Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia

Pohjavesi on
juomavettämme
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 merkittävimmät 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

javeteen asti. Käytä pohjavesialueella pesupaikkoja, joissa
pesuvedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin.

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 aiheutunut
maaperän tai pohjaveden pilaantumista, on velvollinen

Talousvedestä
yli

puhdistamaan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden.
Likaavat aineet voivat levitä pohjaveden mukana laajalle
alueelle. Pilaantuneen pohjaveden puhdistaminen on vaikeaa, hidasta ja kallista.

60%

Pohjavesien suojelussa sovelletaan myös muita lakeja ja
kuntien määräyksiä.

on pohjavettä

Pidä oma tonttisi
puhtaana
Noudata öljytuotteiden ja muiden palavien nesteiden va-

Vältä jätteiden ja romujen varastointia asuinkiinteistöllä.

rastoinnissa vaarallisia kemikaaleja koskevan asetuksen

Niistä voi aiheutua haitallisten aineiden vuotoja maape-

määräyksiä. Asuinhuoneistojen sisätiloissa saa säilyttää

rään. Säilytä nestemäiset jätteet niille tarkoitetuissa tii-

enintään 25 litraa ja varastossa enintään 50 litraa palavia

viisti suljetuissa astioissa ja sijoita astiat tiivispohjaiselle

nesteitä.

alustalle.

Monet kasvinsuojeluaineet ovat maassa helposti kulkeu-

Oman talousvesikaivosi kunnossapidolla ja jätevesiesi

tuvia ja erittäin hitaasti hajoavia. Siksi niiden käyttöä poh-

asianmukaisella käsittelyllä turvaat hyvälaatuisen juoma-

javesialueilla on rajoitettu tai kokonaan kielletty. Harkitse

veden. Kaivon kuntoa ja suojausrakenteiden tiiviyttä kan-

tarkkaan kasvinsuojeluaineiden käyttötarve! Tarkista kas-

nattaa tarkkailla säännöllisesti. Johda sade- ja sulamisve-

vinsuojeluaineen käyttökielto tai -rajoitus tuotteen myyn-

det poispäin kaivosta.

tipäällyksen tekstistä. Jätä kaivojen ja lähteiden ympärille
kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke.

Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyvaatimukset ovat
yleensä pohjavesialueilla muita alueita tiukemmat. Tarkis-

Autojen ja koneiden pesun ja huollon yhteydessä pesuaineita ja muita kemikaaleja huuhtoutuu maaperään. Ne
sisältävät veteen liukenevia yhdisteitä, jotka voivat kulkeutua maan pinnalta syvempiin maakerroksiin ja poh-

ta vaatimukset kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä.

Ole valppaana myös
pihapiirin ulkopuolella
Luonnossa pohjavesialueen voi havaita hiekka- ja sorakerrosten muodostamina harjuina ja mäntykankaina. Pohjavesialueet ja pohjavedenottamon suoja-alueet on usein
merkitty maastoon kylteillä. Kun toimit pohjavesialueella,
varmista, että terveydelle haitallisia aineita ei pääse vuotamaan maaperään. Onnettomuus- ja vahinkotilanteissa pyri
rajoittamaan vahinkoa ja ilmoita havaitsemastasi vuodosta
viipymättä hätäkeskukseen (112) ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Entiset hiekan- ja soranottoalueet ovat erityisen haavoittuvia, koska niillä pohjavettä suojaava maakerros ja
kasvillisuus puuttuvat. Jos havaitset maastossa jätteitä,
nestetynnyreitä tai -kanistereita, autonromuja, jälkiä moottoriajoneuvojen huollosta jne., ilmoita asiasta kunnan ym-
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päristönsuojeluviranomaiselle.

Lisätietoa
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta tai ELY-kes-

huoltomääräykset sisältävät ohjeet jätteiden lajittelusta,

kuksesta voit kysyä lisätietoa pohjavesialueesta ja siitä,

varastoinnista ja toimittamisesta luvanmukaiseen vas-

onko pohjavesialueelle laadittu suojelusuunnitelma. Suo-

taanottopaikkaan. Kunnan rakennusjärjestyksessä mää-

jelusuunnitelma sisältää ehdotuksia siitä, miten alueen

rätään, miten pohjavettä suojellaan kaivu- ja rakennus-

toimijat voivat varmistaa, että pohjaveden laatu säilyy

töiden yhteydessä.

hyvänä. Ympäristönsuojeluviranomaisilta tai vesihuoltolaitokselta voit selvittää, onko pohjavesialueella sijait-

Luettelo pohjavesialueilla kielletyistä kasvinsuojeluai-

sevalle pohjavedenottamolle vahvistettu suoja-alue, ja

neista löytyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sivuilta

mitkä toimet suoja-alueella on kielletty.

www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Kasvinsuojeluaineet/Ymparistorajoitukset-

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

/Pohjavesirajoitus/.

avointieto) on ilmainen tietopalvelu, jonka paikkatietoaineistosta löydät pohjavesialueiden rajaukset ja voit

Keskeisiä lakeja ja asetuksia

tarkistaa, sijaitseeko kiinteistösi pohjavesialueella.
• Ympäristönsuojelulaki 527/2014
Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna-karttapalvelusta (www.paikkatietoikkuna.fi) löydät pohjavesialueiden rajaukset.
Kaivon huolto- ja kunnostusohjeet sekä hyödyllistä tie-

• Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien
käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015
• Laki kasvinsuojeluaineista 1563/2011

toa kaivovesien laadusta löydät ympäristöhallinnon kaivosivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi/kaivot. Tietoa

• Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä

asianmukaisesta kiinteistökohtaisesta jätevesien käsit-

viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 209/2011

telystä saat kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta ja
ympäristönsuojeluviranomaiselta.
Kiinteistökohtaisista talousjätevesien käsittelyratkaisuista löydät lisätietoa ympäristöhallinnon sivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi/hajajatevesi ja Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n sivuilta osoitteesta www.
vesiensuojelu.fi/jatevesi.
Kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä löydät yksityiskohtaisia maaperään, pohjavesiin ja pohjavesialueiden
huomioonottamiseen liittyviä määräyksiä. Kunnan jäte-
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Hei!

Tiesitkö että asut pohjavesialueella? Vastuullisella toiminnalla voit osaltasi varmistaa, että alueesi
pohjavesi pysyy jatkossakin hyvälaatuisena.
Lisätietoja liittyen talous- ja pohjavesiin:
Kouvolan kaupunki, Ympäristöpalvelut, ympäristönsuojelu
ymparistopalvelut@kouvola.fi
Ympäristöpalvelujen toimisto 020
615 5163

Ota rohkeasti yhteyttä!

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
pohjavesialueet, pohjaveden suojelu:
Heidi Rautanen
Hydrogeologi
heidi.rautanen@ely-keskus.fi
0295 029 279
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