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- 1 lk, vedenhankinnan kannalta 
tärkeät pohjavesialueet: 
Haavisto, Polari-Toivike B ja 
Kuonjoki A, näillä on 
vedenottoa

- 2 lk, muut 
vedenhankintakäyttöön 
soveltuvat pohjavesialueet

- 2E lk, muut 
vedenhankintakäyttöön 
soveltuvat pohjavesialueet, 
joilla on suoraan pohjavedestä 
riippuvaisia pintavesi- tai 
maaekosysteemejä: 
Aittoissuonmäki, Hongisto, 
Kuonjoki B, Muslammi, Piika-
ahoinmäki

Karkkilan pohjavesialueet



- Ennakoivan pohjaveden suojelun työkalu
- Kunnat vastaavat suojelusuunnitelmien teettämisestä
- Säädetään laissa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä
- Selvitys ja ohje, jossa on kerätty pohjavesialueita koskeva tieto yksiin 

kansiin
- Pohjavesiä koskeva lainsäädäntö ja määräykset
- Pohjavesialueiden kuvaukset
- Pohjaveden muodostumis- ja virtausolosuhteet
- Pohjaveden laatutiedot
- Alueilla sijaitsevat riskitoiminnot ja niiden merkittävyys 

pohjavedelle
- Toimenpidesuositukset

- Ei oikeusvaikutteinen
- Palvelee etenkin viranomaisia maankäytön suunnittelussa ja 

ympäristönsuojeluasioissa
- Karkkilan suojelusuunnitelma tehdään julkaisuksi, saatavilla 

Internetistä.
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- Tilanne pohjavesialueilla pääosin hyvä: 
- Huoltoasemat, vanhat kaatopaikat, yritys- ja teollisuustoiminnot pohjavesialueiden 

ulkopuolella  ei riskejä
- Ei saa rakentaa maalämpökaivoja pohjavesialueille.

- Merkittävin riskitekijä maa-ainesten otto:
- Käynnissä oleva ottotoiminta keskittynyt Asemanseudun pohjavesialueelle 

(Asemankulman soranottoalue), jossa useita toimijoita, ja Nummensyrjän 
pohjavesialueelle (Paavolan soranottoalue);

- Haaviston pohjavesialueella on ollut voimakasta ottotoimintaa, jälkihoitoa ei ole 
tehty;

- Vedenotto käynnissä mutta pohjaveden laatu ottamolla ja pohjavesialueella 
on hyvä

- Pohjavesialueelle tulisi laatia kunnostussuunnitelma.
- Kuonjoki B ja C pohjavesialueilla ollut runsasta ottotoimintaa, uusia lupia vireillä
- Pohjaveden laadun selvää heikkenemistä ei ole todettu, paikallisia poikkeamia.
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- Puutteelliset haja-asutuksen jätevesijärjestelmät: 
- Jonkin verran puutteita useilla pohjavesialueilla, pääosin muodostumisalueiden 

ulkopuolella
- Merkittävä riskitekijä Järvenpään pohjavesialueella.

- Liikenne ja tienpito: 
- Porintie leikkaa useita pohjavesialueita, suojauksia rakennettu
- Helsingintie Polari-Toivikkeen pohjavesialueella keskustan kupeessa.

- Kovelon ampumarata (Muslammin pohjavesialue)
- Kohonneita raskasmetallipitoisuuksia pohjavedessä.

- Viljely / taimitarhat (Hongiston pohjavesialue)
- Torjunta-aineita pohjavedessä jo 2000-luvun alkupuolelta, lähde ei tiedossa.
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Asemankulman soranottoalue
Kovelon
ampumarata

Vanhat 
soranottoalueet

Haaviston vanhat 
soranottoalueet

Haja-asutuksen 
jätevedet

Yritys- ja 
teollisuustoiminnat



Kiitos!Kiitos!


