
Vanhat soranottoalueet ja pohjavesilammet 
 
Vanhojen soranottoalueiden pohjavesilammet ovat houkutelleet loma-
asuntorakentajia rannoilleen erityisesti kunnissa, joissa rantatontteja 
on vähän. Pohjavesilampien vesi on kirkasta ja pienet lammet lämpenevät 
kesällä nopeasti. Lomanviettopaikkana vanhat soranottoalueet ovat 
suojaisia ja pienilmastoltaan miellyttäviä. Rakentaminen parantaa usein 
alueen ympäristön tilaa, mutta huonosti toteutettuna myös lomailu 
saattaa aiheuttaa uhkan pohjaveden laadulle.   
 
Pohjavesilammet syntyvät kun soraa kaivetaan pohjavesirajan 
alapuolelta. Pohjavesilampia ei lainsäädännössä lasketa vesistöiksi, mutta 
myös niitä koskee pohjaveden pilaamiskielto. Lammet ympäristöineen 
ovat ihmisen toiminnalle herkkiä luontoalueita, sillä haitta-aineilla on 
lampien kautta suora pääsy pohjaveteen. Vanhoilla soranottoalueilla 
pohjavettä suojaavia sora- ja maannoskerroksia on poistettu, joten 
sadeveden suodattuminen pohjavedeksi on tehottomampaa kuin 
luonnontilaisilla alueilla.   
 
Tämä opas on syntynyt osana Laitilan, Mynämäen ja Pyhärannan kuntien 
Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojektia. Hankealueella on useita 
vapaa-ajan asuntoja, jotka sijaitsevat herkällä, soranotosta toipuvalla 
pohjavesialueella. Viranomaiset ovat antaneet suosituksia pohjaveden 
suojelun huomioon ottamisesta mökeillä, mutta aiheesta ei ole aiemmin 
ollut saatavilla käytännönläheistä ja arkikielistä ohjeistusta. Tässä 
oppaassa pyritään antamaan vinkkejä siihen, miten näiden 
ainutlaatuisten ympäristöjen erityispiirteistä voidaan hyötyä 
kesämökeillä pohjaveden laatua vaarantamatta.  
 
 
 
 
 
 

Riskien minimoiminen 
    

Muutamia pohjavesialueella arjessa huomioon otettavia seikkoja, joilla 
voi olla haitallinen vaikutus pohjaveden tilaan: 
 
� Lemmikkieläimet usein seuraavat perheenjäseninä vapaa-ajanasunnollekin. 

Lemmikkien ulosteet tulee kerätä ja hävittää eikä eläimiä saisi päästää 
tekemään tarpeitaan veden lähistölle. Ravinteiden lisäksi ulosteet sisältävät 
bakteereja, jotka paitsi heikentävät pohjaveden laatua myös lammen 
virkistyskäyttöä. 

 
� Auton korjaus ja pesu on suositeltavaa tehdä huoltoasemilla tai muilla 

tarkoitukseen varatuilla paikoilla. Auton huollossa on riskinä öljyjen, 
polttoaineiden ja noen päätyminen pohjaveteen.  

 
� Mattoja pestäessä on huolehdittava siitä, että pesuvedet eivät pääse 

huuhtoutumaan veteen. Pohjaveden kannalta paras ratkaisu on mattojen 
peseminen niille erityisesti tarkoitetuilla pesupaikoilla, joissa pesuvedet 
ohjataan puhdistettavaksi. Myös astioiden ja pyykinpesuvedet tulee johtaa 
jätevesijärjestelmään. Pesuaineiden kohtuullinen käyttö sekä 
fosfaatittomien ja tensidittömien pesuaineiden suosiminen parantavat 
yleisesti vesistöjen tilaa.  

 
� Kemikaalien käyttö on aina riski pohjavedelle, mutta mikäli näiden käyttö on 

välttämätöntä, tulee niitä käsitellä huolella. Maalit, öljyt, liuottimet ja muut 
kemikaalit ovat ongelmajätteitä, jotka käytön jälkeen pitää toimittaa 
oikeanlaiseen jätteenkäsittelyyn. Teollisille kemikaaleille löytyy usein myös 
luonnonmukaisempia vaihtoehtoja. Esimerkiksi tuholaisten torjunnassa voi 
kokeilla laimeaa mäntysuopavettä, chili- tai nokkosvettä.  

