisen Päi-

jänne-tunneliin lyhytaikaisesti jopa 60 000 m3/d teholla hyödyntäen alueen paksuihin irtomaakerroksiin 

varastoitunutta pohjavettä. 

Länsi-Suomen vesioikeus myönsi vuonna 1999 Hämeenkosken kunnalle, Hollolan – Lahden vesilaitos-

kuntayhtymälle ja Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:lle luvan rakentaa Hämeenkosken Huljalaan vedenot-

tamo ja ottaa siitä pohjavettä 6 000 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna (Kellolähde 2000 m3/d, 

Helvetinlähde 4000 m3/d). Vaasan hallinto-oikeus vahvisti vuonna 2000 Länsi-Suomen vesioikeuden 

päätöksen vähäisin muutoksin. Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä aloitti säännöllisen vedenoton 

Kellolähteen-Helvetinlähteen vedenottamolta maaliskuussa 2004. 

Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän vedenottomäärä Kellolähteen-Helvetinlähteen vedenotta-

molta oli vuonna 2019 keskimäärin 3588 m3/d. Hollolan kunnan vedenottomäärä Kellolähteen veden-

ottamolta oli keskimäärin 159 m3/d. 

Helvetinlähteen ja Kellolähteen kaivoista sekä Kellolähteen havaintoputkesta Hp73 toukokuussa 2020 

otettujen tarkkailunäytteiden analyysitulokset on esitetty taulukossa 11. Pohjaveden laatu vedenotta-

mon kaivoista otetuissa näytteissä täyttää tutkituilta osin talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet. 

Pohjaveden kloridi- ja nitraattipitoisuudet ovat hieman korkeampia Kellolähteen vedenottamon kai-
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vossa Helvetinlähteen vedenottamon kaivoon sekä havaintoputkeen Hp73 nähden. Molemmilla veden-

ottamoilla todettiin torjunta-aineita. Helvetinlähteen vedenottamon kaivossa 1 terbutryynin (0,23 µg/l) 

pitoisuus ylitti toukokuussa otetussa näytteessä talousveden laatuvaatimuksen mukaisen enimmäispi-

toisuuden (0,1 µg/l). Uusintanäytteessä torjunta-aineita ei todettu. Kellolähteen vedenottamolla todet-

tujen torjunta-aineiden (endosulfaani) pitoisuudet alittivat laatuvaatimuksen mukaisen enimmäispitoi-

suuden.  

Taulukko 11. Huljalan vedenottamon toukokuussa 2020 otettujen tarkkailunäytteiden analyysitulokset sekä 
talousveden laatuvaatimusten ja -tavoitteiden mukaiset enimmäispitoisuudet. 

Näytteen nimi Yksikkö Helvetinlähde, 

kaivo 1 

Kellolähde, 

kaivo 1 

Hp 73 

Kello-

lähde 

STM 

1352/2015, 

683/2017 

Ottopäivä   6.5.2020 6.5.2020 14.5.2020 

 

Lämpötila °C 5,9 5,9 5,9 

 

Kolimuotoiset bakteerit, 37°C mpn/100 ml 0 0 0 0 

Escherichia coli mpn/100 ml 0 0 0 0 

Kokonaispesäkeluku 22°C, 72 h  pmy/ml 0 0 180 

 

Sameus NTU 0,43 0,65 4,7 

 

Väriluku mg Pt/l <2 <2 <2 

 

pH 

 

7,3 6,9 6,1 6,5 - 9,5 

Sähkönjohtavuus µS/cm 81 153 81,3 2500 

Alkaliteetti mmol/l 0,45 0,51 0,17 

 

Hiilidioksidi (CO2), vapaa mg/l 3,5 11 18 

 

TOC mg/l 0,9 1,1 1,5 

 

Kloridi (Cl) mg/l 1,9 16 5,5 250 

Fluoridi (F) mg/l 0,1 0,1 <0,1 1,5 

Sulfaatti (SO4) mg/l 10 16 15 250 

Nitraatti (NO3) mg/l 2,4 6,9 1,4 50 

Nitriitti (NO2) mg/l <0,01 <0,01 <0,01 0,5 

Ammonium (NH4) mg/l <0,010 <0,010 <0,010 0,5 

Kovuus (Ca + Mg) mmol/l 0,29 0,48 0,23 

 

Alumiini (Al) µg/l <3 <3 230 200 

Antimoni (Sb) µg/l <1 <1 <1 5 

Arseeni (As) µg/l 0,3 0,1 0,3 10 

Barium (Ba) µg/l 4 9 20 

 

Boori (B) µg/l <30 <30 <30 1000 

Elohopea (Hg) µg/l <0,03 <0,03 <0,03 1 

Kadmium (Cd) µg/l <0,02 <0,02 0,04 5 

Kalium (K) mg/l 1,7 2,3 1,4 

 

Kalsium (Ca) mg/l 6,7 12 5,5 

 

Kromi (Cr) µg/l 0,19 0,09 2 50 

Kupari (Cu) µg/l 0,4 0,5 1,9 2000 

Lyijy (Pb) µg/l <0,1 <0,1 0,2 10 

Magnesium (Mg) mg/l 2,9 4,7 2,3 

 

Mangaani (Mn) µg/l <3 <3 95 50 

Molybdeeni (Mo) µg/l 1,4 0,9 0,8 

 

Natrium (Na) mg/l 3,2 8,6 4,6 200 

Nikkeli (Ni) µg/l 0,5 0,4 2 20 

Rauta (Fe) µg/l <15 <15 230 200 

Seleeni (Se) µg/l 0,6 0,9 <0,5 10 

Uraani (U) µg/l 1,2 1,2 0,32 30 

Pestisidit 

     

Endosulfaani sulfaatti µg/l 0,0023 0,0013 

 

0,1 

Endosulfaani, beta- µg/l 0,0012 0,0012 

 

0,1 

Endriini µg/l 0,0067 

  

0,1 

Heksakloorisykloheksaani, HCH ng/l 2,7 

  

100 

Terbutryyni µg/l 0,23 

  

0,1 
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Pohjaveden laadun (kloridi, nitraatti, sulfaatti) kehitys vuosina 2008-2020 Helvetinlähteen ja Kelloläh-

teen vedenottamoilla sekä havaintoputkessa Hp73 on esitetty kuvissa 32 ja 33. Vedenottamoilla poh-

javeden laadussa ei ole esiintynyt juurikaan muutosta tällä aikavälillä. Havaintoputkessa Hp73 kloridin 

ja nitraatin pitoisuuksissa on esiintynyt jonkin verran laskua. 

 

 

Kuva 31. Pohjaveden pinnankorkeus Huljalan vedenottamon tarkkailupisteissä. 

 

 

Kuva 32. Pohjaveden laadun (Cl, SO4, NO3) kehitys Kellolähteen ja Helvetinlähteen vedenottamon kaivoissa 
vuosina 2008-2020. 

 

 

Kuva 33. Pohjaveden laadun (Cl, SO4, NO3) kehitys Kellolähteen vedenottamon havaintoputkessa Hp73 vuo-
sina 2008-2020. 
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6. KÄYTTÖÖNOTTAMATTOMAT POHJAVESIVARAT JA VE-

DENHANKINNAN KEHITTÄMISKOHTEET 

6.1 Kukonkoivu-Hatsina ja Ilola-Kukkolanharju 

Merkittävin osa Hollolan kunnan alueella sijaitsevista pohjavesivaroista on keskittynyt Kukonkoivu-

Hatsinan pohjavesialueelle. Pohjavesialueen luoteisosassa muodostuvat pohjavedet purkautuvat Hel-

vetinlähteen-Kellolähteen alueella, joka sijoittuu Ilola-Kukkolanharjun pohjavesialueelle. 

Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialueen arvioitu kokonaisantoisuus on noin 45000 m3/d. Kukonkoivu-

Hatsinan pohjavesialueella sijaitsevien Sairakkalan ja Ruopan vedenottamoiden sekä Ilola-Kukkolan-

harjun pohjavesialueen puolella sijaitsevan Helvetinlähteen-Kellolähteen vedenottolupien kokonais-

määrä on 15000 m3/d. Nykyinen kokonaisvedenottomäärä on alle 10000 m3/d. Alueella on siten mer-

kittävä määrä käyttöönottamattomia pohjavesivaroja. Seuraavissa kappaleissa on tarkasteltu valuma-

aluekohtaisesti käyttöönottamattomia pohjavesivaroja sekä vedenhankinnan kehittämismahdollisuuk-

sia (Ramboll Finland Oy, 2020b). 

 

6.1.1 Sairakkala 

Sairakkalan valuma-alue (Kiikunlähteet) on laajin Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialueen valuma-alu-

eista. Valuma-alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu noin 12000 m3/d. Sairakkalan 

nykyiseen vedenottolupaan (4000 m3/d) nähden alueella on edelleen merkittävästi käyttöönottamat-

tomia pohjavesivaroja. Sairakkalan vedenottamon kohdalla pohjaveden pinnantaso on luontaisesti noin 

kuusi metriä korkeammalla alimmalla purkautumistasolla sijaitseviin lähteisiin nähden. Valuma-alueella 

muodostuvien pohjavesien tehokas hyödyntäminen nykyisellä kaivoalueella edellyttäisi siten huomat-

tavaa pohjavedenpinnan alentamista, jolloin vedenoton vaikutukset ulottuisivat laajalle alueelle. Ennen 

vedenottamon käyttöönottoa tehtyjen mallinnusten avulla on vertailtu erisuuruisten vedenottomäärien 

vaikutuksia ympäristön kaivoihin ja luonnonolosuhteisiin. Vedenottovaihtoehtojen vertailun perusteella 

4000 m3/d vedenottomäärä arvioitiin vaikutusten kannalta edullisimmaksi. Suurempien vesimäärien 

käyttöönoton on todettu vaikutusten kannalta edullisemmaksi toteuttaa lähdepaikoista useammasta 

eri kohteesta Kiikunojan-Sepänpuron varrelta kuin yksin Sairakkalan vedenottamoalueelta (Insinööri-

toimisto Paavo Ristola Oy 1999a). 

 

6.1.2 Kellolähde-Helvetinlähde 

Kellolähteen-Helvetinlähteen valuma-alueen antoisuus on valuma-alueen pinta-alan ja virtaamamit-

tausten perusteella arvioituna noin 10 000 m3/d. Nykyiseen vedenottolupaan 6000 m3/d nähden va-

luma-alueella on huomattava määrä käyttöönottamattomia pohjavesivaroja. Helvetinlähteeltä purkau-

tuvan pohjaveden määrä on Kellolähteeseen nähden suurempi. Helvetinlähteen ylivirtaama on ollut 

noin 4000…6000 m3/d nykyisen suuruisella vedenotolla (1000-3000 m3/d), joten alueella on vedenoton 

tehostamismahdollisuuksia. Nykyinen vedenottolupa mahdollistaa enintään 4000 m3/d vedenoton. Kel-

lolähteen alivirtaamaksi on määritelty noin 2400 m3/d, joten Kellolähteen vedenottoa ei voida juurikaan 

tehostaa aiheuttamatta vaikutuksia Kellolähteeseen. Helvetinlähteen ylivirtaama on sen sijaan suu-

rempi ja purkautuminen tapahtuu harjualueen poikki virtaavaan Haisevanojaan - Kumianojaan, jonka 

virtaama ei ole yksistään Helvetinlähteeltä purkautuvasta pohjavedestä riippuvainen. 

 

6.1.3 Teilinkangas – Korpikylä 

Teilinkankaan eteläpuolelta kohti Korpikylää suuntautuvaan Siltainojan laaksoon kerääntyy pohjavettä 

Teilinkankaan lisäksi Siltainojan itä- ja länsipuoleisilta reunoilta. Korpikylässä 1970-luvulla tehdyn koe-

pumppauksen perusteella alueelta käyttöön saatavan pohjaveden määräksi on arvioitu 3000 m3/d. 

Pohjavesi purkautuu useammista eri paikoista Siltainojaan, mikä rajoittaa yhdestä pisteestä käyttöön 

saatavan pohjaveden määrää. Virtaamamittausten perusteella merkittävimmät pohjaveden purkautu-

mispaikat sijoittuvat Teilinkankaan eteläreunalle Monteronlähteiden alueelle sekä Siltainojan laaksoon 

Korpikylän tutkitun vedenottopaikan alueelle ja sen eteläpuolelle Lopen alueelle. Valuma-alueella muo-

dostuvien pohjavesien tehokas hyödyntäminen edellyttäisi siten useampaa kaivopistettä. Teilinkankaan 

eteläreunalta käyttöön saatavan pohjaveden määrä on Monteronlähteiden virtaamamittausten perus-

teella alle 1000 m3/d. Siltainojan laakson alueella purkautuvan pohjaveden määrä on yli 1000 m3/d. 
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Suojelusuunnitelman yhteydessä tehtyjen pohjaveden pinnankorkeusmittausten perusteella Monte-

ronlähteiden ja Siltainojan ruhjelaakson valuma-alueen reuna pohjoisessa ulottuu Teilinkankaan ete-

läreunalta (PVP5) Kukonkankaalle (Hp1/2012) suuntautuvalle vyöhykkeelle (liite nro 3). Tälle alueelle 

valuma-alueen pohjoisosaan sijoittuu useampia pohjaveden laatuun sekä määrään kohdistuvia mah-

dollisia riskitoimintoja. Alueen maankäytön suunnittelussa on tärkeää huomioida pohjaveden laadun 

ja määrän turvaaminen mahdollista tulevaisuuden vedenhankintaa varten. 

 

6.1.4 Kiikunlähde 

Kiikunlähde lukeutuu Sairakkalan Kiikunlähteiden ja Kellolähteen-Helvetinlähteen ohella Kukonkoivu-

Hatsinan pohjavesialueen suurimpiin pohjaveden purkautumispaikkoihin (~7000 m3/d). Kiikunlähteen 

valuma-alueen hyödyntämistä vedenhankinnassa ei ole selvitetty tarkemmin tutkimuksin. 

 

6.1.5 Myllymäki – Vuorenmäki 

Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialueen koillisosassa Salpausselkään (Hälvälänkangas) liittyy pohjoiseen 

kohti Hollolan kirkkoa suuntautuva pitkittäisharju (Myllymäki – Vuorenmäki). Kiikunlähteen valuma-

alueelta voi olla pohjaveden virtausyhteys kyseiseen pohjavesialueen koillisosaan. Pohjavesialueen 

geologista rakennetta Hälvälänkankaan ja Vuorenmäen välillä ei ole selvitetty tarkemmin tutkimuksin. 

Myllymäen alueelta on mahdollisesti pohjaveden virtausyhteys Kiikunojan pohjoispuolelle Kirkonseu-

dun pohjavesialueelle. Kiikunojan pohjoispuoleisessa havaintoputkessa HP-11 pohjavedenpinta esiin-

tyy alempana Myllymäen vedenottamoon nähden. Kirkonseudun pohjavesialueelta purkautuvan poh-

javeden määrän (>1000 m3/d) on lähdevirtaamahavaintojen perusteella arvioitu olevan suurempi poh-

javeden muodostumisalueeseen nähden, mikä osaltaan tukee tulkintaa Kukonkoivu-Hatsinan ja Kir-

konseudun pohjavesialueiden välisestä virtausyhteydestä. Myllymäen vedenottamon nykyinen veden-

otto (~50 m3/d) alittaa selvästi luvanmukaisen enimmäisottomäärän (1000 m3/d). Alueella on siten 

vedenhankinnan kehittämismahdollisuuksia. 

 

6.2 Salpakangas 

Salpakankaan pohjavesialueella sijaitsevalla Salpa-Mattilan vedenottamolla on vuonna 1972 myön-

netty lupa ottaa pohjavettä enintään 2400 m3/d. Lupapäätöksessä esitettyjen tietojen mukaan luvan-

mukainen enimmäisottomäärä perustuu pohjavesialueen eteläreunalta Hedelmätarhan alueen lähteistä 

purkautuvan pohjaveden määrään, joka on samaa suuruusluokkaa. Vedenottamo on perustettu Salpa-

kankaan keskustan alueelle, jossa tutkimuksissa todettiin vedenottoon soveltuvia hyvin vettä johtavia 

maakerroksia ja pohjaveden laatu todettiin hyväksi. Lupapäätöksessä todetaan pohjavedenpinnan ve-

denottamolla olevan noin 15 metriä lähteiden vedenpinnantasoa ylempänä. Hedelmätarhan lähteiden 

valuma-alueella muodostuvien pohjavesien tehokas hyödyntäminen edellyttäisi siten huomattavan 

suurta pohjavedenpinnan alentamista vedenottamolla. Pohjaveden pinnantaso on ollut noin kuusi met-

riä nykyistä alempana 2000-luvun alussa. Vedenottamon ollessa käytössä 1990-2000 -lukujen vaih-

teessa vedenottomäärä oli noin 1200 m3/d tasolla (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 1999a). 

 

 

Kuva 34. Pohjaveden pinnantaso Salpa-Mattilan vedenottamolla sijaitsevassa havaintoputkessa 3. 
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Vedenotosta aiheutuva pohjaveden pinnankorkeuden aleneminen suuremmalla vedenottomäärällä 

sekä alueen maankäytöstä pohjaveden laatuun kohdistuvat mahdolliset riskitekijät saattavat rajoittaa 

laajamittaisempaa pohjavedenottoa Salpa-Mattilan vedenottamolta. Salpa-Mattilan vedenottamoa on 

suunniteltu uudelleen käyttöönotettavaksi varavedenottamona. Mikäli Salpakankaan pohjavesialueelle 

suunnitellaan vähäistä varavedenottokäyttöä suurempaa vedenottoa, on vedenhankinnan tehostamis-

mahdollisuuksia suositeltavaa selvittää lisätutkimusten avulla käyttöön saatavan veden laadun ja mää-

rän varmistamiseksi. 

 

6.3 Paimelanvuori 

Paimelanvuoren pohjavesialueen eteläosassa sijaitsee Paimelanvuoren tutkittu vedenottamo, josta on 

tehty noin kuukauden pituinen koepumppaus vuonna 2000 tuotolla 1000 m3/d. Pohjaveden laatu pysyi 

koepumppauksen aikana hyvänä. Paimelanvuoren pohjavesialueella harjumuodostuma sijoittuu kallio-

perän ruhjeeseen ja on todennäköistä, että tutkitun vedenottopaikan valuma-alue on laajempi nykyi-

seen pohjavesialuerajaukseen nähden. Koepumppauksen tulokset tukevat osaltaan myös tulkintaa. 

Koepumppauksen perusteella valuma-alueen antoisuudeksi arvioitiin noin 3000 m3/d (Insinööritoimisto 

Paavo Ristola Oy, 2000). Vesijärvestä suuremmalla vedenottomäärällä tapahtuva rantaimeytyminen 

voi osaltaan lisätä käyttöön saatavaa vesimäärää. Koepumppauksen aikana pohjavettä purkautui edel-

leen Vesijärveen, eikä rantaimeytymistä tapahtunut. Paimelanvuoren tutkittua vedenottopaikkaa ei 

toistaiseksi ole otettu vedenhankintakäyttöön. Valuma-alueen laajuuden ja pohjaveden mahdollisen 

virtausyhteyden selvittäminen Vesivehmaankankaalle edellyttäisi lisätutkimuksia vedenkäyttöönotto-

kohteiden selvittämiseksi. 

 

6.4 Isosaari 

Isosaaren pohjavesialue on Vesijärvessä sijaitseva saari, joka liittyy samaan harjujaksoon kuin sen 

pohjoispuoleinen Paimelanvuoren pohjavesialue. Isosaaressa luontaisesti muodostuvan pohjaveden 

määräksi on arvioitu noin 500 m3/d. Pohjavesialueelta käyttöön saatavaa vesimäärää voidaan lisätä 

Vesijärven rantaimeytymistä hyödyntäen. Isosaaressa sijaitsevasta tutkitusta vedenottopaikasta teh-

tiin vuonna 1996 hieman alle kuukauden pituinen koepumppaus noin 1100 m3/d tuotolla. Koepump-

pauksen aikana pohjavedenpinta ei laskenut Vesijärven pinnantason alapuolelle mutta pohjaveden 

happipitoisuudessa esiintyi selvää laskua. Pohjavesialueelta käyttöön saatavan pohjaveden määrän ja 

laadun tarkempi selvittäminen edellyttäisi jatkotutkimuksia ja pitempiaikaista koepumppausta. 

 

6.5 Ahvenlampi 

Hämeenkoskella sijaitseva Ahvenlammen pohjavesialue sijoittuu samalle Salpausselkään liittyvälle har-

jujaksolle kuin Ilola-Kukkolanharjun pohjavesialue. Ahvenlammen pohjavesialueella muodostuvan poh-

javeden arvioitu kokonaismäärä on noin 2300 m3/d. Ahvenlammen pohjavesialue muodostuu kalliope-

rän ruhjeeseen kerrostuneesta pitkittäisharjusta, johon kerääntyy vettä ympäristöstä. Pohjavesi pur-

kautuu suurelta osin pohjavesialueen kaakkoisreunan lähteistä sekä luoteisreunalla Työrinojaan ja 

edelleen Pääjärveen. Kaakkoisreunan lähteiden kokonaisvirtaama on noin 1100 m3/d.  

Pohjaveden virtausolosuhteista johtuen Ojastenmäen vedenottamolta voidaan hyödyntää ainoastaan 

pohjavesialueen reunalla muodostuvia pohjavesiä. Ojastenmäen vedenottamolla pohjavedenpinta 

(+145) on yli 20 metriä korkeammalla pohjaveden purkautumisalueisin nähden. Pohjavesialueen kaak-

koisreunalla pohjavedenpinta on noin tasolla +120 ja alimmillaan pohjavesialueen luoteisreunalla ha-

vaintoputkessa Hp124 noin tasolla +112. Kaakkoisreunalta purkautuvien pohjavesien käyttöönotto-

mahdollisuuksia on selvitetty vuonna 2015 (Ramboll Finland Oy, 2015). Tutkimusten perusteella piste 

Hp121 on mahdollinen vedenottoon soveltuva piste. Sen alapuoleisen lähteen virtaamaksi on mitattu 

560 m3/d. Tervalan lähteen yläpuolella sijaitsevan tutkimuspisteen HP4/15 kohdalla kallionpinta ko-

hoaa ja pohjavedellä kyllästyneen irtomaakerroksen paksuus on ohut, eikä piste siten sovellu veden-

ottoon. Pohjavesialueen luoteisreunalta purkautuvien pohjavesien hyödyntämismahdollisuuksia ei ole 

selvitetty tutkimuksin. 
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7. ILMASTONMUUTOS JA PINTAVESIRISKIT 

Ilmastonmuutoksen on arvioitu aiheuttavan säätilan ääri-ilmiöiden lisääntymistä, minkä seurauksena 

kuivakaudet ja rankkasateet voivat yleistyä. Säätilan ja sademäärien vaihtelulla on tällöin vaikutuksia 

myös pohjaveden muodostumisen vuodenaikaisvaihteluun. Kuivakausien vaikutukset voivat näkyä 

etenkin pohjaveden pinnankorkeuden alenemisena ja veden vähyytenä pienissä pohjavesimuodostu-

missa, joissa pohjaveden varastotilavuus on vähäinen. Talvikaudella pakkasjakson lyheneminen sekä 

talviaikaiset lumen sulamisjaksot voivat lisätä pohjaveden muodostumista ja pohjavesivarastojen täy-

dentymistä. Talviaikaiset sulamisjaksot voivat vastaavasti pienentää kevään sulamisvesikauden poh-

javeden muodostumista ja pohjaveden pinnantasoa nousua. 

