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Teemat 

• Pintavesien suojelu 

• Tuulikulkeuma, pintavalunta 

• Usein kysyttyä 

• Meri, lähde, viemäri 

• Pohjavesialueet 

• Käsittelyalueen ulkopuolisen 

kasvillisuuden suojelu 



Mikä on vesistöä? 

• Vesilain mukaan vesistöllä tarkoitetaan: 

‒ Järveä, lampea, jokea, puroa ja muuta luonnollista 

vesialuetta 

‒ Tekojärveä, kanavaa ja muuta vastaavaa keinotekoista 

vesialuetta 

‒ Vesistönä ei pidetä noroa, ojaa ja lähdettä 

 Vesistön valuma-alue on > 10 km2  



Vanhassa järjestelmässä huomioitiin vain 
myrkyllisyys 

Tuulikulkeuma  

Pintavalunta  

Salaojavalunta 

Vesistöjen suojelussa rajoitukset: 
tuulikulkeuma tai pintavalunta 

Pinta- ja 

salaojavalunta 

jatkossa mukaan 

riskinarviointiin. 

• Myrkyllisyys 

vesieliöille 

• Käyttömäärä ja -

kerrat 

• Tuulikulkeuman 

vähentäminen 
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Vesistöjen suojelu tuulikulkeumalta (1) 

• Suojaetäisyyttä voi kaventaa tuulikulkeumaa 

vähentävillä suuttimilla 

• Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla 

ruiskutettaessa 

 

3-100 m 



 

Vesistöjen suojelu – aina valmistekohtaista! 
Jos viuhkasuutin ei sallittu 



Vesistöjen suojelu pintavalunnalta (2) 

• Suojaetäisyys traktoriruiskulla aina 10 metriä. 

• Valmistekohtainen 

• Voi olla kasvilajikohtaisia tarkennuksia, jotka johtuvat esim. 

ruiskutusajankohdasta ja käyttömäärästä 

• Kaistalle suositellaan monivuotista nurmikasvustoa, joka on 

tukikelpoinen 

• Suojaetäisyyttä ei voi kaventaa käyttämällä 

tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia. 



Usein kysyttyä: 
Meri – noudata suojaetäisyyksiä vesistöön 

• Vesilain vesistön määritelmästä puuttuu meri  

• Vesilaissa sanotaan selvästi, että ”Mitä tässä laissa 

säädetään vesistöstä, sovelletaan myös Suomen 

aluevesiin ja talousvyöhykkeeseen.”   

• Vesipolitiikan puitedirektiivissä 2000/60/EY velvoite suojella 

merivettä 

 Vesistösuojaetäisyydet koskevat myös merta! 



Usein kysyttyä: 
Lähde – älä saastuta kasvinsuojeluaineella  

• Lähteiden luonnontilaa ei saa vaarantaa (vesilaki) 

• Älä ruiskuta suoraan lähteeseen tai muihin laissa 

mainituista vesistä.  

• Flada, kluuvijärvi, Etelä-Suomessa sijaitseva noro tai 

enintään yhden hehtaarin suuruinen lampi tai järvi 

• Herkästi kulkeutuvilla aineilla on myyntipäällyksessä 

erikseen maininta suojaetäisyydestä lähteeseen: 

• ”Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden 

ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen 

kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke.” 

 

 



Usein kysyttyä:  
Älä päästä kasvinsuojeluaineita viemäriin 

• Viemäriin kaadettu vesi päätyy lopulta vesistöihin, 

joten kasvinsuojeluaineiden jäämiä ei saa laskea 

viemäreihin. 

• Myyntipäällyksessä ”ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskun 

pesunestettä ei saa päästää vesiin”. 

• Tukesin koulutusaineistossa: ”kasvinsuojeluaineiden 

jäänteitä ei saa huuhtoa yleiseen viemäriverkostoon, ojiin 

tai vesistöihin”. www.tukes.fi/kasvinsuojelu ja 

www.tukes.fi/vaxtskydd  

http://www.tukes.fi/kasvinsuojelu
http://www.tukes.fi/vaxtskydd


Kasvinsuojelu pohjavesialueilla 

• Sallitut valmisteet ks-rekisteristä 

https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/ 

• Pohjavesirajoitus-kohdasta ”Ei”. 

• Näillä ei mitään rajoituksia pohjavesialueella 

• Pohjavesialueella kielletyt valmisteet 

• Pohjavesirajoitus-kohdasta ”Kyllä”. 

• Tässä kaikki 182 valmistetta, joilla jonkinlaisia rajoituksia 

pohjavesialueilla. Esim. osalla glyfosaatti-valmisteista on 

rajoitettu käyttöä (pesäkekäsittely sallittu), joten ne ovat 

tässä listassa. 

https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/


 

  Valitse tästä 



 



Käsittelyalueen ulkopuolisen kasvillisuuden 
suojelu 

• Tämä on suositus! 

• Esim. viereisen lohkon kasvuston suojelu, pihat, 

kasvimaat 



•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

Kiitos! 



• Turvallinen, teknisesti luotettava ja 
• ekologisesti kestävä yhteiskunta 

•www.tukes.fi 
•www.facebook.com/turvallisuusjakemikaalivirasto 

•www.twitter.com/tukesinfo 