 
� Maastoajelu moottoriajoneuvolla vaatii maanomistajan suostumuksen. 

Vanhat soranottoalueet usein houkuttelevat rakentamaan ralliratoja, mutta 
tällainen toiminta aiheuttaa riskin pohjavedelle. Kulkuneuvojen aiheuttama 
painauma ja kulutus rasittavat entisestään soranotosta kärsinyttä maaperää 
ja estää pohjavettä suojelevan kasvipeitteen leviämistä. Lisäksi riski öljyjen 
ja polttoaineiden joutumisesta pohjaveteen on onnettomuuksien yhteydessä 
suuri.  
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Ympäristönhoito ja -tarkkailu 
 
Mökkiympäristössä tapahtuu kaikenlaista. Luonnonilmiöiden seuranta on 
mielenkiintoista tekemistä kaikenikäisille. Lintujen, hyönteisten ja 
muiden eläinten tarkkailu kasvattaa luonnontuntemusta, ja näin voi 
kerätä hyödyllistä tietoa viranomaisille ja luontoharrastajille. Myös 
lampien veden tarkkailu on hyödyksi, erityisesti levätilanteen 
selvittämiseksi.  
 
Ympäristön kunnostamiseksi voi tehdä pieniä tekoja, samalla suojelet 
pohjavettä. Jätteiden kerääminen ympäristöstä ja niiden asianmukainen 
hävittäminen on suositeltavaa asukastoimintaa. Viranomaisille kannattaa 
ilmoittaa vanhoille soranottoalueille ilmestyneistä jätteistä ja muusta 
haitallisesta toiminnasta. Myös orgaanista ainesta on hyvä kerätä 
lampien vesistä tai niiden läheisyydestä ravinnekuormituksen 
vähentämiseksi.  
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Esitteen teksti ja kuvat: Leena Antila 2007 

    

Mökki sorakuopassa 
OHJEITA POHJAVESILAMPIEN VAPAA-AJAN ASUKKAILLE 

 

 
Tähän oppaaseen on kerätty tietoa vanhoille 
soranottoalueille jääneiden pohjavesilampien 
erityispiirteistä sekä käytännön vinkkejä 
pohjavesilampien ranta-asukkaille siitä, miten 
pohjavedensuojelu voidaan ottaa huomioon vapaa-
ajanasumisessa. 

 
 



Uusi jätevesiasetus velvoittaa vapaa-ajanasuntoja liittymään kunnan 
jätevesiverkostoon tai huolehtimaan jäteveden oikeanlaisesta 
käsittelystä kiinteistökohtaisesti. Vanhoilla soranottoalueilla monet 
kiinteistökohtaiset puhdistusmenetelmät eivät tule kysymykseen 
maaperän tehokkaan läpäisevyyden takia. Jätevesien kerääminen 
umpisäiliöihin ja kuljettaminen muualle puhdistettavaksi voi olla 
käytännöllisin ratkaisu, mikäli liittyminen kunnan jätevesiverkkoon ei ole 
mielekästä. Käytännöt voivat olla kuntakohtaisia, joten jätevesiasioista 
kannattaa kysellä tarkemmin kunnan ympäristö- ja 
rakennusviranomaisilta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jätevesijärjestelmiin liittyen on syytä myös pohtia, millaisen vessan 
mökki tarvitsee. Vesivessan asentaminen on mahdollista, mikäli 
kiinteistö liitetään kunnalliseen viemäriverkostoon tai jätevedet 
kerätään umpisäiliöön. Muussa tapauksessa vaihtoehtona ovat erilaiset 
kompostoivat kuivakäymälät. Perinteinen ulkohuussi ei ole riittävä 
ratkaisu, sillä ravinteet liukenevat helposti maaperään. Kuivakäymälöissä 
on useita käyttötavaltaan ja toiminnaltaan erilaisia malleja. Tyhjennetty 
käymäläjäte jälkikompostoidaan ennen sen hyötykäyttöä puutarhassa, 
sitä ei saa haudata maahan. Kompostoitua käymäläjätettä on mahdollista 
hyödyntää esimerkiksi puutarhassa. 
 