Rankkasateet ja niiden aikaansaama runsas pintavalunta ja vesistöjen pinnantason nousu voivat ai-

heuttaa pohjaveden laatuun kohdistuvia riskejä etenkin vesistöjen välittömässä läheisyydessä sijaitse-

ville vedenottamoille, mikäli pintavettä pääsee imeytymään haitallisesti pohjaveteen ja vedenottokai-

voihin. Pintavesistä voi aiheutua riskejä vedenottamoiden veden laatuun myös normaaliolosuhteissa 

ilman säätilan ääri-ilmiöiden voimistamaa vaikutusta. Pintavesivaikutus ilmenee tyypillisesti veden hy-

gieenisessä laadussa bakteerien esiintymisenä. Mahdollisena syynä pintavesien kulkeutumiseen voivat 

olla pintaveden suotautuminen pohjaveteen tulva-aikoina läheisestä vesistöstä tai pintaveden kulkeu-

tuminen pohjaveteen puutteellisesti tiivistettyjen kaivorakenteiden kautta.   

Hollolan pohjavesialueiden vedenottamot sijaitsevat suurelta osin Salpausselän alueella vesistöihin 

nähden korkeammalla tasolla, jolloin mahdolliset tulvien vaikutukset eivät ulotu vedenottamoille. Sal-

pausselän pohjavesimuodostumissa pohjaveden varastotilavuus on tyypillisesti suuri, joka toimii tasa-

painottavana tekijänä sademäärien ja pohjaveden pinnankorkeuden kausivaihteluille ehkäisten kuiva-

kausista aiheutuvia vedensaantiongelmia. Pienemmissä pohjavesimuodostumissa kuivakausien vaiku-

tus pohjaveden määrään voi sen sijaan ilmetä jo lyhyelläkin aikavälillä esimerkiksi vähäsateisen kesän 

aikana. 

 

8. VEDENOTTAMOIDEN TARKKAILU 

Seuraavissa kappaleissa on esitetty vedenottamoiden lupaehtojen mukaista tarkkailua koskevat tiedot. 

Verkostoon johdettavan veden laatua tarkkaillaan erikseen talousveden valvontatutkimusohjelman 

mukaisin näytteenotoin, joita ei tässä yhteydessä käsitellä. Verkostoon johdettavan talousveden val-

vonta on terveydensuojeluviranomaisen vastuulla. Lisäksi talousvettä toimittavat laitokset valvovat 

omavalvontanäyttein raakavettä, vedenottamolta tai vedenkäsittelylaitokselta lähtevää vettä sekä ver-

kostovettä. 

Osa Hollolan vedenottamoiden tarkkailuohjelmista on vanhoja ja nykyisin tehtävän tarkkailun sisältö 

ei enää vastaa kaikilta osin alkuperäistä tarkkailuohjelmaa. Tarkkailuohjelmia koskevat päivitystarpeet 

ja toimenpidesuositukset on koottu kappaleen loppuosaan. 

 

8.1 Herralan vedenottamo 

Herralan vedenottamolle on laadittu tarkkailuohjelma vuonna 1974 (Insinööritoimisto Paavo Ristola 

Oy). Helsingin vesipiirin vesitoimisto on hyväksynyt tarkkailuohjelman hyväksymispäätöksessä maini-

tuin täydennyksin. Tarkkailuohjelmaan sisältyy vedenottamolta otettavan vesimäärän seuranta (m3/d) 

sekä pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailu havaintoputkista ja vedenoton vaikutusalueella olevista 

kaivoista sekä kahdesta alueella olevasta lähteestä. 

Herralan vedenottamon nykyiseen pohjaveden pinnankorkeusseurantaan sisältyvät: 
- havaintoputket Hp27 ja Hp31 

- kaivot K106, K108  

Pohjaveden pinnankorkeudet mitataan neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden välein. 

Pohjaveden laatua tarkkaillaan havaintoputkesta Hp31 sekä vedenottamon kaivosta vuosittain otetta-

vin näyttein. 
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8.2 Kukkila 

Kukkilan vedenottamolle on laadittu tarkkailuohjelma vuonna 1985 (Insinööritoimisto Paavo Ristola 

Oy). Tarkkailuohjelmaan sisältyy vedenottamolta otettavan vesimäärän seuranta (m3/d) sekä pohja-

veden pinnankorkeuden tarkkailu yhdestä havaintoputkesta ja sekä alueella olevista yksityiskaivoista. 

Kukkilan vedenottamon nykyiseen pohjaveden pinnankorkeusseurantaan sisältyvät: 
- havaintoputki Hp5 

- kaivot K102, K115, K119, K124, K129, K130, K139 

Pohjaveden pinnankorkeudet mitataan neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden välein. 

Pohjaveden laatua tarkkaillaan havaintoputkesta Hp5 sekä vedenottamon kaivosta vuosittain otettavin 

näyttein. 

8.3 Salpa-Mattila 

Hollolan kunnalla on Itä-Suomen vesioikeuden vuonna 1972 myöntämä lupa pohjaveden ottamiseen 

Salpa-Mattilan vedenottamolta keskimäärin enintään 2400 m³/d. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 

23.8.2012 antamallaan päätöksellä muuttanut lupaa veden käyttötarkoituksen osalta siten, että vettä 

voidaan käyttää sekä yhdyskunnan tarpeisiin talousvetenä ja teollisuuden tarpeisiin että jäähdytys-

/lämmitysvetenä. Muutetussa luvassa on edellytetty tarkkailemaan vedenoton vaikutuksia alueen poh-

javesioloihin Hämeen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. 

Salpa-Mattilan vedenottamon nykyiseen pohjaveden pinnankorkeusseurantaan sisältyvät: 
- havaintoputket Hp3, Hp10, Hp12, Hp16, Hp17 ja SK5-03 

Pohjaveden pinnankorkeudet mitataan neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden välein. 

Tarkkailuohjelmaan sisältyviä Iso-Tiilijärven ja Vähä-Tiilijärven pinnankorkeusmittauksia ei ole viime 

vuosina tehty. 

Pohjaveden laatua tarkkaillaan vedenottamon kaivosta vuosittain otettavin näyttein. 

8.4 Myllymäki 

Myllymäen vedenottamolle on laadittu tarkkailuohjelma vuonna 2002 (Insinööritoimisto Paavo Ristola 

Oy). Tarkkailuohjelmaan sisältyy vedenottamolta otettavan vesimäärän seuranta (m3/d) sekä pohja-

veden pinnankorkeuden tarkkailu. 

Myllymäen vedenottamon pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailuohjelmaan sisältyvät: 
- vedenottamon kaivo 
- havaintoputki HP-11 
- kaivot K3, K11, K18 

Kaivoista K11 ja K18 ei ole tehty mittauksia viime vuosina. 

Tarkkailuohjelman mukaan pohjaveden pinnankorkeudet mitataan neljä kertaa vuodessa maalis-

kuussa, toukokuussa, elokuussa ja marraskuussa. 

Pohjaveden laatua tarkkaillaan vedenottamon kaivosta vuosittain otettavin näyttein. 

8.5 Sairakkala 

Sairakkalan vedenottamon lupamääräysten tarkistamista koskevan lupapäätöksen yhteydessä vuonna 

2019 tarkistettiin myös vedenoton tarkkailumääräykset. Aiemmin laadittu tarkkailuohjelma on laadittu 

vuonna 2010 (Ympäristövaikutusten seurantaohjelma, Ramboll Finland Oy, 9.6.2010). Päivitetty tark-

kailuohjelma otetiin käyttöön vuodesta 2020 alkaen. 

Pohjaveden pinnankorkeushavainnot tehdään neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden välein 

(helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa) seuraavista havaintopisteistä: 

− havaintoputket HP-8, HP-C1, HP-C2, HP-C3, HP-C4, HP-C5, HP-701, HP-705, HP-708, HP-709, 
HP-716, HP-717, GTK-105, GTK-106, GTK-112, GTK-116, GTK-125 ja GTK-126 

− kaivo K-30  

− Kiikunlähteet (MP300), Patolähde (MP301) 
 

Sairakkalan vedenottamon ja valtatien 12 välillä sijaitsevista pohjaveden havaintoputkista HP-C1 ja 

HP-716 otetaan näytteet kerran vuodessa huhti-toukokuussa. 

Vedenottamolta pumpattu vesimäärä kirjataan ylös vuorokausikulutuksena. 
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Virtaamamittaukset tehdään neljä kertaa vuodessa kevättalvella (maaliskuu), keväällä (huhti-tou-

kokuu), kesällä (heinä-elokuu) ja syksyllä (loka-marraskuu) neljästä pisteestä (Kiikunlähteet, Pato-

lähde, Lähde-Mäkelä, Kiikunoja). Lisäksi kahden vuoden välein tehtävän kalataloustarkkailun yhtey-

dessä virtaamat mitataan syksyllä (syys-lokakuussa) kolmesta pisteestä (Sepänpuro, Koveroisten-

järvi, Hammonjoki). 

Kiikunlähteiden kasvillisuuskehitystä seurataan kolmen vuoden välein tehtävällä kasvillisuusinventoin-

nilla. Lähteikköalueella ei inventointien perusteella esiinny harvinaisia tai uhanalaisia kasvilajeja. 

8.6 Helvetinlähde-Kellolähde 

Huljalan Helvetinlähteen-Kellolähteen vedenottamolle on laadittu tarkkailuohjelma (Insinööritoimisto 

Paavo Ristola Oy, työ nro 14334, 25.10.2001), jonka Hämeen ympäristökeskus on hyväksynyt. Tark-

kailuohjelmaan sisältyy vedenottamolta otettavan vesimäärän seuranta (m3/d), pohjaveden pinnan-

korkeuden tarkkailu, lähteiden ja Teuronjoen virtaamien tarkkailu, pohjaveden ja pintaveden laadun 

seuranta sekä uhanalaisten lajien tarkkailu (purosätkin ja harsosammal). 

Pohjaveden pinnankorkeutta tarkkaillaan tällä hetkellä seuraavista havaintopisteistä: 

- HP14, HP66, HP70, HP72, HP73, HP74, HP53 

- GTK 101, GTK 102, GTK 103, GTK 104 (asennettu alueelle tarkkailuohjelman laatimisen jäl-
keen) 

- Kellolähde 

 

Pohjaveden laatua tarkkaillaan havaintoputkesta 73, Helvetinlähteen vedenottamon kaivosta 1 sekä 

Kellolähteen vedenottamon kaivosta 1. 

Pintaveden tarkkailuun sisältyy Kellolähteenojan (Lattusen pato), Kumianojan (Sotkunen, Tupalan 

pato) sekä Teuronjoen (Suontausta, Leinelä) veden laadun tarkkailu. 

Virtaamaseurantaa on tehty neljässä pisteessä (Kellolähde, Helvetinlähde, Sotkunen, Tupalan pato). 

Lisäksi Hämeenkosken taajaman kohdalla Teuronjoen Jokelankoskessa on Suomen ympäristökeskuk-

sen virtaaman mittauspiste. 

8.7 Ruoppa 

Ruopan vedenottamolle on laadittu vuonna 1975 tarkkailusuunnitelma ja myöhemmin vuonna 1983 

tarkkailuohjelman täydennysehdotus (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy), jonka Helsingin vesipiirin 

vesitoimisto on hyväksynyt. Tarkkailuohjelmaan on sisältynyt pohjaveden pinnankorkeuden seuranta 

alueella sijaitsevista havaintoputkista ja kaivoista, lähdevirtaamien seuranta mittapadoista sekä Työt-

järven, Ketarlammin ja Likojärven pinnankorkeuden seuranta. 

Pohjaveden pinnankorkeutta tarkkaillaan tällä hetkellä seuraavista havaintopisteistä: 
- HpKP1/04, HpKP2/04, SK6/03, HpY10, GTK118, GTK119, GTK120, GTK121, Hp11, Hp21 

Pohjaveden pinnankorkeudet mitataan neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden välein. 

Pohjaveden laatua tarkkaillaan havaintoputkesta Hp21 sekä vedenottamon kaivoista 1 ja 8. 
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Toimenpidesuositukset 

 

Herralan vedenottamo 
- Tarkkailuohjelman havaintopisteet tulisi päivittää vastaamaan nykyisen tark-

kailun sisältöä. Käytöstä poistetut sekä vedenoton vaikutusalueen ulkopuolella 

sijaitsevat kaivot voidaan poistaa tarkkailuohjelmasta. 
- Vedenottamon tarkkailussa tulee huomioida mahdollinen Varsaojan pintave-

den suotautuminen pohjaveteen. Mahdollista pintavesivaikutusta voidaan sel-

vittää vedenottamolla tehtävällä isotooppitutkimuksella. 
 

Kukkilan vedenottamo 
- Tarkkailuohjelman havaintopisteet tulisi päivittää vastaamaan nykyisen tark-

kailun sisältöä. Vedenoton vaikutusalueen ulkopuolella sijaitsevat kaivot voi-
daan poistaa tarkkailuohjelmasta. 

 

Salpa-Mattilan vedenottamo 
- Tiilijärvien pinnankorkeusseuranta tulisi sisällyttää vedenottamon tarkkailuun, 

mikäli Salpa-Mattilan vedenottamo otetaan uudelleen käyttöön. Pohjaveden 
laadun tarkkailua esitetään täydennettäväksi vedenottamon valuma-alueella 
havaintoputkesta tehtävällä seurannalla. 

 

Myllymäen vedenottamo 
- Tarkkailuohjelman havaintopisteet tulisi päivittää vastaamaan nykyisen tark-

kailun sisältöä. 

 

Helvetinlähteen-Kellolähteen vedenottamo 
- Helvetinlähteen vedenottamon vuonna 2001 laadittu tarkkailuohjelma esite-

tään päivitettäväksi tähänastisten tarkkailutulosten sekä havaittujen veden-

oton vaikutusten perusteella. Pohjavesitarkkailun havaintopisteet tulisi päivit-
tää vastaamaan nykyisen tarkkailun sisältöä. Pintaveden laadun seuranta esi-
tetään jätettäväksi pois tarkkailuohjelmasta. 

 

Ruopan vedenottamo 
- Ruopan vedenottamon vuonna 1983 laadittu tarkkailuohjelma tulisi päivittää. 

Pohjaveden laadun tarkkailua esitetään täydennettäväksi vedenottamon va-
luma-alueen länsiosassa havaintoputkesta tehtävällä seurannalla. 

 

Sairakkalan vedenottamo 
- Vedenottamon tarkkailuohjelma on päivitetty vuonna 2019 eikä siihen esitetä 

muutoksia. 

 
Vedenottamoiden omavalvonnassa ja riskinarviointiin perustuvassa talousveden vi-

ranomaisvalvonnassa tulee huomioida pohjaveden laatu ja pohjavesialueella sijaitse-

vat riskitoiminnot, joita käsitellään tarkemmin suojelusuunnitelman riskikartoitus-
osassa (luku 9). 

 

Eri valvovien viranomaisten ja toimijoiden välinen tiedonvaihto on tärkeää pohjave-
sien suojelun ja talousveden laadun varmistamiseksi, mikä tulee huomioida mm. tark-

kailutulosten jakelussa ja raportoinnissa. 
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Paikkatieto ja digitalisaatio 

 

Vedenottamoiden tarkkailuihin sisältyvät havaintopisteet on viety Hollolan vesihuolto-
laitoksen, Lahti Aqua Oy:n ja Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän käytössä ole-

vaan GWP-järjestelmään. Järjestelmään kootaan pohjaveden pinnankorkeuden ja laa-

dun tarkkailutulokset sekä vedenottomäärät. Vesilaitosten lisäksi järjestelmä palvelee 
mm. kunnan ympäristönsuojelua, rakennusvalvontaa sekä maankäytön suunnittelua 

ja kaavoitusta. 

 
Seuraavassa on esitetty vedenottamo- ja valuma-aluekohtaisesti pohjaveden vir-

tausolosuhteiden ja pohjaveden seurannan kannalta keskeisiä havaintopisteitä. Merki-

tyt (*) havaintopisteet esitetään lisättäväksi GWP-järjestelmään. 
 

 

Sairakkala 
- HP716, GTK125 

 

Helvetinlähde-Kellolähde 
- HP73, GTK101 

 

Ruoppa 
- Hp22, HP2/2021* (uusi havaintoputki) 

 

Salpa-Mattila/Hedelmätarhan lähteet 
- 17, 8*, HP1/11* 

 

Riihelän vedenottamo/lähteet 
- 154* 

 

Kukkila 
- HP3/18* 

 

Herrala 
- HP27 

 

*ei sisälly GWP-järjestelmän havaintopisteisiin. 
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9. POHJAVESIALUEIDEN RISKIKOHTEET 

9.1 Yleistä 

Pohjavesialueilla sijaitsevilla toiminnoilla voi olla haitallisia vaikutuksia pohjaveden laatuun ja määrään. 

Alueella harjoitettavan toiminnan seurauksena pohjavesi saattaa likaantua vähitellen taikka äkillisesti 

esim. onnettomuuden yhteydessä. Pohjaveden laatua vaarantavia toimintoja ovat esimerkiksi vaaral-

listen kemikaalien käsittely ja varastointi, polttonesteiden jakeluasemat, liikenne ja tienpito, maa-ai-

nesottoalueet sekä jäteveden käsittely. Pohjaveden määrään vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimer-

kiksi pohjavedenpinnan alainen maa-ainesten otto, ojitus tai liiallinen rakentaminen. 

Pohjavesivahingoilta suojautumisen kannalta ensisijainen tavoite on riskien poistaminen tai siirtäminen 

pois pohjavesialueelta. Jos riskejä ei voida siirtää pois, niitä tulee pienentää. Riskien pienentämiseen 

voidaan vaikuttaa mm. luvituksella, valvonnalla ja tiedottamisella. Riskejä voidaan pienentää myös 

suojarakenteilla ja parantamalla vahinkojen torjuntavalmiutta. Myös kaavoitus ja rakentamisen suun-

nittelu ovat avainasemassa uusien pohjavesiriskien välttämisessä.  

Ympäristölainsäädännön mukaisesti pohjavesivahingon aiheuttaja korvaa vahingon. Tämä koskee 

paitsi laitoksia ja suuria toimijoita, myös yksityisiä henkilöitä, kuten öljysäiliöiden omistajia. Pohjave-

sivahingon kustannukset voivat olla huomattavat. Pohjaveden likaantuminen on usein pitkäaikaista tai 

ihmisperspektiivistä katsottuna pysyvää. Valitettavan usein vahingon aiheuttajaa ei saada selville tai 

teosta vastuuseen. Tällöin vahinko tulee kunnan, vesihuoltolaitoksen, valtion tai maanomistajan kär-

sittäväksi. 

 

9.2 Riskinarvioinnin toteutus 

Riskien suuruuden arvioinnissa on käytetty menetelmää, jossa jokaisen riskitekijän kohdalla on arvioitu 

sijaintiriski ja päästöriski. Pohjavesialueet jakautuvat erillisiin valuma-alueisiin pohjaveden virtausolo-

suhteiden perusteella. Pohjaveden suojelun näkökulmasta erityisen tärkeitä ovat ne valuma-alueet, 

jotka ovat vedenhankintakäytössä tai joita tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään vedenhankintaan. 

Sijaintiriskin pisteytyksen avulla on voitu tunnistaa vedenhankinnan ja pohjaveden hyödyntämisen 

kannalta keskeisimmät osat pohjavesialueista, jolloin riskienhallintatoimenpiteet voidaan priorisoida 

pohjaveden suojelun kannalta tärkeimmille alueille. 

Pohjavesialueiden riskikartoituksen lähtötietoina on käytetty mm. maa-aines- ja ympäristölupapäätök-

siä ja niissä esitettyjä tietoja, aikaisempia tutkimuksia ja suunnitelmia, ympäristöhallinnon MATTI-tie-

tojärjestelmän tietoja, pelastuslaitoksen öljysäiliötietoja, kunnan maalämpöjärjestelmien rekisteritie-

toja, Väyläviraston tietoaineistoja sekä Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelmassa 2022-2027 esi-

tettyjä tietoja. Kappaleessa 9 esitetyt pohjaveden laatutiedot perustuvat pohjavesitietojärjestelmän 

(POVET) tietoihin sekä pohjaveden tarkkailuraportteihin. 

Seuraavissa kappaleissa on kuvattu sijainti- ja päästöriskin muuttujien pisteytyksessä käytetty peri-

aate. Pisteytyksen yhteydessä mainitut riskikuvaukset ovat pisteytykselle suuntaa antavia kriteereitä. 

 

Sijaintiriski muodostuu seuraavista muuttujista: 

I  Riskikohteen sijainti pohjavesialueella sekä etäisyys ja pohjaveden virtaussuunta suhteessa veden-

ottamoon 

• pisteytys 1: ei vedenottamon valuma-alueella, sijaitsee pohjavesialueen reunamilla 
• pisteytys 2: kaukana vedenottamosta, voi sijaita pohjaveden muodostumisalueen keskiosassa tai vedenotta-

mon valuma-alueella 
• pisteytys 3: vedenottamon lähialueella (<500 m), virtaus vedenottamon suuntaan 

II Maaperän vedenjohtavuus sekä pohjavedenpinnan syvyys suhteessa maanpintaan 

• pisteytys 1: maanpintaosassa vettä huonosti johtava maalaji (savi, siltti) 
• pisteytys 2: pohjavedenpinta syvällä (>10 m) tai maaperän vedenjohtavuus keskinkertainen (hieno hiekka, 

moreeni) 
• pisteytys 3: pohjavedenpinta lähellä maanpintaa (<10 m) ja vettä johtava maaperä (hiekka, sora) 
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Päästöriski muodostuu seuraavista muuttujista: 

III Varastoidun/käytetyn aineen määrä ja laatu 

• pisteytys 1: kemikaalimäärät alhaisia (< 1 m3) 
• pisteytys 2: kemikaalimäärät keskinkertaisia (1 - 5 m3) 
• pisteytys 3: kemikaalimäärät suuria (>5 m3) 

 

IV Kohteen suojaus 

• pisteytys 1: hyvä suojaus, esim. toiminta sisätiloissa 
• pisteytys 2: kohtalainen suojaus, esim. kemikaalien mahdollinen säilytys ulkona vähäistä ja hallittua 
• pisteytys 3: puutteellinen suojaus, esim. maanalaiset säiliöt, toiminta maapohjalla, kemikaalit voivat kulkeu-

tua maastoon 
 

V Päästön havaittavuus ja valvonta 

• pisteytys 1: hyvä päästön havaittavuus, esim. jatkuva valvonta ja pohjaveden laadun seuranta 
• pisteytys 2: kohtalainen päästön havaittavuus, esim. maanpäälliset säiliöt 
• pisteytys 3: huono päästöjen havaittavuus, esim. vanhat PIMA-kohteet 

 

VI Päästön todennäköisyys 

• pisteytys 1: päästö epätodennäköinen 
• pisteytys 2: päästö mahdollinen 
• pisteytys 3: päästö todennäköinen/todettu 

 

Jokaiselle muuttujalle on annettu pisteet 1…3 siten, että riskin kasvaessa pistemäärä suurenee. Riski-

kohteen kokonaispistemäärä muodostuu muuttujien tulosta (=I*II*III*IV*V*VI). Eri kohteiden riski-

pisteet muodostuvat sijaintikohdan hydrogeologisten olosuhteiden, toiminnan luonteen ja likaavan ai-

neen ominaisuuksien sekä suojatoimenpiteiden yhteisvaikutuksesta.  

Riskipistemäärän perusteella riskikohteet on jaettu neljään luokkaan A-D. Riskiluokka kuvastaa arvioi-

dun pohjavesiriskin suuruutta sekä riskienhallintatoimenpiteiden tarvetta sekä kiireellisyyttä.  

