
  
 

  
  

SAAKO AUTON PESTÄ 
KADULLA TAI PIHASSA? 

OHJEITA 
AJONEUVOJEN 
PESUUN 



 
 

Yleisillä alueilla kuten puistoissa tai katujen varsilla au-
tojen, veneiden ja vastaavien laitteiden pesu on kielletty. 
Pesuvesi voi sisältää pesuaineiden lisäksi öljyjä, rasvoja 
ja muita haitallisia aineita, joita ei saa joutua maaperään 
tai sadevesiviemäreihin, josta ne päätyvät maaperään ja 
vesistöihin. 

Erityisen tärkeää pesuvesien käsittely on tärkeillä pohjave-
sialueilla, missä kaikki pesuvedet tulisi mahdollisuuksien 
mukaan johtaa hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta yleiseen 
jätevesiviemäriin tai muuhun hyväksyttyyn jätevesien puh-
distusjärjestelmään. 

Ympäristönsuojelumääräysten suosituksen mukaan tärkeil-
lä pohjavesialueilla sijaitsevilla työmailla työkoneita ei tule 
pestä eikä huoltaa lainkaan. 

SATUNNAINEN PESU ON SALLITTU 
KOTIPIHASSA 
Autoa voi pestä omalla pihalla satunnaisesti pelkällä vedellä, tai 
miedoilla pesuaineilla (liuotinvapaa autoshampoo, astianpesuaine), 
jos pesuvedet voidaan imeyttää maahan tai johtaa siten, ettei niistä 
aiheudu ympäristön pilaantumista tai viihtyvyyshaittaa – esimerkiksi 
pesuvesien valumista oman kiinteistön ulkopuolelle. 

Sitkeiden tahrojen ja vanteiden pesuun tarkoitettujen liuotinpesuainei-
den* käyttö pesussa on kielletty, ellei pesuvesiä voida ohjata hiekan- 
ja öljynerotuskaivon kautta jätevesiviemäriin. 

*) Liuottimia sisältävät pesuaineet tunnistaa pesuainepakkauksesta. Hiilivetyliuotinta 
sisältävän pesuaineen etiketissä lukee esimerkiksi ”sisältää teollisuusbensiiniä” tai ”si-
sältää alifaattisia hiilivetyjä”. Etiketissä voidaan mainita myös, että aine on syttyvää. 

TALOYHTIÖ KIELTÄÄ TAI SALLII 
Taloyhtiön pihalla auton voi ympäristömääräyksiä noudattaen pestä, 
jos yhtiön hallitus sallii sen. Silloinkin vain satunnainen pesu on sallit-
tua ja pesuvesi pitää pystyä imeyttämään maahan tai johtaa siten, 
ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista tai viihtyvyyshaittaa. 

Usein toistuva tai liuotinainepesu vaatii hiekan- ja öljynerotuskaivon 

Ammattimainen* ja muu vastaava usein toistuva pesu on pesuaineiden 
laadusta riippumatta sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakenne-
tulla pesupaikalla, josta vedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon 
kautta jätevesiviemäriin. 

MISSÄ AUTON VOI PESTÄ HUOLETTA? 
Erikseen rakennettuja pesupaikkoja auton omatoimista pesua varten 
on joillakin huoltoasemilla. Auton voi aina pesettää autopesulassa. 
Isojen kauppakeskusten parkkihalleissa on usein myös tarjolla pesu-
palvelua. 

Käyttämällä näitä palveluja ja paikkoja, voit varmistua siitä, ettei au-
ton pesusta aiheudu haittaa ympäristölle. 

*) Ammattimaista pesua saattaa vastata esimerkiksi usein toistuva pesu kerrostalon tai 
rivitaloyhtiön pihalla samalla paikalla tai ajoneuvon ammattimaisesta käytöstä johtuva 
pesu. 
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