Kivikkopuutarha sopii tontin reunalle rinteeseen tai omaksi suureksi 
kukkapenkiksi. Kivikkoon istutetaan kuivaan ja vähäravinteiseen 
maaperään sopeutuneita kasvilajeja. Näistä suuri osa on matalia 
maanpeittokasveja, jotka kukkivat kesällä kauniina värimattoina. 
Kivikkoon kuuluvat olennaisesti luonnonkivet, jotka ”istutetaan” kasvien 
joukkoon rytmittämään ja porrastamaan penkkiä. Jyrkkiä rinneluiskia 
kannattaa porrastaa suurilla kivillä. Näin kasvualusta ei valu sateen 
mukana ja samalla saadaan häivytettyä sorakuoppamaisuutta. Kivikossa 
viihtyvät mm. sammalleimu, maksaruohot, nukkapähkämö, mehitähdet 
sekä monet pienet havukasvit ja lehtipensaat. 
 
Kivikkopuutarhan perustustyöt kannattaa tehdä huolella. 
Maanpeittokasvien joukkoon eksyneitä rikkaruohoja on usein vaikea 
poistaa, joten kivikkoa perustettaessa tulee varmistaa, ettei ei-
toivottuja kasveja tai niiden juuria ole kasvualustassa. Taimien tiheällä 
istuttamisella voidaan varmistaa, että kasvit valtaavat nopeasti niille 
varatun alan, eivätkä rikkaruohot saa sijaa. Jos penkkiin kuitenkin niitä 
ilmaantuu, ne on hyvä poistaa heti.  
 
Useat koristeheinät viihtyvät harjuympäristössä. Koristeheinien 
annetaan kasvaa täyteen mittaansa ja ne jätetään talveksikin 
koristamaan huuruisena puutarhaa. Keväällä ennen uuden kasvun alkua ne 
leikataan.  Koristeheinät luovat puutarhaa luonnollisen säväyksen, ja ne 
ovat Euroopassa erittäin suosittuja. Taimitarhoilta saa jonkin verran 
taimia, mutta kasveja voi maanomistajan luvalla kerätä myös luonnosta. 
Kuivalle paikalle sopivia luonnonvaraisia koristeheiniä ovat mm. 
hietakastikka, nadat, rantavehnä ja metsälauha.  
 

Saunominen ja uiminen ovat tärkeä 

osa mökkielämää. Koska Lampien 

vesi on suoraan kosketuksissa 

pohjavesivarantojen kanssa, tulee 

Uimaan mennä peseytymisen 

jälkeen. Pesuaineet kannattaa 

huuhdella ensin saunatiloissa pois. 

4 

9 



Harjupuutarha on Suomessa melko tuntematon, mutta Saksassa ja 
Englannissa suosittu puutarhasuuntaus. Nimensä mukaisesti se on 
rakennettu kasveista, jotka soveltuvat kuiville ja vähäravinteisille 
alueille. Kasvillisuus koostuu lähinnä ainavihannista varpukasveista sekä 
havupuista ja –pensaista. Kasvillisuus säilyy kauniina kunnes jää talveksi 
lumipeitteen alle. Talven jälkeen lumen alta paljastuu taas vihreä 
puutarha. Kulkuväylät kannattaa tehdä laattapoluiksi, sillä 
varpukasvillisuus ei kestä jatkuvaa kulutusta. Harjupuutarha on erittäin 
helppohoitoinen. Varpukasveista kannattaa suosia kotimaisia 
luonnonkasveja, esimerkiksi sianpuolukkaa, kangasajuruohoa ja 
variksenmarjaa, mutta Etelä-Suomessa voi kokeilla myös eurooppalaisia 
kasveja kuten kellokanervia. Luonnonperennoista harjupuutarhaan 
sopivat mm. kissankello, kissankäpälä, ketoneilikka ja maksaruohot.  
 