A  Erittäin merkittävä riski (riskipisteet yht. 300–729) 

B Merkittävä riski (riskipisteet yht. 200–299) 

C Kohtalainen riski (riskipisteet yht. 100–199)              

D Vähäinen riski (riskipisteet yht. 1-99)  

Riskinarvioinnin tulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteenä nro 5 olevissa taulukoissa. Riskikoh-

teiden sijainti on esitetty liitteenä nro 4 olevissa kartoissa. Riskikohteiden sijaintiriskin havainnollista-

miseksi karttojen taustalla on esitetty pintamaalajikartta ja kartoilla on esitetty pohjaveden virtaus-

suuntaa osoittavat nuolet. Kartoilla esitetyt pistemäiset riskikohteet on numeroitu toimialoittain: 

T Teollisuus- ja yritystoiminta 

PJ  Polttoaineiden jakeluasemat 

P Pilaantuneet tai mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet 

M Maa-ainesotto 

H Hautausmaat 

A Ampumaradat 

G Golfkentät 

MO Moottoriradat 

Seuraavissa kappaleissa on tarkasteltu toimialakohtaisesti riskinarvioinnin tuloksia. 

 

9.3 Teollisuus- ja yritystoiminta 

Teollisuus- ja yritystoiminnasta pohjaveden laatuun kohdistuva riski muodostuu pääasiallisesti toimin-

nassa käsiteltävistä, varastoitavista ja kuljetettavista kemikaaleista sekä toiminnassa muodostuvien 

jäte- ja hulevesien käsittelystä ja johtamisesta. Laajat päällystetyt alueet voivat vähentää muodostu-

van pohjaveden määrää, mikäli hulevedet viemäröidään tai johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle. 

Hollolan pohjavesialueilla teollisuus- ja yritystoimintaa on keskittynyt Salpakankaan pohjavesialueelle 

sekä Kukonkoivun alueelle Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialueella. Hämeenkoskella Ojastenmäen te-

ollisuusalue sijaitsee Ahvenlammen pohjavesialueella. 
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9.3.1 Salpakankaan teollisuus- ja yritysalue 

Salpakankaan teollisuus- ja yritysalue sijaitsee Salpakankaan pohjavesialueen itä-koillisosassa. Osa 

teollisuusalueesta sijoittuu Lahden pohjavesialueelle. Salpakankaan teollisuus- ja yritysalue on raken-

tunut pääosin 1960-70 -luvuilla. Alueella toimii nykyisin useiden eri toimialojen yrityksiä. Ympäristölu-

vanvaraisia toimijoita ovat Special Color Oy:n metallituotteiden pintakäsittelylaitos sekä A-Kassi Oy:n 

muovituotetehdas. Muovijaloste Oy:n muovituotetehdas sekä Bellmer Vaahto Paper Machinery Oy:n 

metallikonepaja ja metallien pintakäsittelylaitos sijaitsevat Lahden pohjavesialueen puolella. 

Bellmer Vaahto Paper Machinery Oy:n kiinteistöllä konepajatoiminta on alkanut vuonna 1964. Vuonna 

2007 tehdyissä maaperätutkimuksissa todettiin maaperän olevan pilaantunutta kromilla, lyijyllä ja fluo-

ridilla. Maaperää puhdistettiin massanvaihdolla myöhemmin syksyllä 2007. Pilaantuneisuuden havait-

tiin ulottuvan ennakoitua laajemmalle, eikä maaperää voitu puhdistaa kaivamalla loppuun saakka. Li-

sätutkimuksista laaditun raportin mukaan pilaantuneisuus ulottui laitoksen rakenteisiin nähden niin 

vaikeisiin paikkoihin, ettei sitä olisi ollut mahdollista saada poistettua kaivamalla. Lisätutkimusten mu-

kaan maaperä oli pilaantunut myös öljyhiilivedyillä ja haihtuvilla hiilivedyillä. Myös pohjavedessä ha-

vaittiin kohonneita kromi-, lyijy- ja fluoridipitoisuuksia. 

Kuvissa 35 - 37 on esitetty pohjaveden laadun kehitys pohjaveden virtaussuuntaan nähden Salpakan-

kaan teollisuus- ja yritysalueen alaosassa sijaitsevissa pohjaveden havaintoputkissa HP1 Vaahto ja 

HP1/2012. Alueen pohjavedessä on todettu pieniä pitoisuuksia liuotinaineita (mm. 1,1,1-trikloo-

rietaani) sekä bensiinin lisäaineita (MTBE). 1,1,1-trikloorietaanin pitoisuudet ovat olleet viime vuosien 

aikana noin 0,5 µg/l suuruusluokkaa. MTBE:n pitoisuudet ovat olleet myös hyvin pieniä ja ylittävät 

ainoastaan niukasti laboratorion määritysrajan. 1,1,1-trikloorietaanille ja MTBE:lle ei ole määritelty 

raja-arvoja talousvesiasetuksessa (STM 1352/2015). Pohjaveden kemiallisen tilan arvioinnissa käytet-

tävä ympäristönlaatunormi (VNa 1040/2006 muutoksineen) MTBE:lle on 7,5 µg/l (enimmäispitoisuus). 

Kromin pitoisuudet ovat olleet viime vuosina alle 20 µg/l havaintoputkissa HP1 Vaahto ja HP1/2012. 

Talousveden laatuvaatimuksen mukainen enimmäispitoisuus kromille on 50 µg/l ja ympäristönlaa-

tunormipitoisuus 10 µg/l. 

 

 

Kuva 35. Pohjaveden 1,1,1-trikloorietaanipitoisuus havaintoputkissa HP1 Vaahto ja HP1/2012. 

 

 

Kuva 36. Pohjaveden MTBE-pitoisuus havaintoputkissa HP1 Vaahto ja HP1/2012. 
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Kuva 37. Pohjaveden kromipitoisuus havaintoputkissa HP1 Vaahto ja HP1/2012. 

 

9.3.2 Kukonkoivun teollisuus- ja yritysalue 

Kukonkoivun teollisuus- ja yritysalue on perustettu Salpakankaan teollisuus- ja yritysalueen jälkeen 

Salpakankaan keskustaajaman länsipuolelle. Alueen keskeisiä toimijoita ovat tällä hetkellä betonituo-

tealan yritykset Ruskon Betoni Oy, Rakennusbetoni ja Elementti Oy sekä Pielisen Betoni Oy, joiden 

toiminnalle on myönnetty ympäristöluvat. Kukonkoivussa sijaitsee lisäksi mm. kuljetusalan Kaukokiito 

Oy:n ja Speed Oy:n toimipaikat. 

 

Kuvissa 38 ja 39 on esitetty pohjaveden laadun kehitys Kukonkoivun teollisuus- ja yritysalueen pohja-

veden tarkkailupisteissä. Pohjaveden kloridipitoisuudet ovat pääosin alhaisia. Havaintoputkessa 

Hp2/2012 on esiintynyt ajoittain hieman muihin tarkkailupisteisiin nähden kohonneita kloridipitoisuuk-

sia. Pohjaveden sulfaattipitoisuudet ovat olleet säännöllisesti korkeimpia havaintoputkessa Hp1/2012, 

jossa sulfaattipitoisuus on vaihdellut noin 25 – 35 mg/l välillä. Tarkkailupisteessä K1 on esiintynyt myös 

ajoittain kohonneita sulfaattipitoisuuksia. Pohjaveden kloridi- ja sulfaattipitoisuudet alittavat kaikissa 

havaintoputkissa talousveden laatutavoitteiden sekä pohjaveden ympäristönlaatunormien mukaiset 

enimmäispitoisuudet.  

 

 

Kuva 38. Pohjaveden kloridipitoisuus tarkkailupisteissä K1, Hp1/2012, Hp2/2012, Hp3/2012 ja Hp4/2013. 

 

 

Kuva 39. Pohjaveden sulfaattipitoisuus tarkkailupisteissä K1, Hp1/2012, Hp2/2012, Hp3/2012 ja Hp4/2013. 
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9.3.3 Ojastenmäen teollisuusalue, Hämeenkoski 

Ojastenmäen teollisuusalue sijaitsee Ahvenlammen pohjavesialueen lounaisosassa. Alueella sijaitsee 

mm. puusepän-, teräsrakentamisen ja betonialan yrityksiä. Koskisen Betoni Oy:n betoniaseman sekä 

Linnaperustus Oy:n betonituotetehtaalla on ympäristöluvat. 

 

Kuvassa 40 on esitetty pohjaveden kloridi- ja sulfaattipitoisuuksien kehitys Ojastenmäen teollisuusalu-

een pohjaveden tarkkailupisteessä HP3/10. Pohjaveden sulfaattipitoisuudessa on havaittavissa lievää 

nousua, mutta pitoisuudet ovat alhaisia ja alittavat talousveden laatutavoitteiden sekä pohjaveden 

ympäristönlaatunormien mukaiset enimmäispitoisuudet. 

 

 

Kuva 40. Pohjaveden kloridi- ja sulfaattipitoisuus tarkkailupisteessä HP3/10. 

 

Teollisuus- ja yritystoiminnan riskit arvioitiin riskiluokkiin C ja D. Osa teollisuus- ja yritystoiminnan 

riskikohteista on myös maaperän tilan tietojärjestelmän kohteita, jotka kuuluvat ”Toimiva kohde” luok-

kaan. Näiden kohteiden osalta riskikohdetaulukossa (liite nro 5) on esitetty myös maaperän tilan tie-

tojärjestelmän mukainen tunnusnumero. 

 

9.4 Polttoaineiden jakeluasemat 

Polttoaineiden jakeluasematoiminnan mahdolliset pohjavesiriskit liittyvät polttoaineiden käsittelyyn ja 

varastointiin. Polttoainetta voi päästä maahan mahdollisen poikkeustilanteen seurauksena, esimerkiksi 

jakeluaseman säiliöiden täytössä tapahtuvan vahingon, laitteistovian tai jakeluasemalla tapahtuvan 

onnettomuuden seurauksena. 

Hollolan pohjavesialueilla sijaitsee nykyisin yksi toiminnassa oleva jakeluasema, Seo Sairakkala. Jake-

luasema sijaitsee Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialueen länsiosassa, pohjaveden muodostumisalueen 

rajan tuntumassa, valtatien 12 eteläpuolella. Jakeluasema on ns. kylmäasema, eli se toimii vuorokau-

den ympäri automaatin kautta. Alueella sijaitsevasta pohjavesiputkesta on todettu pieniä pitoisuuksia 

MTBE:tä. Jakeluasema arvioitiin riskiluokkaan C.  

Vanhat jakeluasemat on merkitty maaperän tilan tietojärjestelmään ja ne on käsitelty luvussa 9.5 (Pi-

laantuneet tai mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet).  

 

9.5 Pilaantuneet tai mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet 

Pilaantuneita maa-alueita on systemaattisesti kartoitettu ympäristöhallinnon toimesta. Kartoituksissa 

on selvitetty niitä toimintoja, joista on joko todettu maaperän pilaantuneen tai alueella harjoitetun 

toiminnan epäillään pilanneen maaperää. Pilaantuneet maa-alueet aiheuttavat pohjaveden pilaantu-

mista, mikäli haitta-aineet kulkeutuvat maa-aineksesta pohjaveteen. Riskitoimintoja ovat esimerkiksi 

polttoaineiden jakelu ja varastointi, sahat ja kyllästämöt, kaatopaikat, ampumaradat, taimitarhat, ro-

muttamot ja kemialliset pesulat. 

Pilaantuneita maa-alueita on kartoitettu ja kunnostettu eri hankkeilla. Saastuneiden maa-alueiden sel-

vitys- ja kunnostusprojekti (SAMASE) käynnistyi 1980-luvun lopulla, SOILI -maaperän kunnostusoh-

jelma vuonna 1996 ja sen jatkona JASKA-hanke vuonna 2012. Tiedot tutkituista, mahdollisesti pilaan-

tuneista ja kunnostetuista maa-alueista on koottu maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI), jossa 
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alueet luokitellaan käytettävissä olevien tietojen ja tehtyjen toimien perusteella neljään luokkaan. Toi-

mivat kohteet –luokkaan kuuluvat alueet, joilla käsitellään tai varastoidaan ympäristölle haitallisia ai-

neita. Maaperän tila on näillä alueilla tarvittaessa selvitettävä toiminnan loppuessa tai muuttuessa. 

Alueilla, joilla on viranomaisten saamien tietojen perusteella harjoitettu toimintaa, jossa käsitellään 

haitallisia aineita, joita on voinut joutua myös maaperään, kuuluvat selvitystarve-luokkaan. Arvioita-

villa tai puhdistettavilla alueilla maaperään päässyt jäte tai aine on todetusti huonontanut maaperän 

laatua. Alueen puhdistustarve on arvioitava ja tarvittaessa alue on puhdistettava. Ennen mahdollisia 

puhdistustoimia alueen käytöllä ja alueelta kaivettujen maamassojen sijoittamisella voi olla joitain ra-

joituksia. Mikäli maaperä on tutkimusten perusteella todettu pilaantumattomaksi tai alueen maaperä 

on puhdistettu viranomaisten asettamien tavoitteiden mukaisesti, todetaan sen kuuluvan luokkaan ”ei 

puhdistustarvetta”.  

Hollolan pohjavesialueilla on yhteensä 45 maaperän tilan tietojärjestelmään merkittyä kohdetta, joista 

osa on toiminnassa olevia kohteita. Näiden kohteiden pohjavesiriski arvioitiin luokkiin B, C ja D. Luok-

kaan B arvioitiin Ahvenlammen pohjavesialueella kolme kohdetta, Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialu-

eella kaksi kohdetta ja Paimelanvuoren pohjavesialueella yksi kohde. Edellä mainittujen lisäksi Lahden 

pohjavesialueella, Hollolan kunnan puolella on 27 maaperän tilan tietojärjestelmään merkittyä koh-

detta.  

 

9.6 Maa-ainesotto 

Luonnontilaisilla harjualueilla hyvin vettä johtavassa hiekka- ja soramaaperässä sadannasta suotautuu 

pohjavedeksi noin 60 prosenttia. Maa-ainesoton yhteydessä puut, kasvillisuus ja maannoskerros pois-

tetaan, jolloin haihdunta pienenee ja muodostuvan pohjaveden osuus sadannasta kasvaa. Muutos muo-

dostuvan pohjaveden määrässä luonnontilaiseen harjualueeseen nähden voidaan arvioida olevan muu-

tamien prosenttien suuruusluokkaa, jolloin muutokset pohjavesialueelta purkautuvan pohjaveden mää-

rään ja lähdevirtaamiin ovat kokonaisuuden kannalta hyvin vähäisiä. Maa-ainesottoalueilla sadannan 

vaikutus tyypillisesti vaikuttaa nopeammin pohjaveden pinnankorkeuteen luonnontilaiseen harjumaas-

toon verrattuna, minkä seurauksena pohjaveden pinnankorkeuden vuodenaikaisvaihtelut maa-ainesot-

toalueella voivat olla voimakkaampia luonnontilaisiin olosuhteisiin verrattuna. Maannoskerroksen pois-

tamisen seurauksena voi aiheutua muutoksia myös pohjaveden laatuun. Merkittävä osa pohjavedeksi 

imeytyvän veden laatumuutoksista tapahtuu maannoskerroksessa. Luonnontilainen maan pintakerros 

toimii pohjavedelle puskurina haitallisia aineita vastaan, sillä mm. raskasmetallien ja bakteerien on 

todettu pidättyvän maaperän pintakerroksiin. 

Riski maa-ainesoton mahdollisista haittavaikutuksista pohjaveteen kasvaa, mitä suurempi osa pohja-

vesialueen pinta-alasta on maa-ainesottokäytössä. Mikäli pohjavesialueen pinta-alasta on maa-ai-

nesottoalueena yli 30 %, aiheuttaa tämä potentiaalisen riskin pohjaveden laadulle. Maa-ainesoton 

mahdollisia haitallisia vaikutuksia on kuitenkin tarkasteltava pohjavesialue- ja tapauskohtaisesti, sillä 

ottamisalueen laajuuden lisäksi pohjaveden laatuun vaikuttaa muun muassa suojakerroksen paksuus 

sekä ottamisalueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteet (Ympäristöministeriö, 2020). 

Muuttuneiden pohjaveden muodostumisolosuhteiden lisäksi maa-ainesottotoiminnasta voi aiheutua 

epäsuoria vaikutuksia työkoneiden poltto- ja voiteluaineiden käytöstä ja varastoinnista sekä näihin 

liittyvästä vuoto- ja vahinkoriskistä. Maa-ainesottotoiminnasta aiheutuva päästöriski liittyy lähinnä on-

nettomuus- tai vahinkotilanteeseen, jonka seurauksena tapahtuisi öljyvuoto. Teknisillä suojaraken-

teilla, onnettomuustilanteisiin varautumisella ja nopeilla torjuntatoimenpiteillä on mahdollista ehkäistä 

toiminnasta aiheutuvat pohjaveden laatuun kohdistuvat riskit. 

Maa-ainesottotoimintaa Hollolassa on Herralan, Ilola-Kukkolanharjun, Kukonkoivu-Hatsinan, Kulonpa-

lon, Manskiven ja Perunavuoren pohjavesialueilla. Määrällisesti eniten maa-ainesten ottoalueita on 

Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialueella. Osalla maa-ainesottoalueista on lisäksi murskaustoimintaa. 

Maa-ainesottoalueiden pohjavesiriski arvioitiin luokkiin C ja D. 

 

9.7 Asutus (öljysäiliöt, maalämpö, jätevedet, hulevesi) 

Asuinalueisiin liittyviä laadullisia pohjavesiriskejä ovat tyypillisesti jätevesien käsittely ja johtaminen 

sekä lämmitys (öljysäiliöt, maalämpökaivot). Hollolan kunnan alueella tiheämpää taajama-asutusta 

sijoittuu etenkin Salpakankaan pohjavesialueelle sekä osittain Ilola-Kukkolanharjun pohjavesialueen 

reunalle Hämeenkoskella.  
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9.7.1 Öljysäiliöt ja maalämpö 

Öljylämmityksen pohjavesiriskit liittyvät öljysäiliöiden mahdollisiin vuotoihin sekä ylitäyttöihin. Vanhat 

lämmitysöljysäiliöt ja niihin liittyvät putkistot voivat syöpyä vähitellen puhki aiheuttaen öljyn vuotami-

sen maaperään ja edelleen pohjaveteen. Öljypäästön kulkeutumisriski pohjaveteen on suurin alueilla, 

jossa maaperä on hyvin vettä johtavaa ja pohjavedenpinta esiintyy lähellä maanpintaa. Mahdollisen 

pohjaveden pilaantumisriskin kannalta herkimpiä ovat etenkin pohjaveden muodostumisalueet ja ve-

denottamoiden lähiympäristöt. 

Päijät-Hämeessä tapahtuu noin 100 öljyvahinkoa vuodessa (Päijät-Hämeen pelastuslaitos, 2020). Öl-

jyvahingoista lähes puolet on pohjavesialueilla. Suuri öljyvahinkojen määrä pohjavesialueilla johtuu 

asutuksen ja teollisuuden sekä liikenneväylien keskittymisestä pohjavesialueille, jossa maaperä sovel-

tuu hyvin rakentamiseen. Suurin osa öljyvahingoista on pieniä liikenteen ja työkoneiden aiheuttamia 

alle 50 litran öljyvahinkoja. Keskisuuria 100-500 litran öljyvahinkoja on vuosittain noin 20-30 kappa-

letta. Näistä suurin osa on työkoneiden letkurikkoja ja raskaan kaluston polttoainevuotoja. Isoja yli 

viidensadan litran öljyvuotoja tapahtuu vuosittain 1-5 kappaletta. Nämä vuodot ovat tyypillisesti öl-

jysäiliöiden rikkoutumisia, ylitäyttöjä ja laitevikoja. Nämä öljyvahingot tapahtuvat tyypillisesti toimin-

nassa missä varastoidaan polttoöljyä. Nämä öljyvahingot tapahtuvat teollisuudessa, omakotitalojen 

öljylämmitysjärjestelmissä ja maatalouden öljysäiliöissä. Suuria yli 5 000 tuhannen litran öljyvahinkoja 

Päijät-Hämeessä on keskimäärin yksi viiden vuoden aikana. Nämä ovat tyypillisesti joko suurien läm-

pökeskusten tai öljytuotteita kuljettavien ajoneuvojen onnettomuuksia (Päijät-Hämeen pelastuslaitos, 

2014). 

Riskikohdekartoissa (liite nro 4) esitetyt tiedot pohjavesialueilla sijaitsevista öljysäiliöistä perustuvat 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen säiliörekisterin tietoihin. Öljysäiliöiden lisäksi Päijät-Hämeen pelas-

tuslaitoksen säiliörekisteriin on rekisteröity muita säiliöitä, kuten jakeluasemien säiliötä sekä farmari- 

ja muita kemikaalisäiliöitä. Ne on merkitty riskikartoille erillisellä symbolilla (muu säiliö). Säiliöiden 

sijainti kartalla perustuu säiliörekisteriin merkittyyn katuosoitteeseen, eikä siten vastaa säiliön tarkkaa 

sijaintia kiinteistöllä.  Eniten öljysäiliöitä sijaitsee Salpakankaan taajama-alueella. Suuresta määrästä 

(>200 kpl) johtuen Salpakankaan pohjavesialueella öljysäiliöistä aiheutuva pohjavesiriski arvioitiin 

luokkaan A. 

Maalämpö on viime vuosien aikana noussut suosituksi öljylämmitystä korvaavaksi lämmitysmuodoksi. 

Maalämpökaivojen ja niiden rakentamisen mahdolliset pohjavesiriskit voidaan jakaa kaivon rakentami-

sen (porauksen) aiheuttamiin vaikutuksiin sekä käytönaikaisiin laadullisiin vaikutuksiin (lämmönsiirto-

nesteen vuoto). Kaivon rakentamisesta voi aiheutua vaikutuksia pohjaveden virtausolosuhteisiin, mi-

käli esimerkiksi porauksella puhkaistaan vettä pidättävä maakerros, minkä seurauksena paineellinen 

pohjavesi pääsee purkautumaan maan pinnalle. Maalämpökaivojen käytönaikaiset pohjavesivaikutuk-

set liittyvät mahdollisiin lämmönsiirtonesteen vuototilanteisiin, joiden aiheuttajana voi olla esimerkiksi 

vuotava liitos putkistossa. Riskikohdekartoissa (liite nro 4) on esitetty kohteet, joihin Hollolan kunnan 

rakennusvalvonta on myöntänyt toimenpideluvan maalämpöjärjestelmän (maalämpökaivo tai -put-

kisto) rakentamiselle. Lukumääräisesti eniten maalämpöjärjestelmiä on Salpakankaan pohjavesialu-

eella. Maalämpöjärjestelmien pohjavesiriski arvioitiin luokkaan D. 

 

9.7.2 Jätevesi 

Jätevesien pääsy maaperään ja imeytyminen pohjaveteen voi aiheuttaa mm. pohjaveden hygieenisen 

laadun (bakteerit) heikkenemistä sekä ravinnepitoisuuksien kohoamista. Viemäriverkoston alueella ris-

kiä pohjavedelle voi aiheutua mahdollisista viemärivuodoista tai jätevedenpumppaamoiden ylivuototi-

lanteista, jolloin jätevettä voi päästä imeytymään maaperään ja edelleen pohjaveteen. Mahdollisia vie-

märivuodon aiheuttajia voivat olla esimerkiksi viemärin vaurioituminen ulkoisen kuormituksen tai si-

säisen korroosion vaikutuksesta tai mahdolliset jätevesijärjestelmän laiteviat tai -häiriöt. Haja-asutuk-

sen kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely muodostaa riskin pohjavedelle, mikäli jätevedenkäsittelyjär-

jestelmän mitoitus tai puhdistusteho ei ole riittävä. Myös vuotava jätevesijärjestelmä tai puutteellisesti 

huollettu järjestelmä sekä maaperäimeytys ovat riski pohjaveden laadulle. 

