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Pöytäkirjaan liittyvät kansalliset tavoitteet ja tavoitepäivämäärät 

 

 

Taustaa 

 

 

Vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan tarkoituksena on vedestä aiheutuvien 

sairauksien ehkäiseminen, rajoittaminen ja vähentäminen Euroopan alueella. 

Pöytäkirjan merkitystä lisää se, että sen avulla edistetään vesihuollon, sekä talousvesi- 

että jätevesihuollon kehittämistä. Erityisen tärkeä merkitys pöytäkirjalla on Itä-

Euroopan maissa niiden pyrkiessä ratkaisemaan vesihuoltoon liittyviä kysymyksiä. 

Suomi allekirjoitti pöytäkirjan 17 päivänä kesäkuuta 1999 ja ratifioi sen 3 päivänä 

maaliskuuta 2005. Pöytäkirja tuli voimaan 4 päivänä elokuuta 2005.  

 

Pöytäkirjan edellyttämänä sopimuspuolten on laadittava ja julkaistava kansalliset 

tavoitteet, jotka on saavutettava tai ylläpidettävä vedestä aiheutuvien sairauksien 

estämiseksi. Kansallisten tavoitteiden laatimisen tulee perustua pöytäkirjan 6(2) 

artiklassa mainittuihin tavoitteisiin. Sopimuspuolten on julkaistava kansalliset 

tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi asetetut tavoitepäivämäärät elokuun 4 päivään 

2007 mennessä.  

 

Tässä muistiossa esitetään pöytäkirjaan liittyvät kansallisesti tavoitteet, niiden 

saavuttamiseksi asetetut tavoitepäivämäärät sekä toimenpiteet tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Tässä muistiossa pöytäkirjan tekstin suorat lainaukset on kirjoitettu 

”kursiivilla”. 
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Kansalliset, pöytäkirjan 6(2) artiklan mukaiset tavoitteet ja tavoitepäivämäärät  

 

 

”1. Tämän pöytäkirjan päämäärän saavuttamiseksi sopimuspuolet pyrkivät 

turvaamaan: 

 

(a) talousveden saannin kaikille ja  

(b) jätevesihuollon saannin kaikille  

kokonaisvaltaisten vesien käyttö-, hoito- ja suojelujärjestelmien puitteissa, joiden 

tavoitteina on vesivarojen kestävä käyttö, sellainen veden laatu, joka ei vaaranna 

ihmisten terveyttä, ja vesiekosysteemien suojelu. 

 

2. Tätä tarkoitusta varten sopimuspuolet laativat ja julkaisevat kansalliset ja/tai 

paikalliset palvelutasotavoitteet, jotka on saavutettava tai ylläpidettävä vedestä 

aiheutuvien sairauksien tehokkaaksi estämiseksi. Tavoitteet tarkistetaan 

määräajoin. Samalla sopimuspuolet huolehtivat myös käytännön ja/tai muista 

järjestelyistä kansalaisten avoimen ja tasapuolisen osallistumisen turvaamiseksi ja 

varmistavat, että kansalaisten mielipiteet otetaan asianmukaisesti huomioon. 

Lukuun ottamatta kansallisista tai paikallisista olosuhteista johtuvia tilanteita, 

joissa tavoitteilla ei ole merkitystä vedestä aiheutuvien sairauksien ehkäisemisessä, 

rajoittamisessa tai vähentämisessä, tavoitteisiin sisällytetään muun muassa: 

 

(a) toimitettavan talousveden laatu, jolloin on otettava huomioon talousveden 

laatua koskevat Maailman terveysjärjestön ohjeet,”  

 

Kansallinen tavoite 

 

Vesihuoltolaitosten toimittaman talousveden laatu täyttää sosiaali- ja 

terveysministeriön asetusten (461/2000) ja (401/2001) vaatimukset. Asetukset 

pohjautuvat ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta annettuun neuvoston 

direktiiviin 98/83/EY, jäljempänä juomavesidirektiivi. Direktiivin 

valmistelussa on huomioitu Maailman terveysjärjestön (WHO) talousveden 

laadulle asettamat terveysperusteiset ohjearvot. 

 

Talousvettä toimittavassa laitoksessa työskentelevät, talousveden laatuun 

vaikuttavia toimenpiteitä tekevät työntekijät ovat suorittaneet 

terveydensuojelulain (763/1994) 20 b §:ssä tarkoitetun laitosteknisen ja 

talousvesihygieenisen osaamistestin. 