 

 
 
 
 

Pohjavesilammen ranta-asukkaana 
 

 
 
Pohjavesialueelle vapaa-ajan asuntoa rakennettaessa on 
rakennusratkaisut tärkeää suunnitella pohjaveden suojelun kannalta 
kestäviksi. Kunnan viranomaiset ja vapaa-ajan asuntojen varusteita 
myyvät yritykset osaavat parhaiten auttaa näissä kysymyksissä.  
 
Koska pohjavesilampia ei syntytapansa vuoksi lueta vesistöiksi, niitä 
eivät ainakaan kaikilta osin koske samat rakentamista ohjaavat 
säädökset kuin pintavesiä ympäristöineen. Kannattaa kuitenkin harkita, 
olisiko yleisten rantarakentamiseen liittyvien säädöksien vapaaehtoinen 
noudattaminen hyödyllistä. Esimerkiksi rakennusten sijoittelu etäälle 
vesirajasta suojelee rakenteita yllättävien tulvien aiheuttamilta 
vesivahingoilta. 

10 3 



Puutarha 
 
Viherrakentamisella ja puutarhanhoidolla vanha soranottoalue on 
mahdollista muuttaa viihtyisäksi lomailuympäristöksi. Harjumaasto luo 
ainutlaatuiset puitteet aurinkoiselle ja vähäravinteiselle paikalle 
soveltuville kasveille. Lisäksi ympäristöstä löytyy riittämiin luonnonkiviä 
ja hiekkaa pihan rakentamiseen. Pihan suunnitteluvaiheessa on hyvä 
miettiä kasvit ja puutarhan tyyli huolella näihin puitteisiin soveltuvaksi. 
Omaan puutarhaan kannattaakin valita kasveja, jotka selviytyvät 
luonnostaan suojaisessa ja karun hiekkaisessa ympäristössä.  
 
Runsas lannoitus ja kastelu saattavat heikentää pohjaveden laatua. 
Vanhoilla soranottoalueilla, joilla pohjavettä suojaavat maakerrokset on 
poistettu, kulkeutuvat kastelu- ja lannoitevedet sekä mahdolliset 
haitta-aineet nopeasti pohjaveteen. Paahdetta kestävän kasvillisuuden 
suosiminen ja vain tarpeen vaatiessa kastelu ja pitkävaikutteisten 
lannoitteiden käyttö ovat pohjavesiystävällistä pihanhoitoa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ennen puutarhan perustamista on ehkä tarpeen muokata pihan maastoa, 
jotta liika ”sorakuoppamaisuus” saadaan häivytettyä ja piha muutettua 
maastonmuodoiltaan viihtyisämmäksi. Puut ja muu kasvillisuus ovat 
hyväksi, sillä niiden juuristo sitoo kasvualustan eroosiolta ja lehvästö 
muuttaa paahteisen alueen pienilmastoa miellyttävämmäksi. Pihaa 
muokatessa kannattaakin vanhalle soranottoalueelle luonnostaan 
syntynyttä kasvillisuutta säästää mahdollisuuksien mukaan. 
 
Rehevän maan kasvit soveltuvat karun maaperän takia huonosti vanhoille 
soranottoalueille. Näitä kasveja on kuitenkin mahdollista kasvattaa 
ruukuissa, joista kasteluvedet ja ravinteet eivät pääse valumaan maahan. 
Hyötykasvimaan perustamisessa on hyvä ottaa huomioon rehevän mullan 
vaikutukset pohjaveteen. Kasvimaan voi perustaa esimerkiksi 
kohopenkkiin tai lavaan, jonka pohjalle on lisätty kerros savea 
pidättämään kasteluvesiä ja ravinteita. Näin hyötyvät sekä kasvit että 
pohjavesi.  
 
Vanhoille soranottoalueille erinomaisesti soveltuvia puutarhatyyppejä 
ovat esimerkiksi kivikkopuutarha sekä harjupuutarha. Leikattava 
nurmikko kannattaa korvata helppohoitoisemmalla niityllä tai kedolla. 
Myös erilaisia paahteisella paikalla viihtyviä koristeheiniä kannattaa 
kokeilla puutarhassa.  