Hollolan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueelle kuuluu Salpakankaan ja Hämeenkosken taaja-

mat, Herralan ja Nostavan alueet, Kirkonseutu sekä Paimelan ja Kukkilan alueet. Jätevesien johtami-

sesta ja käsittelystä aiheutuvat pohjavesiriskit arvioitiin luokkiin C ja D. 
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9.8 Hulevesi 

Hulevedet ovat maan pinnalta, rakennusten katoilta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavia 

sade- ja sulamisvesiä. Hulevesien hallinnassa pohjaveden määrään kohdistuvia vaikutuksia muodostuu 

kerättäessä ja johdattaessa hulevesiä pois pohjavesialueelta. Pois johtaminen vähentää luontaista poh-

javeden muodostumista. Liikenne-, pysäköinti ja logistiikka-alueilta kerääntyvät hulevedet voivat si-

sältää haitta-aineita kuten öljyhiilivetyjä ja raskasmetalleja, minkä vuoksi ne voivat aiheuttaa riskin 

pohjaveden laadulle imeytyessään maaperään ja edelleen pohjaveteen.  

Pohjavesivaikutusten ja -riskien kannalta merkittävimpinä voidaan pitää teollisuusalueita, joiden laa-

joilla päällystetyillä alueilla muodostuvien hulevesien määrä on suuri ja hulevedet saattavat sisältää 

haitallisia aineita. Pohjavesialueilla sijaitsevat hulevesien purkupaikat on esitetty riskikohdekartoissa 

(liite nro 4). Laajoja päällystettyjä alueita on etenkin Kukonkoivun ja Salpakankaan teollisuus- ja yri-

tysalueilla. Hulevesistä ja niiden käsittelystä aiheutuvat pohjavesiriskit arvioitiin luokkiin B ja C. 

 

9.9 Muuntamot 

Muuntamoista aiheutuva riski pohjavesille johtuu muuntamoiden jäähdyttämiseen ja eristämiseen käy-

tettävästä öljystä. Riski aiheutuu etenkin pylväsmuuntamoista, joissa esimerkiksi salamaniskun seu-

rauksena muuntamon öljysäiliö voi vaurioitua ja öljy päästä valumaan maastoon ja edelleen pohjave-

teen. Vanhoissa pylväsmuuntamoissa ei ole lämpölaajenemisen huomioivia paisuntasäiliöitä, jolloin 

myös muutokset nesteen tilavuudessa voivat aiheuttaa muuntamon rikkoutumisen ja öljyn pääsyn 

maaperään. Nopeilla torjuntatoimenpiteillä maahan joutunut öljy pystytään kuitenkin korjaamaan pois 

ja siten estää öljyn kulkeutuminen pohjaveteen. Uusissa muuntamoissa öljysäiliöt ovat tavallisesti va-

rustettu suoja-altaalla ja riskienhallinnan kannalta ne ovat siten parempia.  

 

9.10 Maa- ja metsätalous 

Maataloudesta pohjavesiin kohdistuvan riskin muodostavat lantaloista sekä eläinten jaloittelu- ja lai-

dunalueilta ympäristöön pääsevät suotovedet, ravinteiden ja torjunta-aineiden käyttö pelloilla sekä 

maatalouskoneiden poltto- ja voiteluaineiden varastointi ja käsittely. Pinta-alaltaan laajimmat pelto-

alueet sijaitsevat Hollolassa Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialueella, jossa peltoa on pohjavesialueella 

noin 6 km2 ja peltojen osuus koko pohjavesialueen pinta-alasta on noin 10 %. Maatalouden ja pelto-

viljelyn vaikutuksia pohjaveden laatuun indikoi mm. pohjaveden nitraattipitoisuus. Toijalansuppien 

pohjavesialue on määritelty Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelmassa kemiallisen tilan osalta riski-

alueeksi maatalouden pohjavesivaikutusten (nitraatti) vuoksi. Pohjavesialueella sijaitseva lähde sisäl-

tyy maa- ja metsätalouden pohjavesiseurantaan (MaaMet -seuranta). Seurannassa on todettu sään-

nöllisesti kohonneita nitraattipitoisuuksia (26…36 mg/l). Pohjaveden kemiallisen tilan arvioinnissa käy-

tetty ympäristönlaatunormipitoisuus (VNa 1040/2006 muutoksineen) nitraatille on 50 mg/l (enimmäis-

pitoisuus). 

 

 

Kuva 41. Pohjaveden nitraattipitoisuus Toijalansuppien pohjavesialueella sijaitsevassa MaaMet-seurannan 
näytteenottopisteessä. 
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Hollolan pohjavesialueiden vedenottamoilla kohonneita nitraattipitoisuuksia on esiintynyt Kukkilan ve-

denottamolla (ks. kpl 5.8.1). Muilla vedenottamoilla keskimääräiset nitraattipitoisuudet ovat alle 10 

mg/l. Talousveden laatuvaatimuksen mukainen enimmäispitoisuus nitraatille on 50 mg/l. Kukkilan poh-

javesialueella maatalouden pohjavesiriski arvioitiin merkittävimmäksi (luokka B). 

Metsätalouden mahdolliset pohjavesivaikutukset liittyvät lähinnä ojituksiin ja metsän hoidon yhtey-

dessä tehtävään maan muokkaukseen. Metsäojitukset voivat aiheuttaa muutoksia luontaisiin pohjave-

den purkautumisolosuhteisiin ja aiheuttaa pohjaveden pinnan alentumista, mikäli ojitukset ulotetaan 

pohjavedenpinnan alapuolisiin vettä johtaviin maakerroksiin. Ojitus- ja maanmuokkaustoimenpiteet 

voivat aiheuttaa myös riskin humuspitoisten suovesien imeytymisestä pohjavesimuodostumaan. 

9.11 Liikenne ja tienpito 

Liikenteestä ja tienpidosta pohjavesiin kohdistuva riski aiheutuu liukkauden torjunnassa käytettävästä 

tiesuolasta sekä vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvistä onnettomuustapauksista. Tiesuolaa on käy-

tetty Suomessa liukkauden torjunnassa yli 50 vuoden ajan. Suurimmillaan suolan käyttömäärät olivat 

1980- ja 1990-lukujen taitteessa. Tiesuolauksen pohjavesille aiheuttaman riskin tiedostamisen jälkeen 

suolausmääriä on pyritty vähentämään johdonmukaisesti koko maassa. Erityisesti pohjavesialueilla si-

jaitsevien teiden suolaukseen on kiinnitetty huomiota. Samaan aikaan tiestön ja liikenteen määrä sekä 

teiden talvihoidon vaatimustaso ovat kasvaneet, mikä asettaa rajoituksia suolauksen vähentämiselle. 

Tämän vuoksi on selvitetty myös vaihtoehtoisia menetelmiä liukkauden torjuntaan. Vaihtoehtoisista 

menetelmistä varteenotettavimmaksi on tähän mennessä osoittautunut formiaatti. Ensimmäiset liuk-

kauden torjuntakokeilut kaliumformiaattia käyttäen tehtiin 2000-luvun alussa. Kaliumformiaatin poh-

javesivaikutuksia sekä soveltuvuutta teiden liukkauden torjuntaan on tutkittu mm. Suomen ympäris-

tökeskuksen MIDAS2-hankkeessa (Salminen et al. 2010). Formiaatti hajoaa ympäristössä nopeasti hii-

lidioksidiksi ja vedeksi. Maaperässä alhaisissakin lämpötiloissa tapahtuva nopea mikrobiologinen ha-

joaminen estää formiaatin päätymisen pohjaveteen. Formiaatin laajempaa käyttöä liukkauden torjun-

nassa rajoittaa mm. korkeammat kustannukset natriumkloridiin nähden. Polanteen poistamiseen for-

miaatti soveltuu heikosti. Formiaatin käytön pitkäaikaisvaikutuksia bentoniittirakenteisen pohjavesi-

suojauksen toimivuuteen ei myöskään varmuudella tunneta. 

Maantieverkko on jaettu hoitoluokkiin mm. teiden liikennemäärien ja liikenteellisen merkityksen mu-

kaan. Tieverkko jaetaan seitsemään hoitoluokkaan (Ise, Is, I, Ib, Ic, II, III), joka määrittelee, missä 

kunnossa teiden on oltava talvella ja kuinka nopeasti on ryhdyttävä toimenpiteisiin, kun keli muuttuu 

huonommaksi esimerkiksi lumen tai liukkauden vuoksi. Pohjavesivaikutusten kannalta keskeisimpiä 

ovat hoitoluokkien Ise-, Is- ja I-tiet, joiden suolausmäärät ovat suurimpia. 

Vaarallisten aineiden maantiekuljetuksiin liittyvän mahdollisen onnettomuusriskin kannalta palavien 

nesteiden kuljetuksia voidaan pitää pohjavesiriskin kannalta keskeisimpinä. Vaarallisten aineiden kul-

jetusten määrän jakautuminen maantieverkolla on esitetty kuvissa 42 ja 43. Merkittävimmät Hollolan 

pohjavesialueiden kautta kulkevista liikenneväylistä ovat valtatie 12 ja 24, jolle myös vaarallisten ai-

neiden kuljetuksen alueella keskittyvät. Valtatie 12 kulkee Kukonkoivu-Hatsinan, Ilola-Kukkolanharjun 

ja Ahvenlammen pohjavesialueiden poikki. Valtatien 12 pohjavesialueille sijoittuville osuuksille Hollo-

lassa on valtaosin rakennettu pohjavesisuojaukset. Vuoden 2020 lopulla käyttöönotetun Lahden ete-

läisen kehätien myötä raskaan liikenteen ja vaarallisten aineiden kuljetusten määrät Salpakankaan 

pohjavesialueen kautta kulkevassa liikenteessä vähenevät. Valtatie 24 kulkee Kukkilan pohjavesialueen 

poikki sekä sivuaa Paimelanvuoren pohjavesialuetta. Valtatiet 12 ja 24 kuuluvat talvihoitoluokkaan Is 

ja Ise. 

Hollolan pohjavesialueista Kukonkoivu-Hatsina, Salpakangas sekä Ilola-Kukkolanharju kuuluvat Uu-

denmaan ELY-keskuksen kloridiseurantakohteisiin (kuva 44). Korkeimmat kloridipitoisuudet ovat esiin-

tyneet Ilola-Kukkolanharjun havaintoputkessa HP72 (noin 100 mg/l). Havaintoputken HP72 vedenpin-

nantaso esiintyy korkeammalla sen pohjois- ja eteläpuolella sijaitseviin havaintoputkiin HP73 ja HP74 

nähden, minkä perusteella HP72 edustaa mahdollisesti orsivesikerrosta. Havaintoputken HP72 ja Kel-

lolähteen vedenottamon välillä sijaitsevassa havaintoputkessa HP73 kloridipitoisuus on selvästi alhai-

sempi (<10 mg/l, ks. kpl 5.24.1). Vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi asetettu tavoit-

teellinen enimmäisarvo (STM 1352/2015, 683/2017) sekä pohjaveden kemiallisen tilan arvioinnissa 

käytetty ympäristönlaatunormipitoisuus (VNa 1040/2006 muutoksineen) kloridille on 25 mg/l. Pohja-

veden kloridipitoisuudet Hollolan kunnan alueella sijaitsevilla vedenottamoilla ovat alle 25 mg/l. Kuk-

kilan ja Kellolähteen vedenottamoilla on esiintynyt noin 20 mg/l kloridipitoisuuksia. 

Hollolan pohjavesialueille sijoittuvat tiet arvioitiin riskiluokkiin B, C ja D. Merkittävimmiksi pohjavesi-

riskin kannalta arvioitiin valtatie 12 Ilola-Kukkolanharjun pohjavesialueella ja valtatie 24 Kukkilan 
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pohjavesialueella, jotka arvioitiin riskiluokkaan B. Pohjavesisuojaukset kattavat pääosin pohjavesialu-

eilla kulkevan valtatien 12 osuudet.  

 

 

Kuva 42. Vaarallisten aineiden tiekuljetukset, luokka 3 (palavat nesteet) (Liikenteen turvallisuusvirasto Tra-
Fi, 2013). 

 

 

Kuva 43. Vaarallisten aineiden kaikki tiekuljetukset ilman luokkaa 3 (palavat nesteet) (Liikenteen turvalli-
suusvirasto TraFi, 2013). 

 

Kuva 44. Pohjaveden kloridipitoisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kloridiseurannan havaintopisteissä Hollolan 
pohjavesialueilla vuosina 2000 - 2020. 
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9.12 Hautausmaat 

Hautausmaan mahdollisia indikaattoreita pohjavedessä voivat olla kohonnut ravinnepitoisuus tai or-

gaanisten yhdisteiden määrä sekä mikrobien esiintyminen. Hautausmaalta pohjaveteen päätyvien al-

kuaineiden, yhdisteiden ja mikrobien kulkeutumiseen vaikuttaa maanpinnan ja pohjavedenpinnan vä-

lisen vedellä kyllästymättömän maakerroksen paksuus ja ominaisuudet. Heikosti vettä johtava maa-

kerros hidastaa vajoveden sisältämien ainesosien kulkeutumista syvemmälle maaperään ja edelleen 

pohjaveteen. Hautausmaiden vaikutuksen pohjaveden laatuun on Suomessa todettu olevan yleisesti 

ottaen vähäistä. Kirkon ympäristödiplomin käsikirjassa on annettu ohjeita hautausmailla käytetyistä 

torjunta-aineista ja lannoitteista sekä muista pohjaveden suojelun kannalta oleellisista seikoista, joten 

ympäristödiplomin käyttöönotto edistää pohjaveden suojelua. 

Hollolan hautausmaa sijaitsee Kirkonkylän pohjavesialueella. Hollolan hautausmaan pohjavesiriski ar-

vioitiin luokkaan D. 

9.13 Ampumaradat 

Ampumaratojen pohjavesiriski aiheutuu haulien ja luotien sisältämien raskasmetallien kuten lyijyn ja 

antimonin liukenemisesta ja mahdollisesta kulkeutumisesta pohjaveteen ja vesistöihin. Ampumarata-

alueilla tehdyissä tutkimuksissa raskasmetallien kulkeutumisriski pohjaveteen on todettu yleisesti vä-

häiseksi. Tyypillisesti suurimmat raskasmetallipitoisuudet keskittyvät orgaanista ainesta sisältävään 

maanpintakerrokseen (mm. Tarvainen et al. 2011). 

Hälvälän ampumarata sijaitsee Salpakankaan pohjavesialueen luoteisreunalla. Hälvälän ampumarataa 

koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2018 antamassa päätöksessä on annettu mää-

räyksien koskien maaperän ja pohjaveden suojelun toimenpiteitä. Päätöksessä edellytettiin ampuma-

radan pohjavesitarkkailua täydennettäväksi lisähavaintoputkilla. Lahden Metsäveikot Ry:n Putulan am-

pumarata sijaitsee Putulan pohjavesialueen lounaisreunalla. Ampumaradalla on Hämeenkosken kunnan 

ympäristölautakunnan vuonna 2012 myöntämä ympäristölupa. Hälvälän ja Putulan ampumaradat ar-

vioitiin riskiluokkaan D. 

9.14 Golfkentät 

Golfkenttien mahdolliset vaikutukset pohjaveden laatuun aiheutuvat viheralueiden hoidossa käytetyistä 

lannoitteista ja kasvinsuojeluaineista. Ravinteiden ja torjunta-aineiden kulkeutumiseen vaikuttavat ra-

vinteiden ja torjunta-aineiden käyttömäärät ja kemialliset ominaisuudet sekä maaperän vedenlä-

päisevyys golfkenttäalueella. Golfkentän kasteluvesimäärä voi osaltaan vaikuttaa aineiden huuhtoutu-

miseen pohjaveteen. 

Messilän golfkenttä sijaitsee Salpakankaan pohjavesialueen koillisosassa. Golfkenttä arvioitiin riskiluok-

kaan D. 

 

9.15 Moottoriradat 

Päijät-Hämeen Urheiluautoilijoiden Kukonkoivun moottorirata sijaitsee Kukonkoivu-Hatsinan pohjave-

sialueella. Moottorirata on toiminut jokamiesluokan harrastus-, ajoharjoittelu- ja kilpailuratana. Moot-

toriurheiluradan toiminnalle ei ole myönnetty ympäristölupaa. Vuodesta 1991 voimassa ollut sijoitus-

lupa on peruutettu ja toiminta on päättymässä vuoden 2021 loppuun mennessä. Hollolan kunnan ym-

päristönsuojeluviranomainen on hyväksynyt moottoriradalle laaditun jälkihoitosuunnitelman vuonna 

2019. Hyväksymispäätöksessä annetun määräyksen mukaan Päijät-Hämeen Urheiluautoilijat ry:n on 

selvitettävä alueen pilaantuneisuus ja toimitettava selvitys Hämeen ELY-keskukselle. Moottorirata ar-

vioitiin riskiluokkaan D. 
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9.16 Yhteenveto 

Kuvissa 45 ja 46 on esitetty yhteenveto riskinarvioinnin tuloksista. Määrällisesti eniten riskikohteita on 

Salpakankaan ja Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialueilla, jotka ovat Hollolan laajimpia pohjavesialueita. 

Pohjavesialueen kokonaispinta-alaan suhteutettuna Salpakankaan pohjavesialueella (pinta-ala 11,5 

km2) on riskikohteita selvästi eniten. Lisäksi on huomioitava, että Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialu-

een (pinta-ala 62,11 km2) riskikohteet painottuvat pohjavesialueen itäosaan Kukonkoivun alueelle. 

Hollolan laajimmista pohjavesialueista Ilola-Kukkolanharjun pohjavesialueella on pinta-alaan (8,14 

km2) nähden selvästi vähiten riskikohteita. Toimialoittain vertailtuna teollisuus- ja yritystoiminnan sekä 

pilaantuneen tai mahdollisesti pilaantuneen maaperän riskikohteita (PIMA) on eniten. Näistä valtaosa 

sijoittuu Salpakankaan teollisuusalueelle. 

 

 

 

Kuva 45. Pohjavesialueilla eri riskiluokissa olevien riskikohteiden lukumäärät (*Hollolan kunnan puolella oleva 
osa). 

 

 

Kuva 46. Riskikohteet jaoteltuna eri toimialaluokkiin. 

 

9.17 Toimenpidesuositukset 

Seuraavissa kappaleissa on esitetty yhteenveto keskeisimmistä toimenpidesuosituksista Kukonkoivu-

Hatsinan, Salpakankaan ja Ilola-Kukkolanharjun pohjavesialueille. Kaikkien pohjavesialueiden riskikoh-

teiden toimenpidesuositukset on esitetty kohdekohtaisesti liitteenä nro 5 olevissa taulukoissa. Lisäksi 

pohjavesialueelle sijoittuvassa toiminnassa tulee huomioida kappaleessa 10 esitetyt rajoitukset ja suo-

situkset. 
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KUKONKOIVU-HATSINAN POHJAVESIALUE 

TOIMENPIDESUOSITUKSET 

 

Teollisuus- ja yritystoiminta 

• Kukonkoivun teollisuus- ja yritysalueen toimintaa tulee valvoa säännöllisin tar-
kastuksin. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota kemikaalien sekä ongelmajät-

teiden käsittelyyn ja varastointiin sekä tietojen rekisteröintiin. Alueen kiinteis-

töjä ei tule käyttää romujen, jätteiden tai mahdollisesti pilaantuneiden maa-
ainesten varastointiin. 

Vastuutaho: toiminnanharjoittaja, kiinteistön omistaja 

Valvoja: Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
• Teollisuus- ja yritysalueella muodostuvat likaiset hulevedet tulee johtaa pohja-

veden muodostumisalueen ulkopuolelle, jotta likaisten hulevesien imeytyminen 

maaperään ja edelleen pohjaveteen voidaan estää. Puhtaat hulevedet kuten 

rakennusten kattovedet tulee ensisijaisesti imeyttää maaperään. Hulevesien 

hallinnan suunnittelussa tulee huomioida myös sammutusjätevesien hallinta. 

Vastuutaho: toiminnanharjoittaja, kiinteistön omistaja, kunta/vesilaitos 
Valvoja: Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Aikataulu: jatkuva 

• Pohjaveden laadun tarkkailu Kukonkoivun teollisuus- ja yritysalueella ja sen 
ympäristössä sekä yhteistarkkailun edellytysten selvittäminen. 

Vastuutaho: toiminnanharjoittajat, Hollolan kunta 

 
Maa-ainesotto 

• Maa-ainesottotoiminnan vaikutuksia pohjaveden pinnankorkeuteen ja laatuun 

tulee seurata säännöllisesti. 
• Maa-ainesottoalueiden maisemointi ja jälkihoitotoimenpiteet tulee toteuttaa 

ottotoiminnan päätyttyä. 

Vastuutaho: toiminnanharjoittaja 
Valvoja: Hollolan kunta, Hämeen ELY-keskus 

 

Liikenne ja tienpito 
• Vaihtoehtoinen liukkauden torjunta (esim. kaliumformiaatti) sekä pohjaveden 

kloridipitoisuuden seuranta. 

Vastuutaho: Uudenmaan ELY-keskus 
Valvoja: Hämeen ELY-keskus 

 

 

ILOLA-KUKKOLANHARJUN POHJAVESIALUE 

TOIMENPIDESUOSITUKSET 

 

Liikenne ja tienpito 

• Vaihtoehtoinen liukkauden torjunta (esim. kaliumformiaatti) sekä pohjaveden 
kloridipitoisuuden seuranta. 

Vastuutaho: Uudenmaan ELY-keskus 

Valvoja: Hämeen ELY-keskus 
 

Öljysäiliöt 
• Pelastuslaitoksella tulee olla ajantasaiset tiedot pohjavesialueella sijaitsevista 

maanalaisista öljysäiliöistä sähköisessä rekisterissä. 
• Kiinteistöjen omistajia tulee tiedottaa/muistuttaa öljysäiliöiden tarkastusvelvolli-

suudesta. 
Vastuutaho: Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Hollolan kunnan ympäristönsuojelu-

viranomainen, kiinteistön omistaja 

Valvoja: Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviran-
omainen 
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SALPAKANKAAN POHJAVESIALUE 

TOIMENPIDESUOSITUKSET 

Teollisuus- ja yritystoiminta 

• Salpakankaan teollisuus- ja yritysalueen toimintaa tulee valvoa säännöllisin 

tarkastuksin. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota kemikaalien sekä ongelma-
jätteiden käsittelyyn ja varastointiin sekä tietojen rekisteröintiin. Alueen kiin-

teistöjä ei tule käyttää romujen, jätteiden tai mahdollisesti pilaantuneiden 

maa-ainesten varastointiin. 
Vastuutaho: toiminnanharjoittaja, kiinteistön omistaja 

Valvoja: Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

• Teollisuus- ja yritysalueella muodostuvat likaiset hulevedet tulee johtaa pohja-
veden muodostumisalueen ulkopuolelle, jotta likaisten hulevesien imeytyminen 

maaperään ja edelleen pohjaveteen voidaan estää. Puhtaat hulevedet kuten 

rakennusten kattovedet tulee ensisijaisesti imeyttää maaperään. Hulevesien 

hallinnan suunnittelussa tulee huomioida myös sammutusjätevesien hallinta. 