 

Tavoitepäivämäärä 

 

Juomavesidirektiiviin sisällytetyn fluoridin raja-arvon saavuttamisen 

tavoitepäivämääräksi asetetaan 31 päivä joulukuuta 2007. Tavoitepäivämäärä 

perustuu juomavesidirektiivin sallimiin määräaikaisiin poikkeuksiin, joita 

Suomessa on myönnetty fluoridin raja-arvon tilapäiseen ylittämiseen. 

Poikkeusten aikana talousveden fluoridipitoisuus tulee saattaa raja-arvon 

mukaiseksi. Muiden muuttujien osalta tavoitepäivämäärän asettaminen ei ole 

tarpeen, koska siirtymäaika juomavesidirektiivin vaatimusten täyttymiselle 

päättyi 25 päivä joulukuuta 2003.   
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Osaamistestin suorittamisen osalta tavoitepäivämääräksi asetetaan 30 päivä 

kesäkuuta 2008. 

 

Perustelut 

 

Talousveden laatua koskevat yleiset määräykset on Suomessa sisällytetty 

terveydensuojelulakiin (763/1994). Lain 20 § edellyttää, että kunnan 

terveydensuojeluviranomaisen on valvottava säännöllisesti talousveden laatua. 

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi määrätä talousveden käsiteltäväksi 

tai antaa talousveden käyttöä koskevia määräyksiä terveyshaittojen 

ehkäisemiseksi.  

 

Talousveden valvontaa ja laatua koskevat tarkemmat määräykset on 

sisällytetty terveydensuojelulain (763/1994) 21 §:n nojalla annettuihin 

sosiaali- ja terveysministeriön asetuksiin (461/2000) ja (401/2001). 

Asetuksissa talousveden laadulle on asetettu sekä terveysperusteisia 

laatuvaatimuksia että veden käyttökelpoisuuteen perustuvia laatusuosituksia. 

Asetusten vaatimukset pohjautuvat juomavesidirektiiviin 98/83/EY, jonka 

valmistelussa on huomioitu Maailman terveysjärjestön ohjeet. Asetuksen 

(461/2000) 6 §:n mukaisesti lääninhallitukset voivat myöntää toimialueellaan 

määräaikaisen poikkeuksen talousveden laatuvaatimusten täyttämisestä, jos 

talousveden toimittamista ei voida hoitaa kyseisellä alueella millään muulla 

kohtuulliseksi katsottavalla tavalla eikä poikkeamisesta aiheudu vaaraa 

ihmisen terveydelle. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (461/2000) 16 § edellyttää, että 

talousveden toimittajan on tiedotettava riittävästi toimittamansa talousveden 

laadusta. Talousveden laatua koskevat tiedot tulee juomavesidirektiivin 

98/83/EY edellyttämänä raportoida säännöllisin väliajoin myös Euroopan 

komissiolle. Raportointivelvoite koskee laitoksia, jotka toimittavat talousvettä 

vähintään 1 000 m
3
 päivässä tai vähintään 5 000 käyttäjälle. Suomessa 

raportointivelvoitteen täyttävien laitosten tiedot kootaan vuosittain 

lääninhallitusten kautta Kansanterveyslaitokselle edelleen Euroopan 

komissiolle raportoitavaksi. Lisäksi ympäristöterveydenhuollossa on 

valmisteilla ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen 

kohdetietojärjestelmä, johon kootaan kaikki ympäristöterveydenhuollon 

kohteet mukaan lukien kaikki talousvettä toimittavat laitokset. Talousvettä 

toimittavien laitosten osalta yhteiseen järjestelmään kootaan laitosten 

perustiedot sekä kaikki talousvedestä tehtävien viranomaistutkimusten 

tulokset. Järjestelmä tulee olemaan kaikkien ympäristöterveydenhuollon ja 

ympäristöhallinnon viranomaisten käytettävissä. Järjestelmä on valmis vuoden 

2008 loppuun mennessä. 

 

Kuntien on laadittava ja hyväksyttävä säännöllistä valvontaa varten 

ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma, joka pohjautuu 

valtakunnalliseen ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelmaan. 

