
Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia



Pohjavettä muodostuu sade- ja sulamisvesien imeytyessä maakerroksiin. Se on vettä, joka täyttää avoimen huokostilan 

maaperässä ja raot kallioperässä. Pohjavettä esiintyy maan uumenissa lähes kaikkialla. Vedenhankinnan kannalta merkittä-

vimmät pohjavesivarastot on luokiteltu pohjavesialueiksi. 

Suomessa vesilaitosten jakamasta talousvedestä yli 60 % on pohjavettä tai tekopohjavettä. Lisäksi haja-asutusalueella on 

laajalti käytössä yksityisiä talousvesikaivoja. Pohjavesiä on suojeltava, jotta meillä on käytössä hyvälaatuista juomavettä nyt 

ja tulevaisuudessa. Purkautuva pohjavesi vaikuttaa myös virtavesien, järvien ja lähteiden tilaan.
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Laki kieltää pohjaveden 
pilaamisen 

Ympäristönsuojelulaki kieltää pohjaveden pilaamisen. 

Pilaamiskiellon mukaan ainetta, energiaa tai pieneliöitä 

ei saa käsitellä siten, että pohjaveden laatu voi muuttua 

terveydelle haitalliseksi. Se, jonka toiminnasta on aiheu-

tunut maaperän tai pohjaveden pilaantumista, on velvolli-

nen puhdistamaan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden. 

Likaavat aineet voivat levitä pohjaveden mukana laajalle 

alueelle. Pilaantuneen pohjaveden puhdistaminen on vai-

keaa, hidasta ja kallista. 

Pohjavesien suojelussa sovelletaan myös useita muita la-

keja ja kuntien määräyksiä.

Pidä oma tonttisi 
puhtaana

Noudata öljytuotteiden ja muiden palavien nesteiden va-

rastoinnissa vaarallisia kemikaaleja koskevan asetuksen 

määräyksiä. Asuinhuoneistojen sisätiloissa saa säilyttää 

enintään 25 litraa ja varastossa enintään 50 litraa palavia 

nesteitä. 

Monet kasvinsuojeluaineet ovat maassa helposti kulkeu-

tuvia ja erittäin hitaasti hajoavia. Siksi niiden käyttöä poh-

javesialueilla on rajoitettu tai kokonaan kielletty. Harkitse

tarkkaan kasvinsuojeluaineiden käyttötarve! Tarkista kas-

vinsuojeluaineen käyttökielto tai -rajoitus tuotteen myyn-

tipäällyksen tekstistä. Älä käytä kasvinsuojeluaineita kai-

vojen tai lähteiden ympäristössä.

Autojen ja koneiden pesun ja huollon yhteydessä pesuai-

neita ja muita kemikaaleja huuhtoutuu maaperään. Ne 

sisältävät veteen liukenevia yhdisteitä, jotka voivat kul-

keutua maan pinnalta syvempiin maakerroksiin ja pohja-

veteen asti. Käytä pesupaikkoja, joissa pesuvedet johde-

taan hiekan- ja öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin.

Vältä jätteiden ja romujen varastointia asuinkiinteistöllä. 

Niistä voi aiheutua haitallisten aineiden vuotoja maape-

rään. Säilytä nestemäiset jätteet niille tarkoitetuissa tii-

viisti suljetuissa astioissa ja sijoita astiat tiivispohjaiselle 

alustalle.

Oman talousvesikaivosi kunnossapidolla ja jätevesiesi 

asianmukaisella käsittelyllä turvaat hyvälaatuisen juoma-

veden. Kaivon kuntoa ja suojausrakenteiden tiiviyttä kan-

nattaa tarkkailla säännöllisesti. Johda sade- ja sulamisve-

det poispäin kaivosta. 

Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyvaatimukset ovat 

pohjavesialueilla muita alueita tiukemmat. Tarkista vaa-

timukset ympäristönsuojelulaista (527/2014 ja muutos 

19/2017) sekä  kuntasi ympäristönsuojelumääräyksistä. 

Talous-
vedestä 

yli

on pohjavettä
60%



Vesihuoltotulkki (www.ymparisto.fi/vesihuoltotulkki)  

auttaa sinua valitsemaan kiinteistöllesi soveltuvimman 

ja taloudellisimman jätevesienkäsittelyvaihtoehdon. 