Vastuutaho: toiminnanharjoittaja, kiinteistön omistaja, kunta/vesilaitos 

Valvoja: Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
Aikataulu: jatkuva 

• Pohjaveden laadun tarkkailu Salpakankaan teollisuus- ja yritysalueella ja sen 

ympäristössä sekä yhteistarkkailun edellytysten selvittäminen. 
Vastuutaho: toiminnanharjoittajat, Hollolan kunta 

 

Pilaantuneet tai mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet 
• Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuustutkimukset sekä tarvittaessa kunnos-

tustoimenpiteet kohteissa, joissa ei ole selvitetty mahdollista pilaantuneisuutta 
(esim. teollisuuskiinteistöt ja jakeluasemat). Maaperän ja pohjaveden pilaan-
tuneisuusselvityksiä tehdään tyypillisesti kiinteistön käyttötarkoituksen tai 
omistajan vaihtuessa sekä mm. ympäristölupakäsittelyiden yhteydessä. Pi-
laantuneisuustutkimukset toteutetaan erikseen laadittavan tutkimussuunnitel-

man mukaisesti. Tutkimustulosten perusteella arvioidaan mahdollinen maape-
rän ja/tai pohjaveden kunnostustarve sekä maankäytön rajoitukset. 

Vastuutaho: toiminnanharjoittaja, kiinteistön omistaja 

Valvoja: Hämeen ELY-keskus 
 

Öljysäiliöt 
• Pelastuslaitoksella tulee olla ajantasaiset tiedot pohjavesialueella sijaitsevista 

maanalaisista öljysäiliöistä sähköisessä rekisterissä. 
• Kiinteistöjen omistajia tulee tiedottaa/muistuttaa öljysäiliöiden tarkastusvel-

vollisuudesta. 

Vastuutaho: Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Hollolan kunnan ympäristönsuoje-

luviranomainen, kiinteistön omistaja 
Valvoja: Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Hollolan kunnan ympäristönsuojeluvi-

ranomainen 

 
Liikenne ja tienpito 

• Vaihtoehtoinen liukkauden torjunta (esim. kaliumformiaatti) sekä pohjaveden 

kloridipitoisuuden seuranta. 
Vastuutaho: Uudenmaan ELY-keskus 

Valvoja: Hämeen ELY-keskus 
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10. ENNAKOIVA POHJAVESIEN SUOJELU 

10.1 Pohjavesialueiden maankäyttö ja kaavatilanne 

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella ja 

se ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. Yleis-

kaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on eri toimintojen, kuten 

asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen 

sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet 

ja se ohjaa alueen asemakaavojen laatimista. Hollolan kunnan asemakaava-alueet keskittyvät Salpa-

kankaan, Kukonkoivun ja kirkonseudun alueille sekä Hämeenkoskelle. Seuraavissa kappaleissa on tar-

kasteltu maankäytön kannalta keskeisten pohjavesialueiden maankäyttöä Hollolan kunnan strategi-

sessa yleiskaavassa. Pohjavesialueiden rajaukset on esitetty liitteenä nro 2 olevissa pohjavesialuekar-

toissa. 

10.1.1 Strateginen yleiskaava 2020 

Strateginen yleiskaava 2020 käsittää koko Hollolan alueen. Kaavaratkaisun perustana on valtuuston 

vuonna 2017 hyväksymä ja myöhemmin lainvoiman saanut strateginen yleiskaava. Hollolan kunnan-

valtuusto on hyväksynyt 10.5.2021 strategisen yleiskaavan 2020. 

Hollolan strateginen yleiskaava koostuu oikeusvaikutteisista kaavakartoista sekä niihin liittyvistä mer-

kinnöistä ja määräyksistä. Kaavan pääkarttaa, jossa esitetään kunnan rakenteelliset tavoitteet, täy-

dentämään on laadittu teemakartat. Teemakartat antavat lisätietoa kaavaratkaisuun ja täydentävät 

pääkarttaa ympäristöä koskevilla suunnitteluun vaikuttavilla yksityiskohtaisemmilla tiedoilla. Teema-

kartat ovat luonto (2/5), kulttuuriympäristö ja maisema (3/5), vesitalous (4/5) ja ympäristövaikutuksia 

aiheuttavat toiminnot (5/5). 

Pohjavesialueet on esitetty vesitalouden teemakartassa. Strategisessa yleiskaavassa on huomioitu 

pohjavesialueet siten, että pohjavesien pilaantumista mahdollisesti aiheuttavat työpaikka-alueet on 

osoitettu pohjavesialueiden ulkopuolelle. Valtatien 12 siirtyminen kuntakeskuksessa pois pohjavesialu-

eelta vähentää raskaan liikenteen pohjavedelle aiheuttamaa riskiä. Pohjavesien suojelua edistetään 

myös yleisillä ja aluekohtaisilla kaavamääräyksillä. 

Strategisessa yleiskaavassa 2020 on annettu seuraavia pohjaveden suojelua koskevia kaavamääräyk-

siä: 

Kaavakarttaan nro 4 (Vesitalous) liittyvät yleismääräykset: 

Tarkemmassa maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa tulee ottaa huomioon ajantasaiset pohja-

vesiselvitykset ja -aluerajaukset sekä vedenottamoiden sijainti ja niiden edellyttämät suoja-alueet. 

Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle poh-

javesialueesta tai suojattava niin, että pohjavesialueen käyttökelpoisuus vedenhankintaan ei vaarannu. 

ELINKEINOT (kaavakartta 1) 

Ojastenmäen alueen kehittämisessä tulee ottaa huomioon alueen sijainti osittain pohjavesialueella. 

 

10.1.1.1 Kukonkoivu-Hatsina 

Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialueen pinta-alasta suurin osa on maa- ja metsätalousaluetta (M Maa-

seutuelinkeinot, MT Laajat maisemallisesti ja tuotannollisesti merkittävät maatalousvyöhykkeet). Poh-

javesialueen itäosassa sijaitseva Kukonkoivun teollisuusalue on strategisessa yleiskaavassa osoitettu 

TPY-merkinnällä (Työpaikat ja palvelut, joille ympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia). Teollisuusalueen 

eteläpuolelle valtatien 12 ja teiden 2954/2955 liittymäalueen yhteyteen on osoitettu seudullinen vähit-

täiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä valtatien eritasoliittymissä (kma). Kukonkoivun teolli-

suusalueen itäpuolella Hälvälän ja Soramäen alueet on osoitettu pientalotaajamaksi (AP). Pientalotaa-

jaman pohjoispuoleinen Hälvälän ampuma-alue on osoitettu Puolustusvoimien alueeksi, jonka kaava-

määräyksen mukaan suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota toiminnan hai-

tallisten ympäristövaikutusten vähentämiseen ja ympäristön suojaamiseen. 
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Kuva 47. Ote Hollolan strategisen yleiskaavan 2020 pääkaavakartasta (28.1.2021) Kukonkoivu-Hatsinan poh-
javesialueella. 

 

10.1.1.2 Salpakangas 

Salpakankaan pohjavesialue on suurelta osin osoitettu strategisessa yleiskaavassa keskustatoimin-

noille (C), tiiviille taajama-asutukselle (AKR) sekä pientalotaajama-asutukselle (AP). Strategisen yleis-

kaavan TPY-alue on eteläosastaan hieman nykyistä Salpakankaan teollisuusaluetta suppeampi. Messi-

län alue pohjavesialueen koillisosassa on osoitettu matkailun kehittämisen alueeksi (RM). Pohjavesi-

alueen luoteisreunalla sijaitseva Hälvälän ampuma-alue on osoitettu Puolustusvoimien alueeksi. 

 

 

Kuva 48. Ote Hollolan strategisen yleiskaavan 2020 pääkaavakartasta (28.1.2021) Salpakankaan pohjavesi-
alueella. 
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10.1.1.3 Ilola-Kukkolanharju ja Ahvenlampi 

Hämeenkosken keskustaajama sijoittuu Ilola-Kukkolanharjun ja Ahvenlammen pohjavesialueiden väli-

selle alueelle. Ilola-Kukkolanharjun ja Ahvenlammen pohjavesialueet on suurimmaksi osaksi osoitettu 

maa- ja metsätaloudelle (M, MU, MT). Keskustaajaman itäreunan pientaloasutuksen alue (AO) ulottuu 

osittain Ilola-Kukkolanharjun pohjavesialueelle. Keskustaajaman länsipuoleinen Ojastenmäen teolli-

suusalue sijaitsee Ahvenlammen pohjavesialueen reunalla osittain pohjavesialuerajan sisäpuolella. 

Ojastenmäen teollisuusalue on merkitty strategiseen yleiskaavaan TP-alueena, jota kehitetään teolli-

suuden, työpaikkojen ja muiden sellaisten toimintojen alueena, jotka edellyttävät hyviä liikenneyhteyk-

siä, paljon pinta-alaa rakentamiselle tai aiheuttavat lähialueella mahdollisia melu-, tärinä- tai muita 

ympäristöhäiriöitä. 

 

 

Kuva 49. Ote Hollolan strategisen yleiskaavan 2020 pääkaavakartasta (28.1.2021) Ilola-Kukkolanharjun ja 
Ahvenlammin pohjavesialueilla. 

 

10.1.1.4 Kukkila ja Paimelanvuori 

Hollolan kunnan itäosassa valtatien 24 varrella sijaitseva Kukkilan pohjavesialue on osoitettu lähes 

kokonaan pientaloasutusalueeksi (AO). Kukkilan pohjavesialueen pohjoispuolella sijaitseva Paimelan-

vuoren pohjavesialue on osoitettu kyläalueeksi (AT-1) sekä maaseutuelinkeinojen alueeksi (M). 

 

 

Kuva 50. Ote Hollolan strategisen yleiskaavan 2020 pääkaavakartasta (28.1.2021) Kukkilan ja Paimelanvuo-
ren pohjavesialueiden kohdalla. 
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10.1.1.5 Ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot 

 

Strategisessa yleiskaavassa on esitetty olemassa olevia tai suunniteltuja muulle maankäytölle mahdol-

lisesti ympäristövaikutuksia tai rajoituksia aiheuttavia toimintoja teemakartalla 5/5. Merkinnät ovat 

pääosin maakuntakaavan mukaisia alueita, linjoja ja yhteyksiä. Tarkemmassa maankäytön suunnitte-

lussa ja rakentamisen ohjauksessa tulee ottaa huomioon kartalla esitetyistä toiminnoista muulle ym-

päristön maankäytölle ja elinympäristölle aiheutuvat häiriöt tai rajoitteet. Suunnittelun tulee perustua 

ajantasaisiin, suunnittelun tarvetta vastaaviin ja vaikutusten arviointiin riittäviin ympäristöselvityksiin 

(Kaavaselostus, 25.2.2021). 

Strategisessa yleiskaavassa on osoitettu vain strategiselta kannalta merkittävät maa-aineistenottoalu-

eet. Tällaisiksi on katsottu sellaiset alueet, jotka ovat maa-aineistenottoluvan mukaan yli 25 ha laajoja 

eli ylittävät rajan, jonka mukaan on laadittava erillinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Strategi-

seen yleiskaavaan on merkitty Kukonkoivussa valtatien 12 varrella sijaitsevat maa-ainesottoalueet. 

Pilaantuneet tai mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet sekä sellaiset maa-alueet, jotka aiheuttavat 

maankäytön rajoituksia on osoitettu kaavaan omalla merkinnällään ja määräyksellä. Tällä varmistutaan 

siitä, että maankäytön muuttuessa mahdollinen pilaantunut maa-alue huomioidaan ja puhdistetaan 

tarvittaessa. Kohteet ovat MATTI-rekisterin (maaperän tilan tietojärjestelmä) mukaisia kohteita, joilla 

saattaa ilmetä puhdistustarvetta tai kohde aiheuttaa maankäytön rajoitteita. MATTI-rekisterin kohteita 

sijoittuu etenkin Salpakankaan ja Kukonkoivun teollisuusalueille. 

Seveso III-direktiivin mukaiset olemassa olevat kemikaaleja käsittelevät ja varastoivat laitokset on 

merkitty teemakarttaan 5/5. Tukes on määritellyt tuotantolaitoksille ja varastoille ns. konsultointi-

vyöhykkeet, joiden sisällä kaavoituksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota riskeihin ja suuronnetto-

muusvaaran torjuntaan. 

 

 

Kuva 51. Ote Hollolan strategisen yleiskaavan 2020 teemakartasta Ympäristövaikutuksia aiheuttavat toimin-
not (28.1.2021) Kukonkoivun ja Salpakankaan välisellä alueella. 

 

 

10.2 Ohjeita maankäytön suunnitteluun 

Pohjaveden suojelu on otettava huomioon maankäytön suunnittelussa. Maankäyttö- ja rakennuslain 

(132/1999) mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on mm. edistää ympäristönsuojelua ja 

luonnonvarojen säästeliästä käyttöä sekä ehkäistä ympäristöhaittoja. Suunnittelua on tehtävä riittä-

vään vaikutusten arviointiin perustuen.  

Pohjavesialueella rakentamista rajoittavat vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaiset pohjaveden 

muuttamis- ja pilaamiskiellot. Rakentaminen saattaa vaikuttaa pohjaveden laatuun ja määrään. Lisäksi 

pohjavesialueelle sijoittuva toiminta saattaa vaarantaa pohjaveden laatua. Toimintojen aiheuttamaa 

riskiä voidaan vähentää teknisillä suojarakenteilla, mutta pohjaveden puhtautta vaarantavat toiminnot 

on ensisijaisesti pyrittävä ohjaamaan pois pohjavesialueelta jo kaavoitusvaiheessa.    
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Eriasteisissa kaavoissa voidaan antaa määräyksiä koskien mm. haitallisten ympäristövaikutusten estä-

mistä ja rajoittamista. Rakennusjärjestyksessä voidaan paikallisesti antaa määräyksiä, joita pidetään 

tarpeellisina hyvän elinympäristön säilymisen ja toteutumisen kannalta. Valtioneuvosto voi antaa myös 

valtakunnallisia alueiden käyttötavoitteita asioista, joilla on laajempi kuin maakunnallinen merkitys tai 

kansallisesti merkittävä vaikutus mm. luonnonvaroihin. 

Seuraavassa on esitetty kaavoitusta ja maankäytön suunnittelua koskevia ohjeita ja toimenpidesuosi-

tuksia, jotka tulee ottaa huomioon pohjavesialueella. Ohjeet tulee huomioida myös rakennuslupame-

nettelyssä ja muussa alueen suunnittelussa. Kaavamääräyksiä voidaan tarvittaessa täydentää kunnan 

rakennusjärjestyksellä ja ympäristönsuojelumääräyksillä tai rakentamistapaohjeilla. 

• Pohjavesialueille laadittavissa maankäytön ja rakentamisen suunnitelmissa tulee pohjaveden suojelu 

ottaa huomioon. 

• Pohjavesiolosuhteet tulee selvittää maankäytön suunnitteluprosessin alussa, jotta suunnittelun ai-

kana voidaan arvioida kaavaehdotusten pohjavesivaikutuksia maankäyttö- ja rakennuslain mukai-

sesti.  

• Vedenottamoiden sekä tutkittujen vedenottopaikkojen lähialueet tulee mahdollisuuksien mukaan 

rauhoittaa rakentamiselta, eikä vedenottamoiden lähialueille tule kaavoittaa uutta asutusta tai 

muuta rakentamista tai uusia maanteitä. 

• Pohjavesialueen kaavoituksessa on huolehdittava siitä, että kaava-alueen pinta-alasta riittävä osuus 

jätetään luonnontilaiseksi tai vettä läpäiseväksi, jotta pohjaveden muodostuminen on turvattu. 

• Pohjavesialueelle ei tule kaavoittaa uusia tai laajentaa olemassa olevia pohjaveden puhtautta vaa-

rantavia teollisuusalueita. Mahdolliset teollisuusalueen vaikutukset alueen pohjaveden laatuun ja 

määrään on selvitettävä kaavoitusprosessin aikana. 

• Pohjavesialueelle ei tule suunnitella uusia maanteitä ennen erillistä tarveharkintatarkastelua ja vai-

kutusten arviointia pohjaveden laatuun ja määrään.  

• Pohjavesialueella lämmitysmuotona tulisi suosia lämmitysmuotoja, joista ei aiheudu riskiä pohjave-

delle (esim. kaukolämpö). 

• Rakennetuilta alueilta pohjaveden muodostumisalueella ei tule tarpeettomasti johtaa pois puhtaita 

sadevesiä, jotta pohjaveden muodostuminen pohjavesialueella voi jatkua. Hulevesien käsittelytarve 

ja imeyttämismahdollisuudet tulee selvittää tarkemmin alueiden suunnittelun yhteydessä. 

• Rakentaminen tai muu toiminta ei saa aiheuttaa haitallista pohjaveden purkautumista tai pinnan 

alenemista eikä vaarantaa pohjaveden laatua tai määrää. 

• Osoitettaessa kaavalla rakentamista pohjavesialueelle, tulee kaavamääräyksillä edistää pohjaveden 

suojelua. Yksityiskohtaiset määräykset voivat koskea esimerkiksi öljysäiliöiden sijoittamista, maa-

lämpöjärjestelmien rakentamista, piha- ja liikennealueen päällystämistä sekä näiden hulevesien joh-

tamista. Määräyksinä voi olla esimerkiksi seuraavaa: 

- Öljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle tiiviiseen katettuun suoja-

altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan öljyn enimmäismäärän. 

- Pohjaveden muodostuminen on turvattava. Rakennusten kattovedet ja puhtaat hulevedet on 

imeytettävä maahan. Mahdollisesti likaiset hulevedet on johdettava pois alueelta. 
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10.3 Pohjavesialueita koskevat rajoitukset ja suositukset 

Tähän kappaleeseen on koottu rajoituksia ja suosituksia, jotka tulee ottaa huomioon pohjavesialueella. 

Rajoitukset ja suositukset perustuvat lainsäädäntöön, jota on referoitu luvussa 3. 

 

10.3.1 Teollisuus- ja yritystoiminta 

 
 

10.3.2 Polttonesteiden ja vaarallisten kemikaalien varastointi ja käsittely 

 

10.3.1 TEOLLISUUS JA YRITYSTOIMINTA 
 

Keinoina teollisuuden ja yritystoiminnan pohjaveden suojelussa ovat maankäytön suunnittelu 

ja ympäristöluvat useiden teollisten toimintojen ollessa ympäristölupavelvollisia ainakin si-
joittuessaan pohjavesialueelle. Pohjavesialueelle ei tule sijoittaa uutta teollisuutta tai 

varastointia, josta aiheutuu pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Mikäli toimintojen si-

joittaminen on kuitenkin perustelluista syistä välttämätöntä, niiden aiheuttamat riskit pohja-
vedelle poistetaan teknisin ja toiminnallisin keinoin. Tarkemmat määräykset toimenpiteistä 

annetaan tapauskohtaisesti ympäristöluvassa. 

 

• Ennen toiminnan sijoittamista pohjavesialueelle on selvitettävä yksityiskohtaisesti muun 

muassa suunnitellun sijoituspaikan maaperä- ja pohjavesiolosuhteet sekä arvioitava poh-

javedelle mahdollisesti aiheutuvat riskit. 

 
Pohjavesialueilla jo sijaitsevan teollisuus- ja yritystoiminnan osalta on otettava huomioon 
muun muassa seuraavaa: 

 

• Vaaralliset jätteet, kuten esimerkiksi öljyt, maalit, torjunta-aineet ja liuottimet, tulee 

kiinteistöllä varastoida ja säilyttää siten, että niiden pääsy maaperään tai ympäristöön on 

estetty (ks. Polttonesteiden ja vaarallisten kemikaalien varastointi ja käsittely). 

• Teollisuusrakennuksien kaikkien rakenteiden tulee olla sellaisia, että ne estävät neste-

mäisten aineiden pääsyn maaperään ja pohjaveteen. Tähän kuuluvat muun muassa va-

rastot, piha-alueiden ja ajoväylien päällysteet, viemäröinti ja lattiakaivot. 

• Mahdollisesti likaiset hulevedet on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle/huleve-

siviemäriin. 

• Mikäli riskien poisto suojatoimenpitein ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista, tu-

lee toiminta siirtää pohjavesialueen ulkopuolelle. 

 

Teollisuusrakennuksia koskevat kaikki rakentamiseen, jätevesiin ja öljysäiliöihin liittyvät oh-

jeet. 

Toiminnanharjoittaja on aina vastuussa pohjavedelle aiheuttamastaan vahingosta. 
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10.3.2 POLTTONESTEIDEN JA VAARALLISTEN KEMIKAALIEN VA-

RASTOINTI JA KÄSITTELY 
 
Vaaralliset kemikaalit on säilytettävä siten, että mahdollisissa vuototilanteissa kemikaalien 
valuminen maaperään ja joutuminen edelleen pinta- ja pohjaveteen on estetty. Kemikaalien 

säilytykseen käytettävissä säiliöissä tai astioissa tulee olla helposti luettavassa paikassa mai-
ninta siitä, mitä kemikaalia säiliö tai astia sisältää. Kemikaalisäiliöt ja suoja-altaat on sijoitet-
tava siten, että niiden kunto voidaan todeta esteettömästi, ja mahdolliset vuodot havaita no-
peasti. Säiliöiden ja suojarakenteiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti. 
 
Ulkona olevien kemikaalien ja vaarallisten jätteiden varastojen on oltava aidattuja ja lukit-

tuja tai ulkopuolisten pääsy varastoon on muutoin estettävä. 
 
Pohjavesialueella uusia lämmitysöljysäiliöitä, muita kemikaalisäiliöitä (esim. jäteöl-
jysäiliöt) tai niiden putkistoja ei saa sijoittaa maan alle. Uudet kiinteät säiliöt tulee va-
rustaa tarkoituksenmukaisin valvonta- ja hälytyslaittein. Säiliö voidaan sijoittaa pohjavesialu-

eella maanpinnan tason alapuolelle rakennuksen kellaritiloihin alla esitettyjä sisätiloissa kos-
kevia vaatimuksia noudattaen. 

 
Säilytys sisätiloissa 
Sisätiloissa säilytettävät vaaralliset kemikaalit tulee pohjavesialueella säilyttää kaksoisvaipal-
lisessa säiliössä tai siten, että astiat tai säiliöt on sijoitettu tiivislattiaisen, kynnyksin tai lat-
tiakaadoin varustettuun viemäröimättömään tilaan, tai erilliseen vähintään 100 % suoja-al-
taaseen. Vuototilanteessa kemikaalin pääsy viemäriin tai maaperään tulee olla estetty ja säi-
liön kunnon tulee olla ulkoapäin tarkistettavissa. 

 
Säilytys ulkotiloissa 
Vaaralliset kemikaalit tulee säilyttää kaksoisvaipallisissa säiliöissä tai siten, että kemikaalias-
tiat on sijoitettu maan päälle, katokselliseen, reunukselliseen ja pinnaltaan tiivistettyyn 
suoja-altaaseen. Suoja-altaan on oltava tilavuudeltaan vähintään 100 % alueelle sijoitetta-

vien astioiden ja säiliöiden yhteenlasketusta tilavuudesta. 
 

 

• Mahdollisista öljysäiliövuodoista ja ympäristön pilaantumisesta tulee välittömästi ilmoit-

taa pelastus- ja ympäristöviranomaisille. 

• Paikallisella pelastusviranomaisella tulee lain mukaan olla öljyvahinkojen torjuntasuunni-

telma (Öljyvahinkojen torjuntalaki 1673/2009). 
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10.3.3 Maa-ainesotto 

 
 

 

 

 

 

 

10.3.3 MAA-AINESOTTO 
 

• Maa-ainesottolupahakemuksen yhteydessä tulee arvioida maa-ainesoton vaikutukset 

pohjaveden määrään ja laatuun huomioiden mahdolliset lähialueen vedenottamot, kaivot 

ja luonnontilaiset lähdeympäristöt. Mikäli maa-ainesottotoiminnasta voi aiheutua haitalli-

sia muutoksia pohjaveden laatuun tai määrään, on hankkeelle haettava vesilain mukai-

nen lupa. 