Valtakunnallisen valvontaohjelman ja kuntien valvontasuunnitelmien avulla 

pyritään lisäämään ympäristöterveydenhuoltoon liittyvän valvonnan (mm. 

talous- ja uimavedet) tehokkuutta ja laatua sekä yhdenmukaistamaan 

kunnallisen valvonnan ohjausta. Terveydensuojelulakiin (763/1994) 
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sisällytetty muutos valtakunnallisesta valvontaohjelmasta ja kunnallisista 

valvontasuunnitelmista tuli voimaan toukokuussa 2006. Elokuussa 2006 

voimaan tulleet valtioneuvoston asetukset (664/2006) ja (665/2006) sisältävät 

tarkemmat säännökset valvontaohjelman ja valvontasuunnitelman laatimisesta 

ja niiden sisällöstä. Ensimmäinen valtakunnallinen ympäristöterveydenhuollon 

valvontaohjelma on laadittu vuodelle 2007. Kuntien valvontasuunnitelmien 

tulee olla valmiina vuoden 2008 alkuun mennessä.  

 

Talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annettu sosiaali- ja 

terveysministeriön asetus (461/2000) velvoittaa kunnan 

terveydensuojeluviranomaista yhteistyössä talousvettä toimittavan laitoksen 

kanssa laatimaan laitosten säännöllistä valvontaa varten laitoskohtaisen 

valvontatutkimusohjelman, jossa huomioidaan laitoksen ominaispiirteet. 

Valvontatutkimusohjelma on tarkistettava vähintään viiden vuoden välein ja 

muutoinkin, milloin se olosuhteiden muuttumisen takia on pidettävä 

tarpeellisena. 

  

Vesihuoltolain (119/2001) 14 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen tulee huolehtia 

siitä, että laitoksen toimittama talousvesi täyttää terveydensuojelulaissa 

säädetyt laatuvaatimukset.  

 

Terveydensuojelulakiin (763/1994) on lisätty talousvettä toimittavan laitoksen 

veden laadusta vastaavien henkilöiden pätevyysvaatimuksia ja pätevyyden 

osoittamista koskeva säännös. Toukokuussa 2006 voimaan tullut lakimuutos 

koskee laitoksia, jotka toimittavat talousvettä vähintään 10 m
3
 päivässä tai 

vähintään 50 henkilölle. Talousvettä toimittavassa laitoksessa työskentelevältä 

vaadittavasta laitosteknisestä ja talousvesihygieenisestä osaamisesta sekä 

osaamisen testaamisesta säädetään tarkemmin  tammikuussa 2007 

voimaantulleella sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (1351/2006). Testi 

on suoritettava hyväksyttävästi kesäkuun 2008 loppuun mennessä. 

Osaamistodistus on voimassa viisi vuotta. 

 

 

 ”(b) vedestä aiheutuvien sairauksien syntymisien ja esiintymien vähentäminen,” 

 

Kansallinen tavoite 

 

Vähennetään vesiepidemioissa sairastuneiden määrää siten, että vuosittainen 

sairastuneiden osuus koko väestöstä on enimmillään 0,01 %. 

 

Tavoitepäivämäärä 

 

Tavoitepäivämääräksi asetetaan 31 päivä joulukuuta2015. 

 

Perustelut 

 

Terveydensuojelulaki (763/1994) sisältää erityistilanteita ja talousveden 

aiheuttamia epidemioita koskevia määräyksiä. Lain 8 § edellyttää, että kunnan 

terveydensuojeluviranomaisen on yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa 

varauduttava valmius- ja varotoimenpiteisiin erityistilanteiden aiheuttamien 



 5 

terveyshaittojen ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja poistamiseksi. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen on laadittava suunnitelma 

talousveden laadun turvaamiseksi onnettomuuksissa tai vastaavissa muissa 

erityistilanteissa. Tarkemmat säännökset erityistilanteisiin varautumista 

koskevien suunnitelmien sisällöstä ja laatimisesta annetaan  sosiaali- ja 

terveysministeriön asetuksella.  

 

Talousveden aiheuttama epidemia tai epäily talousveden aiheuttamasta 

epidemiasta edellyttää terveydensuojelulain (763/1994) 20 a §:n mukaan 

talousvettä toimittavalta laitokselta ja kunnan terveydensuojeluviranomaiselta 

välittömiä toimenpiteitä talousveden laadun parantamiseksi ja epidemian 

leviämisen ehkäisemiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön maaliskuussa 2007 

antama asetus (251/2007) sisältää talousveden välityksellä leviävien 

epidemioiden selvittämistä koskevia tarkempia säännöksiä. 