Tulkki toimii työkaluna, mutta ei korvaa jätevesisuun-

nitelmaa tai -selvitystä.

Ole valppaana myös 
pihapiirin ulkopuolella

Luonnossa pohjavesialueen voi havaita hiekka- ja soraker-

rosten muodostamina harjuina ja mäntykankaina. Pohja-

vesialueet ja pohjavedenottamon suoja-alueet on usein 

merkitty maastoon kylteillä. Erityisesti pohjavesialueella 

on  tärkeä varmistaa, että terveydelle haitallisia aineita  ei 

pääse vuotamaan maaperään. Onnettomuus- ja vahinko-

tilanteissa  pyri rajoittamaan vahinkoa ja ilmoita havait-

semastasi vuodosta viipymättä hätäkeskukseen (112) ja 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Entiset hiekan- ja soranottoalueet ovat erityisen haa-

voittuvia, koska niillä pohjavettä suojaava maakerros ja 

kasvillisuus puuttuvat. Jos havaitset maastossa jättei-

tä, nestetynnyreitä tai -kanistereita, autonromuja, jälkiä 

moottoriajoneuvojen huollosta jne., ilmoita asiasta kun-

nan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
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Lisätietoa
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta tai ELY-kes-

kuksesta voit kysyä lisätietoa pohjavesialueesta ja siitä,

onko pohjavesialueelle laadittu suojelusuunnitelma. 

Suojelusuunnitelma sisältää toimenpidesuosituksia, 

joilla alueen toimijat voivat varmistaa, että pohjaveden 

laatu ja määrä turvataan. Ympäristönsuojeluviranomai-

silta tai vesihuoltolaitokselta voit selvittää, onko poh-

javesialueella sijaitsevalle pohjavedenottamolle vah-

vistettu suoja-alue, ja mitkä toimet suoja-alueella on 

kielletty.

Ympäristöhallinnon Avoin tieto –palvelu  (www.syke.fi/

avointieto) on ilmainen tietopalvelu, jonka paikkatieto-

aineistosta löydät pohjavesialueiden rajaukset ja voit 

tarkistaa, sijaitseeko kiinteistösi pohjavesialueella.

Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna-karttapalvelusta 

(www.paikkatietoikkuna.fi) löydät pohjavesialueiden ra-

jaukset.

Kaivon huolto- ja kunnostusohjeet sekä hyödyllistä tie-

toa kaivovesien laadusta löydät ympäristöhallinnon kai-

vosivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi/kaivot. Kaivove-

den analyysitulkki löytyy myös osoitteesta www.vesi.fi.

Tietoa asianmukaisesta kiinteistökohtaisesta jätevesien 

käsittelystä saat kunnan rakennusvalvontaviranomai-

selta ja ympäristönsuojeluviranomaiselta. Käsittelyrat-

kaisuista löydät lisätietoa ympäristöhallinnon sivuilta 

(www.ymparisto.fi/hajajatevesi) ja Suomen Vesiensuo-

jeluyhdistysten Liitto ry:n sivuilta 

(www.vesiensuojelu.fi/jatevesi).

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä löydät yksi-

tyiskohtaisia maaperään, pohjavesiin ja pohjavesialuei-

den huomioonottamiseen liittyviä määräyksiä. Kunnan 

jätehuoltomääräykset sisältävät ohjeet jätteiden lajit-

telusta, varastoinnista ja toimittamisesta luvanmukai-

seen vastaanottopaikkaan. Kunnan rakennusjärjestyk-

sessä määrätään, miten pohjavettä suojellaan kaivu- ja 

rakennustöiden yhteydessä.

Luettelo pohjavesialueilla kielletyistä kasvinsuojeluai-

neista tlöytyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sivuilta

www.tukes.fi/kemikaalit/kasvinsuojeluaineet/ymparis-

torajoitukset-ja-suositukset/pohjavesirajoitus.

Keskeisiä lakeja ja asetuksia

•  Ympäristönsuojelulaki 527/2014

•  Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien 

 käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015

•  Laki kasvinsuojeluaineista 1563/2011

•  Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä  

 viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 157/2017
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Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys ry

Vesihuoltolaitosten
kehittämisrahasto

POHJAVESIESITTEET VOIT LADATA OSOITTEESTA

www.ymparisto.fi/pohjavedensuojelu/esitteet