• Maa-ainesten oton suunnittelussa, järjestämisessä ja jälkihoidossa tulee huomioida ym-

päristöministeriön julkaisun ”Maa-ainesten ottaminen – Opas ainesten kestävään käyt-

töön” (Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:24) ohjeet tai myöhemmin annetut ympä-

ristöhallinnon ohjeet.  

• Maa-ainesten otto tulee toteuttaa vaiheittain, jotta kerrallaan avattuna oleva pinta-ala on 

mahdollisimman pieni ja jotta jälkihoito toteutuisi.  

• Alimman ottotason ja pohjaveden pinnan väliin tulee jättää riittävä suojakerros. ”Maa-

ainesten ottaminen” –oppaan mukaan olemassa olevilla ottamisalueilla vedenottamon 

lähisuojavyöhykkeellä vähimmäissuojakerrospaksuus on 6 metriä ja kaukosuojavyöhyk-

keellä 4 m. Vedenottamon lähialueelle ei tule myöntää uusia maa-aineslupia.  

• Pohjaveden pinnankorkeutta ja laatua tulee tarkkailla ottotoiminnan aikana. Pohjavesi-

tarkkailun havaintopaikat tulee esittää maa-ainesottosuunnitelmassa. 

• Maa-ainesten ottoa varten tarvittavat öljytuotteiden säiliöt sijoitetaan pohjavesialueen 

ulkopuolelle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, polttoaineiden varastointi on toteutettava 

maanpäällisillä säiliöillä, jotka on varustettu ylitäytönestimellä. Polttonestesäiliöt on va-

rustettava suoja-altaalla tai niissä on oltava muu kaksoispidätystekniikka. 

• Maa-ainesten ottoalueiden käyttäminen maan- ja jätteenkaatopaikkoina tulee estää.  

• Suolan käyttö ja varastointi maa-ainesten ottoalueilla on kielletty. 

• Maa-ainesten oton yhteydessä tulee aina varata imeytysainetta työkoneiden mahdollis-

ten öljyvahinkojen varalta.  

• Maa-ainesottolupien lupaehtojen toteutumista tulee valvoa. 

• Vanhojen maa-ainesten ottoalueiden jälkihoitotilanne tulee varmentaa riittäväksi pohja-

veden suojelun kannalta. 

• Maa-ainesten kotitarveoton tulee liittyä rakentamiseen ja kulkuyhteyksien ylläpitoon. 

Esimerkiksi uusien metsäteiden mittava rakentaminen ei ole maa-aineslain tarkoittamaa 

tavanomaista kotitarvekäyttöä. 

• Merkittävät maa-ainesten kotitarveottopaikat, joista on otettu tai aiotaan ottaa maa-ai-

neksia yli 500 kiinto-m3, on ilmoitettava kunnan maa-ainesottoa valvovalle viranomai-

selle. 

• Kotitarveottoa koskevat samat maa-aineslain 3§:n rajoitukset kuin luvanvaraista maa-

ainesten ottoa. 
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10.3.4 Asutus 

10.3.4.1 Jätevedet 

 
 

10.3.4 ASUTUS 

10.3.4.1 JÄTEVEDET 
 

• Pohjavesialueella talousjätevesien ja jätevesijärjestelmässä puhdistettujen vesien imeyt-

täminen, suodattaminen tai johtaminen maahan ja vesistöön sekä vesistöön johtavaan 

ojaan on kielletty, mikäli siitä voi aiheutua pohja- tai pintaveden pilaantumista tai sen 

vaaraa. Selvitys siitä, että jätevedet tai jätevesien käsittely eivät aiheuta pohja- tai pin-

taveden pilaantumista tai sen vaaraa, tulee esittää kiinteistön jätevesijärjestelmän suun-

nitelmassa. 

• Mikäli kiinteistön jätevesiä ei ole johdettu vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, tulee 

pohjavesialueella käyttää kiinteistökohtaisessa jätevesien käsittelyssä laadukkaampaa 

puhdistustasoa kuin jätevesiasetuksen vähimmäispuhdistustaso on. Kiinteistön tarvitse-

masta jätevesien käsittelyjärjestelmästä tekee päätöksen kunnan rakennusvalvontavi-

ranomainen hyväksyessään kiinteistön jätevesisuunnitelman. 

• Jätevesiviemärijärjestelmän tiiviydestä on varmistuttava koestamalla se ennen käyttöön-

ottamista. 

• Saostuskaivojen, umpisäiliöiden ja vastaavien lietteiden levittäminen pohjavesialueelle 

on kielletty. 

• Uusien siirto- ja runkoviemärien sijoittamista vedenottamoiden lähialueelle tulee välttää. 

• Vedenottamoiden lähialueille sijoittuvat jätevedenpumppaamot tulee liittää kaukovalvon-

tajärjestelmän piiriin ja mahdollisiin viemäriverkoston häiriötilanteisiin tulee varautua va-

rustamalla vedenottamoiden lähialueella sijaitsevat jätevedenpumppaamot ylivuotosäili-

öllä. 

• Pohjavesialueella ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja muiden laitteiden pesu on kielletty 

pesuaineilla muualla kuin tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta pesuvedet 

johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta yleiseen jätevesiviemäriin tai muuhun hy-

väksyttyyn jätevesien puhdistusjärjestelmään. 
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10.3.4.2 Öljysäiliöt 

 
 
  

10.3.4.2 ÖLJYSÄILIÖT 
 
 
Pohjavesialueelle ei tule asentaa uusia maanalaisia tai suojaamattomia öljysäili-
öitä. 

 

• Uusien öljylämmitteisten talojen säiliöt tulee sijoittaa maan päälle tai rakennusten sisäti-

loihin. Säiliön tulee olla kaksoisvaipallinen tai se tulee sijoittaa tilavuudeltaan riittävään, 

tiiviiseen suoja-altaaseen (vähintään 100 % säiliön tilavuudesta). Öljysäiliö tulee varus-

taa asianmukaisilla vuodonvalvonta- ja hälytyslaitteilla sekä ylitäytönestolla. 

• Mikäli säiliö sijoitetaan ulos, tulee se suoja-altaineen kattaa siten, etteivät sadevedet 

pääse täyttämään allasta. 

• Maanalaisten öljysäiliöiden tarkastukset tulee suorittaa säännöllisesti KTM:n päätöksen 

344/83 mukaisesti. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830344 

 

Säiliön kuntoluokka Öljysäiliön tarkastusväli 

A Metallisäiliö 5 vuotta, muu säiliö 10 vuotta 

B 2 vuotta 

C Poistettava käytöstä 6 kuukauden kuluessa 

D Poistettava käytöstä välittömästi 

 

• Tyhjät/tarpeettomat öljysäiliöt tulee poistaa. Säiliön poistosta on ilmoitettava kunnan 

palo- ja ympäristöviranomaisille. 

• Kunnan pelastusviranomaisen tulee tiedottaa asukkailleen öljysäiliöihin liittyvistä oh-

jeista, suosituksista ja velvollisuuksista. 

• Öljysäiliöitä ja niiden riskienhallintaa on käsitelty tarkemmin mm. TANKKI-hankkeessa 

laaditussa oppaassa Ennakoi ja karta kalliita öljyvahinkoja - Opas öljysäiliön omistajille ja 

haltijoille (Asikainen & Kärnä, 2014). 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830344
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10.3.4.3 Maalämpöjärjestelmät 

 

 
 

 

10.3.4.3 MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄT 
 

• Maa- ja kalliolämpöjärjestelmän rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaista toimenpidelupaa, joita myöntävät ja valvovat kunnat. ELY-keskus ohjaa ja tar-

vittaessa valvoo hankkeita. 

• Maalämpöjärjestelmien rakentaminen pohjavesialueelle on pääsääntöisesti kielletty. Ta-

pauskohtaisen harkinnan perusteella maalämpöjärjestelmän rakentaminen voi olla mah-

dollista pohjavesialueen reuna-alueelle, mikäli maalämpöjärjestelmästä ei aiheudu riskiä 

vedenhankinnalle eikä haitallisia vaikutuksia pohjaveden pinnankorkeuteen tai laatuun.  

• Maalämpökaivoa ei tule sijoittaa paineellisen pohjaveden esiintymisalueille, mikäli kai-

von poraus voi aiheuttaa riskin paineellisen pohjaveden haitallisesta purkautumisesta 

maanpinnalle. 

• Maalämpöjärjestelmän toimenpidelupaa haettaessa pohjavesialueelle tulee pyytää lau-

sunto kunnan ympäristösuojeluviranomaiselta ja tarvittaessa myös ELY-keskukselta. 

Maalämpöjärjestelmän pohjavesivaikutukset tulee tarvittaessa selvittää asiantuntija-ar-

viona lupakäsittelyn yhteydessä. 

• Jos maalämpöjärjestelmän rakentaminen voi ennalta arvioituna aiheuttaa vesilain 3 lu-

vun 2§:ssä tarkoitettuja vaikutuksia, esimerkiksi muutoksia pohjaveden korkeudessa ja 

laadussa, tarvitaan toimenpideluvan lisäksi vesilain mukainen lupa. Lupaviranomaisena 

toimii Hollolassa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. 

• Maalämpökaivoja ja niihin liittyvien ympäristöongelmien ehkäisyä on käsitelty Ympäristö-

ministeriön Ympäristöoppaassa Energiakaivo – maalämmön hyödyntäminen pientaloissa 

(Juvonen & Lapinlampi 2013). Oppaassa on pyritty antamaan sekä maalämpöjärjestel-

mien toteuttamiseen että vallitseviin lupakäytäntöihin valtakunnallisesti yhtenäiset suosi-

tukset ja toimintaohjeet. Maalämpökaivojen/energiakaivojen rakentamista koskevien 

lupa-asioiden ratkaisukäytäntö on muuttunut sen jälkeen, kun energiakaivo-opas on jul-

kaistu. Ratkaisukäytäntö tukeutuu pitkälti Vaasan hallinto-oikeuden ja korkeimman hal-

linto-oikeuden viime vuosina antamiin päätöksiin. 

• Pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen maalämpöjärjestelmissä ei saa käyttää ympä-

ristölle tai pohjavedelle vaarallisia lämmönsiirtoaineita. 

• Lämpöpumput tulee varustaa järjestelmällä, joka hälyttää mahdollisista vuodoista läm-

mönkeruupiirissä. Vuodoista tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaisille. 

• Maalämpöjärjestelmien huollon ja laitteiston purkamisen yhteydessä on lämmönsiirto-

liuos otettava talteen. Liuosta ei saa päästää maaperään. 

• Mikäli keruuputkissa huomataan vuotoja, tulee asia korjata välittömästi asentamalla uu-

det putket tai tukkimalla vuodot muuten. 

• Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä ja rakennusjärjestyksessä tulee huomioida maa-

lämpöjärjestelmiä ja niiden rakentamista koskevat määräykset sekä rajoitukset. 

• Kunnan tulee tiedottaa asukkailleen maalämpöjärjestelmiin liittyvistä ohjeista, suosituk-

sista ja velvollisuuksista. 
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10.3.5 Muuntamot 

 
 

 

 

10.3.6 Peltoviljely 

 
 

10.3.5 MUUNTAMOT 
 

• Pohjavesialueille ei tule rakentaa uusia suojaamattomia muuntamoita. 

• Verkostosuunnittelussa muuntamot tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan pohjavesialu-

eiden ulkopuolelle. Pohjavesialueella sijaitsevat pylväsmuuntamot tulee vaihtaa puisto-

muuntamoiksi verkostoinvestointien yhteydessä.  

 

10.3.6 PELTOVILJELY 
 

Peltoviljelyn lakisääteiset toimenpiteet perustuvat pääosin EU:n nitraattidirektiiviin (91/676/ 
ETY), joka on pantu toimeen asetuksella maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin 

pääsyn rajoittamisesta (ns. nitraattiasetus 931/2000, jonka on korvannut asetus 

1250/2014). Karjanlannan sijoittamisessa ja levittämisessä noudatetaan annettuja asetuksia 
ja suosituksia. 

 

• Lietelannan, virtsan, puristusnesteen ja jätevesilietteen levittäminen pohjavesialueella on 

kielletty, ellei esimerkiksi maaperätutkimuksin ole osoitettu, ettei käytöstä aiheudu riskiä 

pohjaveden laadulle. Riittävien maaperätutkimusten tekeminen on ensisijaisesti toimin-

nanharjoittajan vastuulla. 

• Kuivalantaa ei tule käyttää pohjaveden muodostumisalueella. Kuivalantaa voidaan levit-

tää pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella, jos levitys tapahtuu keväällä. 

• Lannoitemäärät tulee mitoittaa lannoitussuunnitelmaan nitraattiasetus ja -direktiivi huo-

mioiden. Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätet-

tävä maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 

30—100 metrin levyinen vyöhyke, jota ei lannoiteta lannalla ja orgaanisilla lannoiteval-

misteilla. Pohjavesialueella ei tule harjoittaa väkilannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden 

runsasta käyttöä ts. muuta kun tavanomaiseen peltoviljelyyn liittyvää käyttöä. 

• Tietyille kasvinsuojeluaineille asetettuja pohjavesialueita koskevia käyttökieltoja ja rajoi-

tuksia tulee noudattaa. (Listat Tukesin Internet-sivuilla: http://www.tukes.fi/fi/Toi-

mialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Kasvinsuojeluaineet/Ymparistorajoituk-

set-/Pohjavesirajoitus/) 

• Pohjavesialueella ei tule tehdä ojituksia tai mekaanista maanmuokkausta, josta voisi ai-

heutua pohjaveden purkautumista, likaantumista tai humuspitoisten pintavesien imeyty-

mistä maaperään. 

• Pohjavesialueelle ei tulisi raivata uutta peltoa. Pellonraivaukseen liittyvästä ojituksesta 

tulee tehdä ojitusilmoitus ELY-keskukseen.  

 

 

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Kasvinsuojeluaineet/Ymparistorajoitukset-/Pohjavesirajoitus/
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Kasvinsuojeluaineet/Ymparistorajoitukset-/Pohjavesirajoitus/
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Kasvinsuojeluaineet/Ymparistorajoitukset-/Pohjavesirajoitus/
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10.3.7 Kotieläintalous 

 
 

10.3.7 KOTIELÄINTALOUS 
 

Kotieläintalouteen ja turkiseläintuotantoon liittyvät määräykset perustuvat ympäristönsuoje-

lulakiin ja -asetukseen sekä valtioneuvoston päätökseen maataloudesta peräisin olevien nit-

raattien vesiin pääsyn rajoittamisesta.  

 

Eläinsuojalla tulee olla ympäristölupa, jos se on tarkoitettu esimerkiksi vähintään 250 lihasi-

alle tai lannantuotannoltaan tai ympäristövaikutuksiltaan vastaavalle muulle eläinmäärälle. 

Myös pienemmälle eläinsuojalle on haettava ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle 

tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua 

pohjaveden pilaantumisen vaaraa.  

 

Uusia karjasuojia tai lantavarastoja ei pääsääntöisesti saa perustaa vedenhankintaa varten 

tärkeille tai soveltuville pohjavesialueille. Eläinsuojan sijoittaminen pohjavesialueelle vaatii 

ympäristölupamenettelyn, jos sen toiminta aiheuttaa pilaantumisriskin pohjaveden laadulle. 

Pohjavesialueilla lupaharkinta tehdään aina tapauskohtaisesti. 

 

Ympäristöministeriön hevostallin (1) ja kotieläintalouden (2) ympäristönsuojeluohjeista löy-

tyvät tarkat ohjeet toiminnan sijoittamiseen ja harjoittamiseen liittyen (1: Ympäristöministe-

riön moniste 121, 2003; 2: Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2010).  

 

Karjasuojat 

• Pohjavesialueelle ei tule sijoittaa lanta- ja tuorerehusäiliöitä ja varastoja, lannoitevalmis-

teiden varastointiin tarkoitettuja aumoja eikä torjunta-aine- ja lannoitevarastoja. 

• Pohjavesialueelle ei tule sijoittaa eläinten jaloittelualueita niin, että niistä voi aiheutua 

pohjaveden pilaantumisvaaraa. 

• Eläinsuojien rakenteiden ja suojausten tulee perustua parhaaseen olemassa olevaan tek-

niikkaan. 

• Karjatiloihin ei tule tehdä merkittäviä laajennuksia ilman ympäristölupaa ja ympäristön-

suojeluasetuksen mukaista maaperäselvitystä. 

 

Hevostallit 
• Hevostilan lantalan tulee olla tiivispohjainen. 

• Tallin jätevesien sakokaivokäsittely ei ole riittävän tehokas jätevesien puhdistusmene-

telmä. Umpisäiliö tulee kyseeseen yleensä vain väliaikaisratkaisuna. 

• Hevosten ulkotarhat eivät saa aiheuttaa pohjaveden pilaantumisvaaraa. Tarvittaessa ul-

kotarhojen pohjat on tiivistettävä ja vesien imeytyminen maaperään estettävä. Tärkeätä 

on poistaa lanta kasvipeitteettömistä ulkotarhoista riittävän usein. Suosituksen mukaan 

hevostiloilla ulkotarhat tulee sijoittaa niin, että ne eivät sijaitse 10–50 m lähempänä pu-

rosta, ojasta tai muusta vesistöstä tapauksesta riippuen. 

 

Eläimiä ei saa haudata pohjavesialueelle. 
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10.3.8 Metsätalous 

 

10.3.8 METSÄTALOUS 
 

Metsälaki (1996/1093) edellyttää kestävää metsien hoitoa ja ympäristöasioiden huomiointia 

metsätaloudessa. Metsätalouden toimenpiteet eivät yleensä edellytä ympäristölupia. Toimin-

taa pohjavesialueilla ohjeistetaan muun muassa Metsätalouden ympäristöoppaassa (Metsä-

hallitus 2004) sekä Hyvän metsänhoidon suosituksissa (Metsätalouden kehittämiskeskus Ta-

pio 2006). Myös Metsätalouden vesiensuojelusuosituksissa käsitellään metsätaloutta pohja-

vesialueilla (Joensuu et al. 2012). Lainsäädännöstä sovelletaan pohjaveden pilaamis- ja 

muuttamiskieltoja. Laki Metsälain muuttamisesta (1085/2013) astui voimaan 1.1.2014.  

 

• Pohjavesialueella ei tule tehdä ojituksia tai mekaanista maanmuokkausta, josta voisi ai-

heutua pohjaveden purkautumista, likaantumista tai humuspitoisten pintavesien imeyty-

mistä maaperään. Pohjavesialueen ulkoreunalla harjun liepeellä pohjavedenpinta esiintyy 

tyypillisesti lähellä maanpintaa, jolloin on riskinä kaivun ulottuminen pohjavedenpinnan 

alapuolisiin hyvin vettä johtaviin maakerroksiin. Tarvittaessa maaperän laatu ja pohjave-

den pinnataso tulee selvittää erikseen tehtävin tutkimuksin ojituksen vaikutusten arvioi-

miseksi. 

• Pohjavesialueilla ei tule tehdä kulotusta. Myös raskasta maanmuokkausta tulee välttää. 

Mikäli muokkaus on välttämätöntä, suositeltavin menetelmä on vain kivennäismaan pin-

taa paljastava kevyt laikutus. 

• Pohjavesialueilla ei tehdä puuston kasvun lisäämiseen tähtääviä lannoituksia. Pohjavesi-

alueen läheisyydessä lannoitteiden levityksessä jätetään vähintään 50 metrin lannoitta-

maton suojavyöhyke lannoitettavan alueen ja pohjavesialueen rajan väliin. 

• Pohjavesialueelle sijoittuvasta ojituksesta tulee tehdä ojitusilmoitus ELY-keskukseen vä-

hintään 60 vrk ennen toimenpidettä.  

Suurin osa Suomen yksityismetsistä on ryhmäsertifioitu FFCS-järjestelmällä. Suomalainen 

sertifikaatti hyväksyttiin vuonna 2000 mukaan kansainväliseen PEFC- järjestelmään (Prog-

ramme for the Endorsement of Forest Certification). PEFC-sertifioinnissa vaatimukset met-

sien hoidolle asetetaan kansallisesti. Toinen käytössä oleva sertifiointijärjestelmiä on Hyvän 

metsänhoidon neuvoston FSC-sertifiointi (Forest Stewardship Council), jonka Suomen kan-

sallinen standardi on akkreditoitu vuonna 2006. Lisätietoa sertifioinnista löytyy muun mu-

assa Suomen metsäsertifiointi ry:n verkkosivuilta www.pefc.fi ja Suomen FSC-yhdistyksen 

sivuilta www.finland.fsc.org.  
 
PEFC-sertifiointiin kuuluvilla alueilla tulee noudattaa kaikkia sertifioinnin asettamia vaatimuk-
sia:  

 

• Vedenhankintaa varten tärkeillä (luokka 1) ja soveltuvilla (luokka 2) pohjavesialueilla ei 

käytetä kemiallisia kasvinsuojeluaineita. 

• Vedenhankintaa varten tärkeillä (luokka 1) pohjavesialueilla ei käytetä lannoitteita. 

• Kantoja ei korjata luokan 1 pohjavesialueilta. 

 
ja kansallisen FSC-sertifioinnin (12.5.2011) vaatimuksia:  

 

• Kantoja ei korjata pohjavesialueilta. 

• Metsänomistaja ei lannoita 1- tai 2-luokan pohjavesialueilla. 

• Metsänomistajan tulee turvata pohjavesien laadun säilyminen pidättäytymällä tärkeillä 

pohjavesialueilla (1- ja 2-luokka) kunnostus- ja täydennysojituksista, lannoituksista, ke-

miallisten torjunta-aineiden käytöstä, kantojen korjuusta sekä kulotuksista. (Huom. Poh-

javesialueilla voidaan toteuttaa kulotuksia, mikäli tähän on olemassa ympäristöviran-

omaisen lupa.) 

• Metsänomistajan tulee varmistua, ettei polttoaine- ja öljysäiliöitä, muita kemikaaleja ja 

vaarallisia jätteitä ole varastoitu edes väliaikaisesti pohjavesialueille tai kohteille, joissa 

on onnettomuuden sattuessa pintavesien välitön pilaantumisriski. 

 

 

 



 

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA  

 

 
 
 

 

79 

 

10.3.9 Hulevedet 

 

 
 

 

10.3.10 Rakentaminen 

 
 

 

10.3.9 HULEVEDET 
 

• Pohjaveden muodostumisen ja määrällisen pysyvyyden turvaamiseksi puhtaita hulevesiä 

ei tule tarpeettomasti johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle. 

• Muodostuvien hulevesien määrää voidaan vähentää vettä läpäisevillä pintamateriaaleilla. 

• Puhtaat hulevedet, kuten kattovedet tulee ensisijaisesti imeyttää niiden syntypaikalla 

(omalla tontilla). 

• Hulevesien maahan imeytyksessä tulee huomioida hulevesien laatu. Piha-alueiden ja -ka-

tujen hulevedet voidaan imeyttää maahan pohjavesialueella, mikäli niistä ei aiheudu riskiä 

pohjaveden laadulle. 

• Hulevesien sisältämät haitta-aineet esiintyvät suurelta osin kiintoainekseen sitoutuneena. 

Hulevesien sisältämiä haitta-aineita voidaan siten vähentää esikäsittelyllä, jolla erotetaan 

kiintoainesta hulevesistä (esim. laskeutusallas).  

• Mikäli hulevedet sisältävät haitta-aineita ja niistä voi aiheutua riskiä pohjaveden laadulle, 

tulee hulevedet johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle. 