Kansanterveyslaitos antaa asiantuntija-apua talousveden välityksellä leviävien 

epidemioiden selvittämisessä. Erityistilanteita varten sosiaali- ja 

terveysministeriö on julkaissut vuonna 2000 eri asiantuntijoiden laatiman 

ympäristöterveyden erityistilanteiden oppaan (Oppaita 2000:4), jossa 

käsitellään mm. vedestä aiheutuneiden erityistilanteiden selvittämistä. Tämän 

lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on vuonna 1997 antanut ohjeen (1/021/97) 

ruokamyrkytysten seurannasta ja ilmoituksista. Ministeriö antaa myöhemmin 

tarkempia säännöksiä talousveden desinfiointivalmiudesta. Suomen 

ympäristökeskus on vuoden 2007 alussa julkaissut laitosten hoitajille 

suunnatun oppaan pienten pohjavesilaitosten ylläpidosta ja valvonnasta. Maa- 

ja metsätalousministeriö, Huoltovarmuuskeskus ja Suomen ympäristökeskus 

ovat vuonna 2006 julkaisseet oppaan vesihuollon erityistilanteista ja niihin 

varautumisesta.  

 

Koska vesiepidemioissa sairastuneiden henkilöiden määrä vaihtelee vuosittain, 

ei yllä mainitun tavoitteen täyttymistä voida arvioida vain yhden vuoden 

vesiepidemiatietojen perusteella. Usean vuoden epidemiatietoihin perustuva 

laskelma vesiepidemioissa sairastuneiden henkilöiden osuudesta koko 

väestöön nähden antaa yhden vuoden tietoja luotettavamman kuvan tilanteesta. 

 

Allasvesi ja yleisten uimarantojen uimavesi eivät myöskään saa aiheuttaa 

käyttäjilleen terveyshaittaa. Näihin vesiympäristöihin liittyvästä terveyshaitan 

ehkäisystä on säädetty terveydensuojelulaissa (763/1994) sekä sen nojalla 

annetuissa alemmanasteisissa säädöksissä. Allasvesiä tarkastellaan jäljempänä 

alakohdassa k) ja yleisten uimarantojen uimavesiä alakohdassa j). 

 

Vesivälitteisiä sairauksia torjutaan myös kunnollisella jätevesien käsittelyllä, 

missä Suomella on pitkät perinteet. Tehokas käsittely vähentää vesistöjen 

rehevöitymistä ja happiongelmia aiheuttavien aineiden lisäksi myös jäteveden 

sisältämien ihmisistä peräisin olevien taudinaiheuttajien määrää. Nykyisin 

keskeisen säädöspohjan muodostaa ympäristönsuojelulaki (86/2000), jonka 

yhtenä tärkeänä tavoitteena on turvata terveellinen ympäristö. Siinä 

tarkoituksessa ympäristönsuojelulailla ja sitä täydentävillä asetuksilla pyritään 

torjumaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien toimintojen 

vaikutuksia muun muassa ohjaamalla niiden sijoittumista, kieltämällä 

maaperän ja pohjaveden pilaaminen, asettamalla luvanvaraisuusvaatimuksia 
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sekä säätämällä jätevesien puhdistusvelvollisuudesta myös viemäriverkostojen 

ulkopuolisilla alueilla. Yhdyskuntien jäteveden käsittelyä ohjattiin ennen 

ympäristönsuojelulain säätämistä vesilailla jo 1960-luvun alusta lähtien ja 

puhdistamojen enimmäispäästöjä on rajoitettu lupamääräyksin. Niissä 

edellytetään yleensä käsitellyn jäteveden desinfiointia tarvittaessa. 

Lupamääräysten noudattamista tarkkaillaan laitosten omavalvonnan lisäksi 

valvontaviranomaisten toimesta. EY:n yhdyskuntajätevesidirektiivi 

91/271/ETY on toimeenpantu valtioneuvoston päätöksellä (365/1994), joka on 

korvattu marraskuussa 2006 voimaan tulleella valtioneuvoston asetuksella 

(888/2006).   

 

Paikallisia pilaantumisongelmia ja terveyshaittoja torjutaan myös 

ympäristönsuojelulain nojalla talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen 

ulkopuolisilla alueilla annetulla valtioneuvoston asetuksella (542/2003). Siinä 

säädetään kiinteistökohtaisten ja muiden pienten jätevesijärjestelmien 

päästöistä. Vaikka asetukseen ei sisällykään erityisiä vaatimuksia käsitellyn 

jäteveden hygieeniselle laadulle, torjuvat sellaiset käsittelymenetelmät, jotka 

täyttävät asetuksen muut vaatimukset, myös hygieenisten haittojen syntymistä. 

 

Tarkemmin jätevesien käsittelyyn liittyviä asioita tarkastellaan jäljempänä 

alakohdissa e), f) ja i). 