Jos pihaan on tarpeellista tuoda kasveille kasvualustaa, tulisi sen 

olla niukkaravinteista. Oikeanlaisen kasvualustan lisääminen auttaa 

pohjaveden suojelua, sillä maan pintakerros suodattaa sadevettä 

ennen sen pääsyä karkeaan sora-ainekseen. Vanhoilla 

soranottoalueilla on kokeiltu menestyksekkäästi mm. hiekan ja 

maatuneen turpeen seosta sekä erilaisia metsänpohjasiirteitä. 

Kasvualustan alle levitettävä hieno hiekka sitoo kosteutta ja 

parantaa sadeveden suodattumista. 
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Sorakuopasta kukkameri  

 
Kuivat niityt eli kedot ovat viehättäviä vanhanajan maaseudun 
maisemia. Niillä viihtyvät paahteisessa ja vähäravinteisessa maassa 
kasvavat kasvit. Keto on helppohoitoinen; se vain niitetään kerran 
vuodessa kukkimisen jälkeen, annetaan niittojätteen kuivahtaa muutama 
päivä paikallaan niin että siemenet varisevat maahan, ja korjataan 
niittokasvillisuus pois. Kedot ovat viehättävimmillään keskikesällä 
ketoneilikoiden, päivänkakkaroiden, mäkitervakoiden, keto-orvokkien ja 
kellokukkien kukkiessa.  
 
Keto on helpointa perustaa paikalle, jolla ei ennestään ole paljoa 
kasvillisuutta. Jos alueen maaperä on pelkkää soraa tai hiekkaa, on 
siihen hyvä lisätä esimerkiksi maatunutta turvetta. Ketokasvien 
siemeniä on runsaasti saatavilla, ja niistä voi luoda omanlaisensa 
siemenseoksen. Siemenet kylvetään myöhään syksyllä ennen lumen tuloa, 
jolloin ne saavat tarvitsemansa kylmäkäsittelyn. Siemeniä tarvitaan 
aaria kohden vain keskimäärin desin verran. Tästä syystä on siemenet 
hyvä sekoittaa hiekkaan tai muuhun väliaineeseen riittävän harvan ja 
tasaisen kylvön varmistamiseksi. Kedonkukkien itäminen voi olla hidasta, 
mutta kärsivällisyydellä ja ei-toivottujen kasvien ahkeralla kitkemisellä 
alkuvaiheessa saadaan aikaan kaunis kukkameri. 

 
Asuminen synnyttää väistämättä jätteitä. Asumisen synnyttämien 
jätteiden käsittelyssä pätevät pohjavesialueilla samat säännöt kuin 
muuallakin. Jätehuoltomääräykset ovat kuntakohtaisia, ja niistä 
kannattaakin ottaa selvää omasta kunnasta. Jätteiden määrän 
vähentäminen, tuotteiden uudelleenkäyttäminen, lajittelu ja kierrätys 
ovat oivia muistisääntöjä myös loma- asumisessa. 
  
Pohjavesialueilla jätteet on lajiteltava ja säilytettävä siten, etteivät ne 
pääse leviämään ympäristöön eikä niistä pääse valumaan ravinteita ja 
muita haitta-aineita maaperään tai lampiveteen. Jäteastiat tulee 
sijoittaa joko sisätiloihin tai valumatiiviille alustalle sateelta suojaan. 
Bio- ja puutarhajätteiden kompostointi vaatii pohjavesialueella erityistä 
huolellisuutta. Hyvin hoidettuna ja toimivana komposti voidaan sijoittaa 
vettä läpäisemättömälle alustalle. Kompostoinnissa tärkeää ovat 
kuivikeaineen riittävä käyttö sekä kompostin pitäminen ilmavana.   
 
 
 
 

Kompostoinnin perusasioita: 
 
Komposti kannattaa sijoittaa vähintään viidentoista metrin 
päähän lammesta ja kaivosta. 
 
Hyvä komposti ei läpäise jyrsijöitä ja siinä on tiivis kansi. 
 
Talvikäytössä olevassa kompostissa tulee olla vähintään viisi 
senttimetriä paksu lämmöneristys. 
 
Kompostoi kerroksittain ja kääntele kompostia. Toimiva 
komposti pysyy lämpöisenä, painuu tasaista tahtia eikä haise. 
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