• Kohteissa, joissa muodostuu runsaasti hulevesiä laajojen päällystettyjen pintojen ja kat-

topintojen vuoksi, tulee hulevesien laatu ja imeyttämismahdollisuudet selvittää erikseen 

laadittavassa hulevesien hallintasuunnitelmassa. Hulevesien hallintasuunnitelmassa tulee 

huomioida myös sammutusjätevesien hallinta. 

 

 

10.3.10 RAKENTAMINEN 
 

• Suunniteltaessa rakentamista pohjavesialueella on tarvittaessa selvitettävä rakentamisen 

vaikutukset pohjaveden laatuun, pinnankorkeuteen ja virtausolosuhteisiin sekä liitettävä 

tämä selvitys lupahakemukseen. 

• Pohjavesialueella tehtävässä työssä on kiinnitettävä huomiota maaperän ja pohjaveden 

pilaantumisen vaaran estämiseen. Täyttöjä tehtäessä on täyttöaineksien oltava laadultaan 

täyttöön soveltuvaa kivennäismaata. Täyttötoimet on toteutettava siten, ettei niistä ai-

heudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. 

• Rakennustyönaikaiset pohjaveteen kohdistuvat lyhytaikaiset muutokset edellyttävät asian-

tuntijan laatimaa pohjaveden hallintasuunnitelmaa ja siihen liittyvää pohjaveden tarkkai-

luohjelmaa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava suunnitelman ja ohjelman 

asianmukaisesta toteuttamisesta. 
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10.3.11 Liikenne ja tienpito 

 
 

10.3.12 Lumen vastaanottopaikat 

 
 

10.3.13 Vedenottamot 

 
 
  

10.3.11 LIIKENNE JA TIENPITO 
 

• Pohjavesialueille ei tule suunnitella uusia liikenneväyliä ennen erillistä tarveharkintatar-

kastelua ja pohjaveden laadun mahdollisen pilaantumisen riskinarviointia. Suunnittelussa 

tulee huomioida myös pohjaveden määrällisen pysyvyyden turvaaminen. 

• Rakennettaessa uusia liikenneväyliä sekä näiden perusparannuksen yhteydessä, on poh-

javeden suojaustarve selvitettävä ja tarvittaessa tiealueelle tulee toteuttaa pohjavesisuo-

jaus.  

• Pohjavesialueille ei tule perustaa uusia raskaanliikenteen pysäköintialueita. 

• Tiesuolan määrää tulee pyrkiä vähentämään liikenneturvallisuutta vaarantamatta käyttä-

mällä vaihtoehtoisia menetelmiä kuten hiekkaa tai formiaattia suolauksen sijaan aina kuin 

mahdollista. 

• Natriumkloridi tulee levittää valmiina liuoksena käytettävien määrien minimoimiseksi. 

• Tiesuolauksen vaikutuksia pohjaveden laatuun tulee seurata.  

• Vedenhankintakäytössä olevat pohjavesialueet tulee merkitä teiden varsille sijoitettavin 

pohjavesialuemerkein. 

• Pelastuslaitoksella tulee olla käytössä tiedot teiden pohjavesisuojauksista. 

 

 

 

 

 

10.3.12 LUMEN VASTAANOTTOPAIKAT 
 

• Lumen vastaanottopaikkoja ei tule sijoittaa pohjavesialueelle. 

10.3.13 VEDENOTTAMOT 
 

• Vedenottamoiden kaivoalueet tulee aidata. 
 

• Mahdolliset vedenottamoilla käytettävät kemikaalit on varastoitava turvallisella tavalla. 
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10.4 Ympäristönsuojelumääräysten ja rakennusjärjestyksen täydentäminen 

Hollolan kunnan voimassa olevissa ympäristönsuojelumääräyksissä ei ole annettu määräyksiä pelto-

jen lannoituksesta eikä hulevesien käsittelystä ja johtamisesta pohjavesialueella. Ympäristönsuojelu-

määräyksiä esitetään täydennettäväksi kappaleissa 10.3.6 ja 10.3.9. esitettyihin suosituksiin perus-

tuen. Ympäristönsuojelumääräyksiin esitetään lisättäväksi seuraavat kohdat: 

 
Hulevesien käsittely ja johtaminen pohjavesialueella 

Pohjaveden muodostumisen ja määrällisen pysyvyyden turvaamiseksi puhtaita hulevesiä ei tule tarpeetto-
masti johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Puhtaat hulevedet, kuten kattovedet tulee ensisijaisesti imeyt-
tää niiden syntypaikalla (omalla tontilla). 

 
Hulevesien maahan imeytyksessä tulee huomioida hulevesien laatu. Piha-alueiden ja -katujen hulevedet 
voidaan imeyttää maahan pohjavesialueella, mikäli niistä ei aiheudu riskiä pohjaveden laadulle. 

 
Kohteissa, joissa muodostuu runsaasti hulevesiä laajojen päällystettyjen pintojen ja kattopintojen vuoksi, 
tulee hulevesien laatu ja imeyttämismahdollisuudet selvittää erikseen laadittavassa hulevesien hallinta-
suunnitelmassa. Hulevesien hallintasuunnitelmassa tulee huomioida myös sammutusjätevesien hallinta. 

 

Lannoitus pohjavesialueella 
Lietelannan, virtsan, puristusnesteen ja jätevesilietteen levittäminen pohjavesialueella on kielletty, ellei 
esimerkiksi maaperätutkimuksin ole osoitettu, ettei käytöstä aiheudu riskiä pohjaveden laadulle. 
 
Kuivalantaa ei tule käyttää pohjaveden muodostumisalueella. Kuivalantaa voidaan levittää pohjaveden 
muodostumisalueen ulkopuolella, jos levitys tapahtuu keväällä. 

 
 

Hollolan kunnan voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä ei ole annettu maalämpöjärjestelmien ra-

kentamista pohjavesialueelle koskevia määräyksiä. Rakennusjärjestystä esitetään täydennettäväksi 

maalämpöjärjestelmiä koskevalla määräyksellä suojelusuunnitelman kappaleen 10.3.4.3 mukaisesti: 
 

Maalämpöjärjestelmät pohjavesialueella 
Maalämpöjärjestelmien rakentaminen pohjavesialueelle on pääsääntöisesti kielletty. Tapauskohtaisen har-
kinnan perusteella maalämpöjärjestelmän rakentaminen voi olla mahdollista pohjavesialueen reuna-alu-
eelle, mikäli maalämpöjärjestelmästä ei aiheudu riskiä vedenhankinnalle eikä haitallisia vaikutuksia pohja-
veden pinnankorkeuteen tai laatuun. 

 
 

11. VAHINKOIHIN VARAUTUMINEN JA TOIMINTA VAHIN-

KOTAPAUKSISSA 

Mahdollisiin kemikaalivahinkoihin ja muihin onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin pohjavesialueilla ja ve-

denottamoilla tulee varautua ennalta, jotta vahingon sattuessa voidaan toimia mahdollisimman nope-

asti ja tehokkaasti. Päijät-Hämeen pelastuslaitos johtaa kemikaalivahinkojen torjuntatyötä. Pelastus-

laitoksen onnettomuus- tai vahinkopaikalle saapuvalla pelastusyksiköllä tulee olla ajantasainen tieto 

pohjavesialueiden ja vedenottamoiden sijainnista. Pohjavesialueella tapahtuneesta ympäristövahin-

gosta on jokaisella velvollisuus ilmoittaa pelastuslaitokselle sekä aloittaa olosuhteisiin nähden tarpeel-

liset ja välittömät torjuntatoimenpiteet. Kemikaalivahingosta tulee ilmoittaa myös kunnan ympäristön-

suojelu- ja terveydensuojeluviranomaisille ja Hämeen ELY-keskukselle.  

Pelastuslaitos ryhtyy torjuntatoimiin hälytyksen tai ilmoituksen saatuaan. Pelastuslaitoksen suoritta-

milla välittömillä torjuntatoimenpiteillä pyritään rajaamaan maaperän sekä pinta- ja pohjaveden li-

kaantuminen mahdollisimman pienelle alueelle ja estämään lika-aineen kulkeutuminen kaivoihin tai 

vedenottamolle. Varsinaisia torjuntatoimia johtaa aina pelastuslaitos, mutta myös kunnan ympäristö- 

ja terveydensuojeluviranomaisilla ja vesilaitoksella tulee olla toimintasuunnitelma mahdollisten onnet-

tomuustilanteiden varalle. Vahingon aiheuttaja vastaa sekä vahingon korjaamisesta että korvaami-

sesta. Aiheuttajan korvausvastuuta täydentää lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus, jolla varmis-

tetaan korvausten maksaminen niissä tilanteissa, joissa vahingon aiheuttajaa ei saada täyttämään vel-

voitteitaan. Kunta vastaa tarvittaessa jälkitorjunnasta alueellaan ja jälkitorjuntaa johtaa asianomaisen 

kunnan määräämä viranomainen. Hämeen ELY-keskus antaa tarvittaessa asiantuntija-apua kemikaa-

livahinkojen torjuntaan. 
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Pohjavettä uhkaavan onnettomuuden torjuntatoimenpiteiden yhteydessä saatetaan tarvita nopeasti 

erityisasiantuntemusta, jotta pilaantumiselta vältytään. Kunnan ja vesilaitoksen varautumissuunnitel-

missa on oltava tiedot niistä asiantuntijoista, laboratorioista ja urakoitsijoista, joiden apua saatetaan 

tarvita. Etukäteen tulee sopia myös tiedottamiseen ja tiedonvälitykseen liittyvistä järjestelyistä vahin-

kotilanteessa. On tärkeää, että eri viranomaisten (mm. pelastus-, ympäristönsuojelu- ja terveyden-

suojeluviranomainen) ja toimijoiden (mm. vesilaitos) poikkeus- ja häiriötilannesuunnitelmat ovat ajan 

tasalla ja niissä mainitut toimintatavat on sovitettu yhteen muiden toimijoiden suunnitelmien kanssa. 

Vesilaitoksen tulee olla varautunut vedenjakeluun myös erilaisissa häiriötilanteissa. Vesihuollon erityis-

tilanteet voivat olla lyhytaikaisia, vesilaitoksen toimintaan liittyviä häiriöitä tai suurempia ongelmia, 

kuten raakavesilähteen likaantuminen, vesijohtoverkoston jäätyminen tai likaantuminen, ilkivalta tai 

suuronnettomuus. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen laatimaan häiriötilannesuunnitelmaan sisäl-

tyy myös talousveden häiriötilannesuunnitelma. Vesihuollon erityistilanteita ja niihin varautumista on 

käsitelty tarkemmin Suomen ympäristökeskuksen ympäristöoppaassa nro 128 (Vikman & Arosilta, 

2006), Huoltovarmuuskeskuksen oppaassa vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautumisesta (2016) 

ja Valviran Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi -ohjesarjassa.  

 

12. JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUS 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman valmistumisesta tulee tiedottaa eri viranomaisia, pohjavesialu-

eiden toimijoita ja kunnan asukkaita, jotta kaikki tahot voivat ottaa suunnitelman huomioon omassa 

toiminnassaan. Suojelusuunnitelma tulee olla julkisesti saatavilla esimerkiksi kunnan internet-sivuilla. 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman toteutumista esitetään seurattavaksi vuosittain Hollolan ja Lah-

den seudullisessa pohjavesityöryhmässä. Suojelusuunnitelman keskeiset toimenpide-ehdotukset on 

koottu liitteenä olevaan toimenpideohjelmaan (liite nro 6). 
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Hollolan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma               LIITE 6 

Toimenpideohjelma 

 

Suunnitelmakauden 2012-2021 toimenpiteet kursiivilla ja suunnitelmakauden 2022-2031 uudet toimenpiteet 

lihavoituna. 

 

Taulukko 1. Asutus ja maankäytön suunnittelu.  

TOIMENPIDE  TOTEUTUSTAPA TOIMENPITEET, 2012-2021 TOIMENPITEET, 2022-2031 AIKATAULU VASTUUTAHO 

Selvitetään maalämpöjärjestelmien 
kokonaismäärä suunnitelma-alueella. 

Maalämpöjärjestelmien suunnittelusta 
ja asennuksesta vastaavia toimijoita 

tiedotetaan maalämpöjärjestelmiin 
liittyvistä rajoituksista 
pohjavesialueella. 

Tiedotus lupaprosessin 
yhteydessä, yleisö- ja 

keskustelutilaisuudet, 
tiedotusvälineet 

Huomioitu kaava- ja 
lupamääräyksissä. 

Neuvontaa järjestetty ja 
rekisteritietoja ylläpidetty 

siltä ajalta, kun 
maalämpöjärjestelmien 
rakentaminen on ollut luvan 

varaista. 

Rekisteritietojen 
ylläpitäminen. Asukkaiden 

tiedottaminen: yleisohje 
kunnan nettisivuille. 

Jatkuva Hollolan kunnan 
rakennusvalvonta, 

ympäristönsuojelu 

Maalämpöjärjestelmien osalta 

noudatetaan Hämeen ELY-keskuksen 
1/2012 antamaa ohjeistusta 

maalämpöjärjestelmistä 
pohjavesialueilla ja vedenottamoiden 
ympäristössä. 

Maalämpöjärjestelmien 

toimenpidelupahakemu
ksia käsiteltäessä 

huomioidaan ohjeessa 
esitetyt 
suojaetäisyydet. 

Noudatettu. Maalämpöjärjestelmien 

rakentamista koskevat 
oikeuskäytännöt ovat 

tiukentuneet vuoden 2012 
jälkeen. 
Maalämpöjärjestelmien 

osalta seurataan aktiivisesti 
lainsäädännön muutoksia, 
oikeuskäytäntöä sekä asiaa 

koskevia tutkimuksia ja 
selvityksiä. 

Maalämpöjärjestelmiä 
koskevat rajoitukset 
huomioidaan 

rakennusjärjestystä 
päivitettäessä. 

Jatkuva Hollolan kunta, 

Hämeen ELY-
keskus 

Pohjavettä peittävän maakerroksen 
paksuus kartoitetaan koko 
suunnitelma-alueella. 

Laaditaan kartta 
pohjavettä peittävän 
maakerroksen 

paksuudesta sekä 
paineellisen 

pohjaveden alueista.  

Salpakankaan 
pohjavesialueelle 
valmistunut geologinen 

rakenneselvitys vuonna 
2020. Kukonkoivu-Hatsinan 

sekä Ilola-Kukkolanharjun 
rakenneselvitykset 
valmistuneet 2011. 

Kukonkoivu-Hatsinan 
pohjavesialueen 
rakenneselvityksen 

laajentaminen Myllymäen ja 
Kirkonseudun alueelle. 

Kaavoituksen yhteydessä 
tehtävät 
pohjavesiselvitykset. 

  Hämeen ELY-
keskus, Hollolan 
kunta 

Rakentajia ja rakennuttajia tiedotetaan 

tekijöistä, jotka on huomioitava 
rakennettaessa pohjavesialueelle. 

Laaditaan ohje 

rakentamisesta 
pohjavesialueella. 
Ohjeeseen kootaan 

aiheeseen liittyvä 
keskeinen lainsäädäntö 

sekä muu aiheesta 
annettu ohjeistus. 

Ei ole laadittu ohjetta, 

mutta ohjeistusta annettu 
yleisen rakentamisen 
neuvonnan yhteydessä. 

Laaditaan ohjeita 

mahdollisuuksien mukaan. 

Jatkuva Hollolan kunnan 

rakennusvalvonta 

Kaavoitettavan alueen sijaitessa 
pohjavesialueella laaditaan alueelle 

pohjavesiselvitys, jos sellaista ei ole 
aiemmin laadittu. 

Pohjavesiselvitys 
laaditaan pohjaksi 

kaavoitustyöhön. 

Pohjavesiselvityksiä laadittu 
kaavoitustöiden 

yhteydessä. 

Edellytetään tarvittaessa 
pohjavesiselvityksen 

laatimista kaavan 
pohjavesivaikutusten 
arvioimiseksi. 

Jatkuva Hollolan kunnan 
maankäyttö 

Jätevedenpumppaamot liitetään 
kaukovalvontajärjestelmän piiriin ja 
varustetaan ne tarvittaessa 

ylivuotosäiliöin ja suoja-altain. 

Vesihuoltolaitos laatii 
suunnitelma-
aikataulun muutosten 

toimeenpanemiseksi ja 
huolehtii suunnitelman 

toteutumisesta. 

Pumppaamot on liitetty 
kaukovalvontajärjestelmän 
piiriin ja pumppaamoissa 

on hälytysjärjestelmät. 
Kriittisimmät pumppaamot 

on huomioitu myös 
vesihuollon 
varautumissuunnitelmassa. 

Pumppaamojen 
saneerauksen ja 
suunnittelun yhteydessä 

pumppaamojen varautumista 
parannetaan 

järjestelmällisesti. 

Jatkuva Hollolan kunnan 
vesihuoltolaitos 

Yksityiskiinteistöjen jätevesien 
asianmukainen käsittely 

vedenottamoiden läheisyydessä ja 
pohjavesialueilla 

  Vedenottamoiden lähistössä 
olevien kiinteistöjen 

jäteveden käsittelyä on 
selvitetty ja lähetetty 
pohjavesialueilla 

sijaitseville 
viemäriverkostojen piirissä 
oleville kiinteistöille 

liittymiskehotus. 

Selvitystä jatketaan. Jatkuva Hollolan kunnan 
ympäristönsuojelu

, vesihuoltolaitos  

Öljysäiliörekisterin puutteet ja 
virheelliset tiedot korjataan. Rekisteriin 

merkitään riittävällä tarkkuudella 
säiliön sijainti. 

TANKKI-hanke TANKKI-hankkeen 
yhteydessä (2013-2015) 

öljysäiliökysely, jonka 
perusteella pelastuslaitos 

päivitti öljysäiliörekisteriä. 
Tuloksista tiedotettiin myös 
kuntaa. Neuvontaa ja 

ohjeistusta annetaan 
jatkuvasti tarvittaessa. 

Kiinteistönomistajien 
tiedottaminen/muistuttamin

en öljysäiliöiden 
tarkastusvelvollisuudesta 

(verkkosivut, ilmaisjakelut, 
uutiskirjeet, sosiaalinen 
media). Pelastuslaitos antaa 

tarvittaessa neuvontaa myös 
puhelimitse.  

Jatkuva Päijät-Hämeen 
pelastuslaitos, 

Hollolan kunnan 
ympäristönsuojelu 

(ympäristönsuojel
umääräysten 
mukainen 

valvonta) 

Kaukolämpöjärjestelmässä 

tapahtuvista vuodoista ilmoitetaan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Sovitaan menetelmä, 

jolla tieto saatetaan 
ympäristönsuojeluviran
omaisen tietoon. 

  Kaukolämpöjärjestelmässä 

tapahtuvista vuodoista 
ilmoitetaan 
ympäristönsuojeluviranomai

selle. 

Jatkuva Lahti Energia Oy  
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Taulukko 2. Hulevedet.  

TOIMENPIDE  TOTEUTUSTAPA TOIMENPITEET, 2012-2021 TOIMENPITEET, 2022-2031 AIKATAULU VASTUUTAHO 

Uusia alueita kaavoitettaessa tonteille 

ja yleisille alueille varataan riittävän 
suuri alue hulevesien avoimeen, 
hajautettuun ja luonnonmukaiseen 

käsittelyyn. 

Huomioidaan 

kaavoitus- ja 
rakennusvaiheessa. 

Hulevesien 

hallintasuunnitelmaa 
laaditaan, suunnitelmassa 
esitetään toimenpiteitä 

ottaen huomioon alueiden 
erityispiirteet. Suunnitelma 

valmistuu vuoden 2021 
loppuun mennessä. 

Laadittavan 

hulevesisuunnitelman 
periaatteiden mukaisesti. 

Jatkuva Hollolan kunnan 

maankäyttö, 
kunnallistekniikka, 
vesihuoltolaitos 

Hulevedet käsitellään ensisijaisesti 
muodostumispaikallaan 

biosuodattamalla ja viivyttämällä. 
Alueilla, joilla pohjavesi on lähellä 
maanpintaa, hulevedet johdetaan pois 

alueelta tai käytetään maaperästä 
eristettyjä suodatus- ja 

viivytysrakenteita tai salaojaputkia. 
Suolatuilta pääkaduilta hulevedet 
johdetaan pohjavesialueen 

ulkopuolelle. 

Huomioidaan 
kaavoitus- ja 

rakennusvaiheessa. 

Huomioitu kaava- ja 
lupamääräyksissä sekä 

suunnitelmissa. 

Huomioidaan kaava- ja 
lupamääräyksissä sekä 

suunnitelmissa. 

Jatkuva Hollolan kunnan 
maankäyttö, 

kunnallistekniikka, 
vesihuoltolaitos 

Asuinalueilta ja pienehköiltä kaduilta 

kerätyt lumet pyritään varastoimaan 
hajautetusti. Alueilta, joilla lumi 
sisältää runsaasti epäpuhtauksia, lumet 

viedään erillisille lumenkaatopaikoille. 

Huomioidaan lumen 

väliaikaissäilytyspaikko
ja ja 
lumenkaatopaikkoja 

suunniteltaessa. 

Uusilla kaava-alueilla 

huomioidaan riittävät 
aluevaraukset ja pyritään 
viemään mahdollisimman 

vähän pois alueilta. 

Uusilla kaava-alueilla 

huomioidaan riittävät 
aluevaraukset. 

Jatkuva Hollolan kunnan 

maankäyttö, 
kunnallistekniikka 

Hollolaan ja Nastolaan laaditaan 
hulevesiohjelmat. Osana 
hulevesiohjelmia laaditaan selvitykset 

hulevesijärjestelmien nykytilasta 
kunnissa. 

Projekti- tai 
viranomaistyönä. 

Hulevesiohjelma on laadittu 
ja hulevesisuunnitelmaa 
laaditaan Hollolaan 

parhaillaan. 

Hulevesien käsittely ja 
johtaminen 
pohjavesialueella 

huomioidaan 
ympäristönsuojelumääräyksi
ä päivitettäessä. 

 Jatkuva Hollolan kunta  
(ympäristönsuojel
u, maankäyttö, 

kunnallistekniikka, 
vesihuoltolaitos, 
rakennusvalvonta) 

Teollisuusalueiden riskiä aiheuttavat 
hulevedet johdetaan pois pohjaveden 

muodostumisalueelta. 

Rakennetaan alueelle 
hulevesiviemäri. 

Hulevesien hallintaa 
kehitetään alueellisin 

selvityksin ja suunnitelmin. 

Hulevesien hallintaa 
kehitetään alueellisin 

selvityksin ja suunnitelmin. 

Jatkuva Hollolan kunnan 
vesihuoltolaitos ja 

kunnallistekniikka  

 

Taulukko 3. Liikenne ja tienpito. 

TOIMENPIDE  TOTEUTUSTAPA TOIMENPITEET, 2012-2021 TOIMENPITEET, 2022-2031 AIKATAULU VASTUUTAHO 

Teiden pohjavesisuojausten riittävyys 
selvitetään ja tarvittaessa uusia 

suojauksia rakennetaan. 
Pohjavesisuojausten kuntoa 
tarkkaillaan säännöllisesti. 

Selvitystyö tehdään 
joko erillistyönä tai 

tien perusparannuksen 
suunnittelun 
yhteydessä. 

Pohjavesisuojausten 
kuntoa tarkkaillaan 

seudullisen 
pohjavesityöryhmän 
kanssa sovitun 

seurantaohjelman 
mukaisesti. 