 

Vesivälitteisten sairauksien torjumiseen tähtää osaltaan myös maaliskuussa 

2006 voimaan tullut alkutuotannon hygieniavaatimuksista annettu maa- ja 

metsätalousministeriön asetus (134/2006). Tämä elintarvikelain (23/2006) 

nojalla annettu ja EY:n hygienia-asetuksia täydentävä asetus sisältää 

vaatimuksia sen veden laadulle ja laadun tarkkailulle, jota alkutuotantopaikalla 

käytetään muun muassa elintarviketuotantoon käytettävien eläinten 

juomavetenä, alkutuotannon tuotteiden kastelussa, puhdistamisessa ja 

jäähdyttämisessä sekä alkutuotantopaikalla tapahtuvaan puhdistukseen. 

 

 

”(c) se osa alueesta tai väestöstä, jonka olisi päästävä osalliseksi yhteisistä 

talousvesijärjestelmistä tai jonka talousvesihuoltoa olisi muuten parannettava,” 

 

Kansallinen tavoite 

 

Vuonna 2006 noin 90 % väestöstä oli osallisena yhteisistä talousvesijärjestel-

mistä. Liittymisasteen ei arvioida enää merkittävästi nousevan nykytasolta. 

Talousvesihuoltoa parannettaessa varmistetaan, että käytettävissä oleva 

talousvesi on laatuvaatimusten mukaista. Haja-asutusalueiden ja kylien 

vesihuolto pyritään saattamaan vesihuoltoverkoston piiriin niissä tapauksissa, 

joissa se on teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaista. 

Kiinteistökohtaisen talousvedenhankinnan edellytyksiä parannetaan niissä 

tapauksissa, joissa kiinteistöllä ei ole mahdollisuutta asianmukaiseen 

talousveden hankintaan kohtuullisin kustannuksin. 

 

Tavoitepäivämäärä 

 

 Tavoitepäivämääräksi asetetaan 31 päivä joulukuuta 2015. 
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Perustelut 

 

Vesihuoltolain (119/2001) 8 §:n mukaan kunta vastaa vesihuoltolaitoksen 

toiminta-alueen hyväksymisestä. Hyväksymispäätöksessään kunnan tulee 

määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston 

piiriin sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen viemäriverkostojen piiriin. 

 

Vesihuoltolain (119/2001) 6 §:n mukaisesti kunnan tulee huolehtia siitä, että 

kunnan eri osien vesihuollolliset tarpeet, kuten suurehkon asukasjoukon 

tarpeet sekä terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt otetaan huomioon ja 

ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin. Toimenpide voi olla muukin kuin 

vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentaminen tai uuden laitoksen 

perustaminen. 

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tulee olla sellainen, että laitos pystyy 

huolehtimaan vastuullaan olevista tehtävistä taloudellisesti ja asianmukaisesti. 

Toiminta-alueen hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava 

tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen 

piiriin.  

 

Tavoitteena on, että verkostojen laajuus vastaa asutuksen sekä elinkeino- ja 

vapaa-ajantoimintojen tarpeita siten, että verkostoja laajennetaan kaikille 

sellaisille alueille, joilla vesihuolto on parhaiten järjestettävissä liittämällä 

kiinteistöt vesihuoltolaitosten verkostoihin. Liittyjätavoitteissa tulee väestön 

lisäksi ottaa huomioon myös muut suuret vedenkäyttäjät, erityisesti karjatilat. 

 

Kunta vastaa vesihuoltolain (119/2001) 5 §:n mukaisesti alueensa vesihuollon 

kehittämissuunnitelmien laatimisesta ja ajan tasalla pitämisestä yhteistyössä 

alueen vesihuoltolaitosten ja muiden kuntien kanssa. Kehittämissuunnitelmissa 

määritetään tavoite vesihuolto- ja viemäriverkoston piiriin saatettavien 

talouksien määrästä. Alueellinen ympäristökeskus kerää alueensa kuntien 

kehittämissuunnitelmista tiedot verkostojen laajentamistarpeista ja seuraa 

toiminta-aluepäätösten suhdetta tarpeisiin. Valtakunnallisen tavoitetason 

selvittämiseksi kehittämissuunnitelmissa asetetuista tavoitteista on tehty 

yhteenveto vuonna 2005. Tavoitteena on seurata liittyjien määrää suhteessa 

todettuihin verkostojen laajentamistarpeisiin. Tiedot verkostoihin liittyneiden 

määrästä viedään vuosittain uuteen vesihuoltolaitostietojärjestelmään 

(VELVET), jonka käyttöönottovaihe on alkanut kesällä 2005. 

