Jokamiehen

vesiensuojeluohjeet
N ä i n e nn a lta e h k ä i s e t l e v ä k u k i n to j a j a v e s i e n p i l a a n t u m i s ta .

•

•

Suosi pyykin- ja astianpe
sussa fosfaatittomia ja
nopeasti hajoavia tensidejä
sisältäviä tuotteita sekä
Joutsenmerkkiä. Käytä vain
ohjeiden mukainen annos
pesuaineita.
Pese täysiä pyykki- ja tiskikoneellisia. Suosi matalia
pesulämpötiloja ja lyhyitä
suihkuja.

•

•

Estä jätteen syntymistä,
lajittele ja kierrätä. Myös
vesistöt hyötyvät kierrätyksestä. Vessanpönttö, lavuaari
ja sekajäteroskis eivät ole
ongelmajätteitä varten. Niistä ongelmajätteet päätyvät
ennen pitkää vesistöihin.

•

Älä päästä koiraa tekemään
jätöksiään sadevesiviemärin
tai ojan läheisyydessä.

•

Korjauta ja pesetä auto
huoltoasemalla tai muussa
paikassa, jossa tippuva öljy,
noki ja pesuvedet johdetaan
käsiteltäväksi.

Suosi suomalaista luonnon
kalaa.

…

•

…

•

Osta Luomu-merkittyä
ruokaa ja lähellä tuotettua
ruokaa. Vaadi molempia
kauppiaaltasi. Suosi kasvispainotteista ruokavaliota.

•

Jätteiden heitto veteen ja
ojaan on kielletty! Vesistö ei
pysty käsittelemään jätteitä.
Sadevesi valuu asfaltoiduilta
pihoilta ja kaduilta yleensä
suoraan ojien ja sadevesiviemäreiden kautta vesistöön!
Pyri imeyttämään sadevedet
maahan omalla tontillasi.

…
•

Käytä julkisia kulkuvälineitä,
pyörää ja omia jalkojasi. Liikenteen päästöt kuormittavat
myös vesistöjä.

…
•

Puutarhan saavat kukoistamaan työ ja komposti. Vältä
keinolannoitteita ja torjunta-aineita. Älä ylilannoita
kasvimaata ja marjapensaita!
Jätä suojavyöhyke kasvimaan
ja ojan tai vesistön väliin.

…
•

Huolehdi mökillä ja pihalla
siitä, että pesuvedet eivät
valu vesistöön. Käytä pesussa
luonnonmukaisia pesuaineita: mäntysuopaa, etikkaa
ja aitoa saippuaa. Huolehdi
myös veneen ja saunan jätevesistä.

•

•

Pidä oma jätevesien käsittelyjärjestelmäsi kunnossa.
Tyhjennä lietekaivo riittävän
usein ja huolehdi lietteestä
asianmukaisesti.

•

Pidä ulkohuussi kaukana
rannasta ja ojista. Imeytä
neste kuivikkeeseen. Kompostoi huussin jäte siten, että
ravinteet eivät pääse karkaamaan kompostista. Mökillä
parasta vesiensuojelua on
hyvin hoidettu kuivakäy
mälä, ei vesivessa.

•

Kalasta yhtä petokalakiloa
kohti vähintään 10 kiloa
pienikokoisia lajeja kuten
särkikaloja ja kiiskiä. Käytä
ne ruuaksi tai vie kompos
tiin. Kompostoi myös
perkausjätteet.

•

Vältä veneen pohjamaalina
vesiluonnolle myrkyllisiä,
vesieliöiden irrottamiseen
käytettyjä aineita. Veneen
pohjan voi pestä mekaanisella pesurilla satamien
pesupisteissä.

…

•

Melu ja kaahailu häiritsevät
eläimiä ja kasvillisuutta.
Aja siis varovasti etenkin
matalilla rannoilla ja lintujen
pesimäaikaan.

Varusta veneesi tyhjennettävällä septitankilla tai
kuivakäymälällä. Jäteveden
laskeminen suoraan veteen
on kiellettyä!

…
•

Luonnon tekemä ranta on
vesistön oma suojavyöhyke.
Säilytä se sellaisena. Vältä
rannan ruoppausta.

•

Vesikasveja voi niittää, jos
kasvusto kasvaa haittaavan
tiheäksi. Vie niitetyt kasvit
kompostiin tai kauas rannasta. Kaikkia vesikasveja
ei kannata niittää, sillä ne
toimivat maalta vesistöön
tulevan aineksen suodattimena ja kalojen piilopaikkana.

Suomen luonnonsuojeluliitto tekee työtä sisävesien ja Itämeren suojelemiseksi. Liiton tavoitteena on vesien pilaantumisen ehkäisy sekä vesiluonnon monimuotoisuuden
turvaamiseen. Työssä keskeistä on päätöksentekoon vaikuttaminen, tiedotus ja kouluttaminen. Tue Luonnonsuojeluliiton vesiensuojelutyötä lahjoituksella tai liittymällä jäseneksi.

Lisätietoja: http://www.sll.fi/tuejatoimi