Uudenmaan ELY-keskuksen 
pohjaveden suojelun 

toimenpideohjelma on 
päivitetty vuonna 2013 (ns. 
pohjavesihankekori). Ilola-

Kukkolanharjun, 
Kukonkoivu-Hatsinan ja 

Kukkilan pohjavesialueille 
v. 2013 esitettyjä 
toimenpiteitä olivat 

suolauksen 
vähentäminen/vaihtoehtoin

en liukkauden torjunta ja 
kloridipitoisuuden seuranta.  

Pohjavesisuojauksen 
toimivuuden ja riittävyyden 

selvittäminen Ilola-
Kukkolanharjun 
pohjavesialueella 

(Kellolähde). 

suunnitelm
akausi 

2022-2031 

Uudenmaan ELY-
keskus, 

Väylävirasto 

Liukkaudentorjuntaan käytettävien 

aineiden määrät ilmoitetaan siten, että 
eri tietyyppien tiedot ovat keskenään 
vertailukelpoisia. Liukkauden- ja 

pölyntorjunnassa otetaan käyttöön 
tarkkuudeltaan mahdollisimman 
tehokkaat levitysmenetelmät. 

Urakoitsijat 

ohjeistetaan 
esittämään käytettyjen 
liukkauden- ja 

pölyntorjunta-aineiden 
määrät keskenään 
yhtenäisessä 

muodossa esimerkiksi 
tieosuuksittain siten, 

että eri urakoitsijoilta 
kootut tiedot ovat 
keskenään 

vertailukelpoisia. 

Suolausta käytetty hyvin 

vähän ja raportoitu 
kuntaan. 

Suolausta käytetään hyvin 

vähän ja raportoidaan 
kuntaan. 

Jatkuva Hollolan kunnan 

kunnallistekniikka, 
teiden 
kunnossapidosta 

vastaavat 
urakoitsijat 

Selvitetään nykyisen kloridiseurannan 
laajuuden riittävyys, lisätään 

havaintopisteitä tarvittaessa. 

Käydään läpi nykyiset 
havaintopisteet ja 

niissä mitatut 
kloridipitoisuudet. 
Verrataan tietoja 

tietoihin suolattavista 
teistä alueella. 

Kloridiseurantaan on 
vuonna 2012 lisätty 

seurantapiste Kukonkoivu-
Hatsinan pohjavesialueelta. 

Kloridiseurantaa jatketaan ja 
seurantaohjelmaa 

päivitetään tarvittaessa. 

Jatkuva Uudenmaan ELY-
keskus, Hämeen 

ELY-keskus 

Tiesuolauksen vähentäminen tai 

vähemmän haitallisten 
liukkaudentorjunta-aineiden 

käyttö. 

Vaihtoehtoinen 

liukkaudentorjunta 
(formiaatti) 

tiesuolan 
(natriumkloridi) 
sijaan. 

  Lahden eteläisen kehätien 

käyttöönoton myötä 
suolaustarve Salpakankaan 

pohjavesialueella vähenee. 
Hämeen vesienhoidon 
toimenpideohjelmassa 

vuosille 2022-2027 on 
esitetty suolauksen 
vähentämistä/vähemmän 

haitallisen 
liukkaudentorjunta-aineen 

käyttöön siirtymistä Ilola-
Kukkolanharjun 
pohjavesialueella. 

 vuodesta 

2022 
alkaen 

Uudenmaan ELY-

keskus, 
Väylävirasto 
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Taulukko 4. Yritystoiminta. 

TOIMENPIDE  TOTEUTUSTAPA TOIMENPITEET, 2012-2021 TOIMENPITEET, 2022-2031 AIKATAULU VASTUUTAHO 

Suojelusuunnitelmatyön yhteydessä 

aloitettuja yritystarkastuksia jatketaan 
yrityksissä, jotka eivät ole 
ympäristölupavelvollisia. Yrityksiä 

tiedotetaan pohjavedelle riskin 
aiheuttavista toimintamuodoista ja 
tavoista ehkäistä riskiä. 

Tarkastukset ja 

informointi. 
Lupatarveharkinta 
yrityksille, joiden 

toiminta tarvitsee 
mahdollisesti 
ympäristöluvan. 

Kunnan 

ympäristönsuojeluviranoma
inen ylläpitää vaarallisen 
jätteen rekisteriä 

yrityksistä. 
Tiedotustilaisuuksia on 
pidetty yrityksille. 

Teollisuus- ja yritystoimintaa 

valvotaan säännöllisin 
tarkastuksin. Yritysten 
tiedottamista 

pohjavesiriskeistä jatketaan. 

Jatkuva Hollolan kunnan 

ympäristönsuojelu 

Yritysten öljysäiliöiden tiedot kootaan 

samaan rekisteriin 
lämmitysöljysäiliöiden kanssa. 

Yrityksiin tehtävien 

tarkastusten 
yhteydessä selvitetään 
mahdolliset öljysäiliöt. 

Öljysäiliöiden tiedot 
päivitetään 

öljysäiliörekisteriin. 

Yrityksiin tehtävien 

tarkastusten yhteydessä 
selvitetään mahdolliset 
öljysäiliöt. Öljysäiliöiden 

tiedot päivitetään 
öljysäiliörekisteriin. 

Ympäristönsuojeluviranomai

sen toimesta yrityksiin 
tehtävien tarkastusten 
yhteydessä selvitetään 

mahdolliset öljysäiliöt. 
Öljysäiliöiden tiedot 

päivitetään pelastuslaitoksen 
toimesta öljysäiliörekisteriin. 

Jatkuva Hollolan kunnan 

ympäristönsuojelu
, Päijät-Hämeen 
pelastuslaitos 

Onnettomuus- ja 
vahinkotilanteisiin varautumisen 

kehittäminen sekä eri toimijoiden 
ja viranomaistahojen 

yhteistoiminnan ja 
tiedonvälityksen kehittäminen. 

Toimintaa 
onnettomuus- ja 

vahinkotilanteissa 
voidaan parantaa 

etukäteissuunnittelu
lla ja toiminnan 
harjoittelulla. 

Salpakankaan 
teollisuusalueella on 

järjestetty harjoitustilaisuus 
kesällä 2020. 

Onnettomuus- ja 
vahinkotilanteisiin 

varautumista ylläpidetään ja 
kehitetään. 

Jatkuva Päijät-Hämeen 
pelastuslaitos, 

yritykset ja 
toiminnanharjoitta

jat, Hollolan 
kunnan vesilaitos, 
ympäristönsuojelu 

ja 
terveydensuojelu 

 

Taulukko 5. Maa-ainesten otto. 

TOIMENPIDE  TOTEUTUSTAPA TOIMENPITEET, 2012-2021 TOIMENPITEET, 2022-2031 AIKATAULU VASTUUTAHO 

Biohajoavien polttoaineiden käyttöä 

ajoneuvoissa ja laitteissa sekä 
sähkökäyttöisten laitteiden käyttöä 
edistetään. 

Toiminnanharjoittajia 

kehotetaan 
käyttämään 
pohjaveden kannalta 

turvallisia polttoaineita 
ja energianlähteitä. 

Maa-aineslupien 

määräykset ohjaavat 
toimintaa käytännössä. 

Maa-aineslupien määräykset 

ohjaavat toimintaa 
käytännössä. 

 Jatkuva Hollolan kunnan 

ympäristönsuojelu
, Hämeen ELY-
keskus, 

toiminnanharjoitta
jat 

Otettavan maa-aineksen määrästä ja 
laadusta kerätään säännöllisesti 
kattavasti tilastotietoa. 

Tarkastusten 
yhteydessä tai 
toiminnanharjoittajan 

erikseen toimittamina 
saadut tiedot 

tilastoidaan. 

Maa-aineslupien 
määräysten mukaan. Maa-
aineksen ottotiedot 

tallennetaan myös NOTTO-
järjestelmään. 

Maa-aineslupien määräysten 
mukaan. Maa-aineksen 
ottotiedot tallennetaan myös 

NOTTO-järjestelmään. 

 Jatkuva Hollolan kunnan 
ympäristönsuojelu
, Hämeen ELY-

keskus 

SOKKA-hankkeessa (Soranottoalueiden 
tila ja ympäristöriskit) kunnostusta 

vaativiksi kohteiksi nimetyt maa-
aineksen ottoalueet kunnostetaan. 

Valvonnallisin keinoin 
tai 

ympäristönhoitotöinä. 

Kunnostustoimenpiteitä ei 
ole toteutettu. 

Selvitetään resursseja 
Hollolan vanhojen maa-

ainesottoalueiden 
kunnostamiseen. 

 suunnitelm
akausi 

2022-2031 

Hollolan kunnan 
ympäristönsuojelu

, Hämeen ELY-
keskus 

 

Taulukko 6. Maa- ja metsätalous. 

TOIMENPIDE  TOTEUTUSTAPA TOIMENPITEET, 2012-2021 TOIMENPITEET, 2022-2031 AIKATAULU VASTUUTAHO 

Toiminnanharjoittajia kannustetaan 

pohjavesialueilla sijaitseville tiloille 
kohdennettujen maatalouden 
erityistukien hakemiseen. 

Lisätään tiedotusta 

tuista sekä 
maatalouden 
pohjavedelle 

aiheuttamista riskeistä. 

  Lisätään tiedotusta tuista 

sekä maatalouden 
pohjavedelle aiheuttamista 
riskeistä. 

Jatkuva Hämeen ELY-

keskus, MTK, 
kunnan 
maaseutupalvelut 

Tiedot maatilojen öljysäiliöistä lisätään 

lämmitysöljysäiliörekisteriin. 

Viranomaistyönä tai 

osana TANKKI-
hanketta. 

Maatilojen farmarisäiliöt ja 

viljankuivureiden säiliöt on 
lisätty öljysäiliörekisteriin. 

Säiliötietoja kirjataan 

rekisteriin myös jatkossa. 

Jatkuva Päijät-Hämeen 

pelastuslaitos 

Peltoviljelyn pohjavesille 

aiheuttaman kuormituksen 
vähentäminen pohjavesialueilla. 

Maatalouden 

suojavyöhykkeiden 
perustaminen. 

  Ympäristökorvausjärjestelm

än mukaisen 
suojavyöhykkeen 
perustaminen 

Toijalansuppien 
pohjavesialueelle ja 

tarvittaessa muidenkin 
pohjavesialueiden 
peltolohkoille. 

Pohjavesialueiden 
lannoitusta koskevien 

rajoitusten lisääminen 
ympäristönsuojelumääräyksi
in. 

suunnitelm

akausi 
2022-2031 

Toiminnan-

harjoittaja, 
Hollolan kunta 

      

Taulukko 7. PIMA-kohteet. 

TOIMENPIDE  TOTEUTUSTAPA TOIMENPITEET, 2012-2021 TOIMENPITEET, 2022-2031 AIKATAULU VASTUUTAHO 

Suojelusuunnitelman PIMA-
selvitykseen valikoidut kohteet 

käydään läpi ja laaditaan kohteisiin 
liittyvät tarvittavat selvitykset. 

Tarvittaessa käynnistetään 
puhdistustyöt. 

Kohteessa käydään 
tarkastuksella ja 

pohditaan mahdollisten 
lisäselvitysten tarve. 

  Suojelusuunnitelman 
riskikohteiden vieminen 

Hollolan kunnan 
paikkatietojärjestelmään. 

 2021 Hollolan kunnan 
ympäristönsuojelu 

Pohjavesialueelle sijoittuvien muiden 

kuin suojelusuunnitelman selvitykseen 
valikoitujen PIMA-kohteiden tila 

selvitetään ja niiden käsittelyä ja 
kunnostusta kiirehditään. 

Kohteessa käydään 

tarkastuksella ja 
pohditaan mahdollisten 

lisäselvitysten tarve. 

  Maaperä kuntoon -

hankkeessa kunnostetaan 
isännättömiä PIMA-kohteita 

 Maaperä 

kuntoon -
hankkeen 

aikataulun 
mukaisesti 

Hämeen ELY-

keskus, 
Pirkanmaan ELY-

keskus 
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TOIMENPIDE  TOTEUTUSTAPA TOIMENPITEET, 2012-2021 TOIMENPITEET, 2022-2031 AIKATAULU VASTUUTAHO 

Suunnitelma-alueelle sijoittuvien 
pilaantuneen pohjaveden PIPO-

kohteiden tiedot kootaan yhteen ja 
kohteiden käsittelyä ja kunnostusta 

kiirehditään. 

Kerätään olemassa 
oleva tieto yhteen. 

  Käsitellään samassa 
yhteydessä PIMA-kohteiden 

kanssa. 

 Maaperä 
kuntoon -

hankkeen 
aikataulun 

mukaisesti 

Hämeen ELY-
keskus, 

Pirkanmaan ELY-
keskus 

 

Taulukko 8. Pohjaveden laadun ja määrän valvonta.  

TOIMENPIDE  TOTEUTUSTAPA TOIMENPITEET, 2012-2021 TOIMENPITEET, 2022-2031 AIKATAULU VASTUUTAHO 

Pohjaveden havaintoputkien tiedot 
kootaan yhteen. Putkien sijainti ja 
kunto tarkistetaan ja putket vaaitetaan 

tarvittaessa. Päivitetyt tiedot liitetään 
Trimble-ohjelmiin viranomaiskäyttöön 

sekä POVET-tietokantaan. 

Tiedot olemassa 
olevista 
havaintoputkista 

kootaan yhteen ja 
selvitään tietojen 

ajantasaisuus. 
Tarvittaessa putkien 
tila tarkastetaan ja 

täydennetään 
puuttuvat tai 

vanhentuneet tiedot. 
Tiedot muokataan 
Trimble-ohjelmiin 

soveltuvaan muotoon. 

Vedenottamoiden 
tarkkailuun käytetyt 
havaintoputket ja kaivot 

viety GWP-järjestelmään. 
Havaintoputkitietoja on 

viety myös Trimble-
järjestelmään. 

Vedenottamoiden 
tarkkailutulosten 
tallentaminen GWP-

järjestelmään. Uusien 
havaintoputkien tiedot 

viedään Trimble-
järjestelmään. 

Jatkuva Hollolan 
vesihuoltolaitos, 
kunnallistekniikka 

Uusia havaintoputkia asennettaessa 
urakoitsija velvoitetaan laatimaan 

putkista huolella täytetyt putkikortit, 
jotka toimitetaan 

ympäristönsuojelusviranomaisille. 
Tiedot liitetään POVET-tietokantaan. 

Laaditaan ohjeistus, 
johon on kirjattu 

vähimmäisvaatimus 
tiedoista, jotka 

havaintoputken 
asennuksen 
yhteydessä tulee 

kirjata ylös. 

  Uusien havaintoputkien 
tiedot viedään POVET-

tietokantaan. Ohjeistus 
putkikorteista on esitetty 

Pohjavesitutkimusoppaassa 
(2005). 

Jatkuva Hämeen ELY-
keskus 

Lisätään tiedotusta asukkaille 

pohjavedestä ja keinoista, joilla sen 
suojelua voidaan edistää laatimalla 
kuntalaisille tarkoitettu pohjavesiopas. 

Laaditaan uusi opas tai 

päivitetään "Vesi - 
Elämän lähde. 
Pohjaveden 

suojeluopas 
kuntalaisille" -opas. 

Asukkaita on tiedotettu ja 

tiedotuksessa on 
hyödynnetty 
valtakunnallisia oppaita ja 

ohjeistuksia. 

Tiedotusta jatketaan. Jatkuva Hollolan kunta, 

Hämeen ELY-
keskus 

Määritetään vedenottamoille valuma-
alueet ja viedään ne 
paikkatietomuotoon. 

Pohjavesimallia ja 
rakenneselvityksiä 
apuna käyttäen. 

Pohjavesiselvitysten 
tulokset on koottu 
suojelusuunnitelmaan. 

Pohjaveden virtausnuolet 
lisätään Trimble-
järjestelmään. 

Jatkuva Hollolan kunta 

Vedenottamoiden suoja-aluerajaukset 

käydään läpi ja rajauksia päivitetään 
tarvittaessa nykytietojen ja -tarpeiden 
perusteella. 

Käydään suoja-

aluerajaukset läpi ja 
laaditaan tarvittaessa 
uudet rajaukset 

yhteistyössä 
seudullisen 

pohjavesityöryhmän 
kanssa. 

  Hollolassa ainoastaan 

Ruopan vedenottamolla on 
vesioikeuden määräämä 
lähisuojavyöhyke. Ohjeellisia 

suojavyöhykkeitä ei ole 
suojelusuunnitelmassa 

esitetty. 

 -   

Kaikkien vesihuoltolaitosten 

vedenottamoiden valuma-alueilla 
tehdään pohjaveden ennakoivaa 
laaduntarkkailua. Laatua seurataan 

vesihuoltolaitosten 
valvontatutkimusohjelmien mukaisesti 

kuitenkin niin, että pohjaveden laatua 
seurataan vedenottamoiden kaivojen 
lisäksi säännöllisesti myös pohjaveden 

havaintoputkista. Tarkkailutulokset 
liitetään POVET-tietokantaan. 

Osana vesilaitosten 

vedenlaadun 
tarkkailua. 
Vesilaitokset 

toimittavat 
havaintoputkista 

otettujen näytteiden 
tulokset ELY-
keskukseen, joka 

liittää tiedot 
tietokantaan. 

Valuma-alueiden laadun 

seurantaa on tehty. 

Suojelusuunnitelmassa on 

laadittu esitykset 
tarkkailuohjelmien 
päivittämisestä ja 

täydentämisestä valuma-
alueiden laadun seurannalla. 

Vedenottamoiden 
omavalvonnassa ja 
talousveden 

viranomaisvalvonnassa tulee 
huomioida 

suojelusuunnitelman 
riskikartoituksen tulokset. 

Vuoden 

2022 
aikana ja 
talousvede

n 
valvontatut

kimusohjel
mia 
päivitettäes

sä 

Hollolan 

vesihuoltolaitos, 
Hollolan-Lahden 
vesilaitoskuntayht

ymä 

Selvitetään paras tapa järjestää 

pohjaveden laadun ja määrän 
yhteistarkkailua. 

Yhteistarkkailutulokset kootaan 
vuosittain yhteen raportiksi, joka 
käydään läpi pohjavesityöryhmässä. 

Yhteistarkkailutulokset liitetään 
raportoinnin yhteydessä POVET-
tietokantaan. 

LSYP, ELY-keskus ja 

vesilaitokset yhdessä 
seudullisen 

pohjavesityöryhmän 
kanssa laativat 
yhteistarkkailuohjelma

n tai -ohjelmat. 
Suunnittelutyöhön 
otetaan kiinteästi 

mukaan myös muut 
pohjaveden laadun 

tarkkailuun velvoitetut 
laitokset. 

Salpakankaan 

teollisuusalueella tehty 
pohjaveden 

yhteistarkkailua osana 
Lahden pohjavesialueen 
yhteistarkkailua vuodesta 

2019 alkaen. 

Pohjaveden yhteistarkkailun 

laajentaminen Salpakankaan 
teollisuusalueella ja 

yhteistarkkailun 
käynnistäminen 
Kukonkoivun alueella. 

Jatkuva Hollolan 

ympäristönsuojelu 
yhteistyössä 

Lahden kanssa, 
toiminnanharjoitta
jat 

Päivitetään Lahden pohjavesialueelle v. 
2003 laadittu pestisidiselvitys ja 

laajennetaan selvitys kattamaan 
Hollolan, Lahden ja Nastolan kaikki 

pohjavesialueet. 

Kootaan yhteen 
olemassa oleva tieto 

todetuista pestisideistä 
alueella ja laaditaan 

tietojen pohjalta 
raportti. 

  Hollolan pohjavesialueiden 
torjunta-ainepitoisuuksia 

(pestisidit) seurataan GWP-
järjestelmässä. 

Jatkuva Hollolan 
vesihuoltolaitos, 

Hollolan-Lahden 
vesilaitoskuntayht

ymä, Hollolan 
ympäristönsuojelu 

Laajennetaan pohjavesimalli kattamaan 
koko ensimmäinen Salpausselkä 

Hollolan, Lahden ja Nastolan alueella. 
Pohjavesimallin laajentamistyön 

käynnistää ja sitä valvoo seudullinen 
pohjavesityöryhmä. 

Laajennuksen 
toteuttamiseen 

haetaan hankerahaa. 

Lahden ja Salpakankaan 
pohjavesialueiden 

virtausmallin päivitys 
valmistunut 2012. 

Pohjavesimallin sijaan 
pohjavesiselvityksiä 

kohdennetaan Hollolassa 
alueille, joilta on olemassa 

vähemmän tutkimustietoa. 

 suunnitelm
akausi 

2022-2031 

Hollolan kunta, 
Hämeen ELY-

keskus 
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Kaikille suunnitelma-alueen 
pohjavesialueille laaditaan 

rakenneselvitykset. 

Laaditaan ohjelma 
rakenneselvitysten 

laatimisjärjestyksestä 
ja toteutustavasta. 

Työtä valvoo 
seudullinen 
pohjavesityöryhmä. 

Salpakankaan 
pohjavesialueen geologinen 

rakenneselvitys valmistunut 
2020. Kukonkoivu-Hatsinan 

sekä Ilola-Kukkolanharjun 
rakenneselvitykset 
valmistuneet 2011. 

Kukonkoivu-Hatsinan 
pohjavesialueen 

rakenneselvityksen 
laajentaminen Myllymäen ja 

Kirkonseudun alueelle. 

Vuonna 
2023 

Hämeen ELY-
keskus, Hollolan 

kunta 

Seudullinen pohjavesityöryhmä 
kokoontuu kahdesti vuodessa ja seuraa 

suojelusuunnitelman 
toimenpideohjelman edistymistä. 
Tarvittaessa työryhmä täydentää ja 

muokkaa toimenpideohjelmaa ja 
suojelusuunnitelmaa. Työryhmä toimii 

pohjavesiasioiden tiedottamisväylänä. 
Työryhmä huolehtii 
suojelusuunnitelman päivitystyön 

aloittamisesta hyvissä ajoin ennen tälle 
työlle asetetun aikarajan päättymistä. 

Vähintään kaksi kertaa 
vuodessa pidettävissä 

tapaamisissa 
keskustellaan 
pohjavesiin liittyvistä 

ajankohtaisista asioista 
alueella ja käydään 

läpi 
suojelusuunnitelman 
toimenpidesuositusten 

ja toimenpideohjelman 
toteutumista. 

Työryhmä on kokoontunut 
suunnitelman mukaisesti.  

Työryhmä jatkaa 
toimintaansa. 

Jatkuva Hollolan kunnan 
ympäristönsuojelu

, kaavoitus, 
kunnallistekniikka, 
terveydensuojelu 

ja vesihuoltolaitos, 
Hämeen ELY-

keskus, Lahden 
kaupunki 

 

Taulukko 9. Tiedottaminen. 

TOIMENPIDE  TOTEUTUSTAPA TOIMENPITEET, 2012-2021 TOIMENPITEET, 2022-2031 AIKATAULU VASTUUTAHO 

Pohjaveden suojelusta ja 
pohjavesiriskeistä tiedottaminen 
pohjavesialueiden toimijoille ja 

asukkaille. 

    Suojelusuunnitelman 
valmistumisesta tiedotetaan 
eri viranomaisia, 

pohjavesialueiden toimijoita 
ja kunnan asukkaita, jotta 
kaikki tahot voivat ottaa 

suunnitelman huomioon 
omassa toiminnassaan. 

Lisäksi kohdennettu 
tiedottaminen 
pohjavesiriskeistä yrityksille 

ja toiminnanharjoittajille 
sekä yksityiskiinteistöille. 

Jatkuva Hollolan kunta 
(ympäristönsuojel
u, 

vesihuoltolaitos), 
Päijät-Hämeen 
pelastuslaitos, 

MTK, kunnan 
maaseutupalvelut 
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