 

Verkostoihin liittäminen ei ole tarpeen, mikäli vesijohtoon liittämisestä 

vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää 

talousvettä tai jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön 

jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu 

terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista taikka huleveden ja perustusten 

kuivatusveden poisjohtamista varten tarkoitettuun viemäriin liittämisestä 

vapautettavan kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa 

muutoin asianmukaisesti (vesihuoltolaki, 11 §). 
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Viemäriverkostoihin liittymistä on edistetty myös vesien suojelun 

toimenpideohjelmalla sekä Itämeren suojeluohjelmalla (26.4.2002), joissa 

viemäriverkkojen laajentaminen esitetään yhtenä keinona saavuttaa haja-

asutukselle asetetut vesistökuormituksen vähentämistavoitteet.  

 

Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen 

ulkopuolisilla alueilla annettu valtioneuvoston asetus (542/2003) edellyttää 

kiinteistön omistajalta tai haltijalta selvillä oloa kiinteistön jätevesien 

käsittelymenetelmästä ja selvityksen esittämistä tarvittaessa kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselle. Selvitykset antavat mahdollisuuden 

kuntakohtaisesti arvioida kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn tasoa ja 

haja-asutuksen jätevesistä aiheutuvaa kuormitusta ympäristöön. Edelleen ne 

antavat perusteita arvioida, millä alueilla kiinteistökohtaiset ratkaisut ovat 

jatkossakin perusteltuja ja missä taas olisi syytä hakea yhteisiä jätevesien 

käsittelyratkaisuja. Ympäristöhallinto tekee tai teettää selvityksen 

vesihuoltolaitosten verkostojen ulkopuolisten alueiden vesihuollon tasosta 

noin 10 vuoden välein. 

 

Maa- ja metsätalousministeriön vesivarastrategian (24.2.2005) mukaisesti 

vesihuoltopalvelujen saatavuus ja laatu pyritään varmistamaan kaikissa 

oloissa. Vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) 3 §:n mukaan 

priorisoidaan alueellista suunnittelua ja yhteistyötä sekä varautumista 

erityistilanteisiin verkostoja yhdistämällä ja vedenoton varajärjestelyillä. 

Vesihuoltoa parannetaan erityisesti maaseutuyhdyskunnissa ja 

vesihuoltolaitosten verkostojen ulkopuolelle jäävillä haja-asutusalueilla. Pinta- 

ja pohjavesien pilaantumisen ehkäiseminen tai niiden tilan parantaminen 

kuuluvat myös tuettavien toimenpiteiden piiriin. 

 

Suomen maankäyttö- ja asumisolojen vuoksi suuri osa asutuksesta on 

muodostunut pysyvästi niin harvaksi, että koko väestöä ei ole käytännössä 

mahdollista saada yhteisten talousvesijärjestelmien piiriin. Koska 

hyvälaatuista pohjavettä on laajasti saatavissa, asianmukainen 

talousvedenhankinta on tällöin yleensä mahdollista järjestää 

kiinteistökohtaisesti. 

 

Vesihuoltoverkostojen laajentamista ja niiden toimintavarmuuden 

parantamista edistetään myös valtion rahoitustuella sekä valtion 

vesihuoltotöillä. Talousveden laadun parantamiseen ja sen saatavuuden 

turvaamiseen tähtäävät monet tuetut yhdysvesijohtohankkeet. Vesiensuojelua 

tehostavat puolestaan siirtoviemärihankkeet, jotka tähtäävät käsitellyn 

jäteveden johtamiseen kuormitusta paremmin sietäville vesialueille. 

Rahoitustukea ohjataan vuoden 2005 alussa voimaan tulleella lailla 

vesihuollon tukemisesta (686/2004). 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (461/2000) 16 §:n mukaan kunnan 

terveydensuojeluviranomaisen on huolehdittava siitä, että kunnan alueella 

olevat kotitaloudet, joita ei ole liitetty talousvettä toimittavan laitoksen 

vesijohtoon, saavat riittävästi tietoa alueensa talousveden laadusta, siihen 

mahdollisesti liittyvistä terveyshaitoista sekä haittojen 

poistamismahdollisuuksista. 
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Kansallinen ympäristöterveysohjelma valmistui vuonna 1997. Ohjelman 

tavoitteena on ihmisen terveyden ja sitä tukevan hyvinvoinnin edistäminen ja 

suojelu, niiden elämänmuotojen ja lajien säilyttäminen, joilla on myönteistä 

vaikutusta ihmisen terveyteen sekä elinympäristön suojelu. Talousveteen 

liittyen ohjelman tavoitteena on, että väestöllä on käytettävissä riittävä, 

terveellinen ja hyvänlaatuinen talousvesi kaikissa olosuhteissa. Paikallistasolla 

tavoitteeseen pyritään pääsemään muun muassa laatimalla paikallisia 

ympäristöterveysohjelmia joko kuntakohtaisesti tai kuntien välisenä 

yhteistyönä. Yhteisten ohjelmien avulla pyritään lisäämään kuntien välistä 

yhteistyötä ja varmistamaan myös siten pienten kuntien 

ympäristöterveystoimintoihin vaadittavat resurssit. Ympäristöterveysohjelman 

piiriin kuuluu mm. puhtaan talousveden tuottaminen. 

 

Ilmastonmuutoksen odotetaan muuttavan vesiolosuhteita merkittävästi myös 

Suomessa. Muutoksen vaikutuksia vesivaroihin ja vesihuoltoon sekä 

toimenpiteitä muutokseen sopeutumiseksi on arvioitu maa- ja 

metsätalousministeriön julkaisussa ”Ilmastonmuutoksen kansallinen 

sopeutumisstrategia” (MMM:n julkaisuja 1/2005). Erityisesti ääri-ilmiöt kuten 

kuivuus, rankkasateet ja tulvat todennäköisesti yleistyvät ja voivat aiheuttaa 

vahinkoa vesihuollolle. Vesistö- ja rankkasadetulvien vuoksi sekaviemärien, 

pumppaamojen ja jätevedenpuhdistamojen kapasiteetti voi ylittyä, jolloin 

puhdistamatonta jätevettä voi päästä vesistöön ja raakavedenottamoille. 

Tulvaveden pääsy talousvesijärjestelmään sekä jätevesijärjestelmien 

toimimattomuus voivat pahimmillaan johtaa laajoihin epidemioihin. Haja-

asutuksen vesihuolto on tulville yleensä herkempi kuin taajamien vesi- ja 

viemärilaitokset. Yksittäisiin kaivoihin päätyy helposti pintavettä sekä 

keväällä lumen sulaessa että rankkojen sateiden aikana. Pidempien ja nykyistä 

useammin toistuvien kuivien kesien seurauksena pohjaveden pinnat laskevat, 

jolloin erityisesti pienten pohjavesiesiintymien antoisuus voi merkittävästi 

heikentyä. 

 

 

”(d) se osa alueesta tai väestöstä, jonka olisi päästävä osalliseksi yhteisistä 

jätevesihuoltojärjestelmistä tai jonka jätevesihuoltoa olisi muuten parannettava,” 

 

Kansallinen tavoite 

 

Vuonna 2006 noin 80 % väestöstä oli yhteisten jätevesihuoltojärjestelmien 

piirissä. Keskitetty viemäröinti ja jätevesien käsittely on tavoitteena silloin, 

kun se vesihuollon ja ympäristönsuojelun kannalta on teknisesti ja 

taloudellisesti perusteltua. Nämä edellytykset täyttävät alueet pyritään 

selvittämään niin, että keskitetty viemäröinti ja jätevesien käsittely on 

mahdollista toteuttaa ennen valtioneuvoston asetuksessa (542/2003) 

kiinteistökohtaisille jätevedenpuhdistusvaatimuksille säädettyä määräaikaa. 

Kiinteistönomistajien on saatettava kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät 

asetuksen vaatimusten mukaisiksi niissä tapauksissa, joissa kiinteistön 

sijainnin vuoksi sen liittämiselle yhteiseen jätevesihuoltojärjestelmään ei ole 

edellytyksiä. 
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Tavoitepäivämäärä 

 

Tavoitepäivämääräksi asetetaan 1 päivä tammikuuta2014. 

 

Perustelut 

 

Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisesti haja-asutuksen jätevedet on 

käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. 

Valtioneuvoston asetuksella (542/2003) on haja-asutuksen jätevesien 

käsittelylle asetettu biologisen hapenkulutuksen, fosforin ja typen poiston 

vaatimukset, jotka tulivat voimaan uusille rakennuksille vuoden 2004 alussa. 

Vanhojen haja-asutusalueiden kiinteistöjen on saatettava jätevesien 

käsittelyjärjestelmänsä vaatimukset täyttäviksi vuoden 2014 alkuun mennessä, 

ellei niitä sitä ennen liitetä yhdyskuntien viemäriverkostoihin. 

 

Muilta osin ks. perustelut alakohdassa c). 

 

 

”(e) yhteisten järjestelmien ja muiden vesihuolto- ja jätevesihuoltojärjestelmien 

palvelutasotavoitteet,” 

 

Kansallinen tavoite 

 

Asutuksen sekä elinkeino- ja vapaa-ajantoimintojen tarpeita vastaavia 

laadukkaita vesihuoltopalveluja on jatkossakin saatavissa kohtuullisin 

kustannuksin.  

 

Kun tarkasteltavana ovat yli 5 000 asukasta palvelevat vesihuoltolaitokset, 

liittyjistä vajaa 90 % saa tällä hetkellä talousvetensä varmuusluokkaan I tai II 

sijoittuvista vesihuoltolaitoksista eli laitoksista, jotka voivat toimittaa 

jakeluverkon kautta vähintään 50 litraa vettä asukasta kohti vuorokaudessa 

silloinkin, kun niiden pääasiallinen vedenottamo ei ole käytettävissä. 

Talousveden saannin varmuutta parannetaan niin, että kaikki yli 5 000 

henkilöä palvelevat vesihuoltolaitokset sijoittuvat varmuusluokkaan I tai II. 

 

Tavoitepäivämäärä 

 

Tavoitepäivämääräksi vesihuoltolaitosten varmuusluokituksen parantamiseksi 

asetetaan 31 päivä joulukuuta2015. 

 

Perustelut 

 

Vesihuoltolain (119/2001) tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että 

kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja 

muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun 

kannalta asianmukainen viemäröinti. Vastuu tavoitteen mukaisen vesihuollon 

järjestämisestä kuuluu lain 6 §:n mukaan kunnille. Vesihuoltopalvelujen 

saatavuuden ja laadun turvaamiseksi kaikissa oloissa vesihuoltoa voidaan 

kuitenkin tukea myös valtion varoista.  
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Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella vesihuoltopalveluista vastaa 

vesihuoltolaitos, joka on vesihuoltolain (119/2001) 9 §:n mukaan velvollinen 

huolehtimaan vesihuollosta. Huolehtimisella tarkoitetaan talousveden 

jakeluverkoston sekä viemäriverkostojen rakentamista ja ylläpitämistä samoin 

kuin talousveden toimittamista ja jäteveden sekä huleveden ja perustusten 

kuivatusveden poisjohtamista sekä näihin liittyviä tehtäviä. 

Huolehtimisvelvollisuuden sisältö määräytyy vesihuoltolain säännösten, 

toiminta-alueen hyväksymispäätöksen ja vesihuollon yleisten toimintaehtojen 

perusteella. Vesihuoltolaissa säädetään myös vesihuoltolaitoksen vastuista 

vesihuoltopalvelun keskeytymis- ja virhetilanteissa. 

 

Yleisiä tavoitteita yhdyskuntien vesihuollon järjestämiselle asetetaan 

vesihuoltolain (119/2001) 5 §:n edellyttämissä kuntien vesihuollon 

kehittämissuunnitelmissa. Niiden ensimmäisistä versioista vuonna 2005 

tehdyn yhteenvedon perusteella on mahdollista tarkentaa valtakunnallisia 

tavoitteita maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön 

ohjelmissa. Vuosittain maa- ja metsätalousministeriö on asettanut valtion 

talousarviossa tavoitteita vesihuoltoverkostojen ulkopuolella olevan asutuksen 

verkostoihin liittämiselle ja muulle tason parantamiselle valtion 

tukitoimenpiteisiin liittyen. Rahoitustuella on tarkoitus edesauttaa 

hyvälaatuisen ja riittävän talousveden saantia sekä asianmukaisen 

viemäröinnin ja jätevesien käsittelyn aikaansaamista 5 000 taloudelle 

vuosittain. 

 

Vesihuoltopalveluiden toimivuuteen liittyy myös vesihuoltolaitosten 

vedensaannin turvaaminen. Tältä osin keskeinen säädös on vedenhankintaa 

säätelevä vesilaki (264/1961). Vesilain kokonaisuudistuksessa yhdyskunnan 

vesihuoltoa palvelevan vedenoton häiriötöntä toimintaa pyritään edistämään 

entisestään muun muassa täsmentämällä veden ottamisen etusijajärjestystä ja 

joustavoittamalla varavedenottamoiden lupasäännöksiä.   

 

Vesihuollon palvelutason parantamista tarkoittaa myös erityistilanteisiin 

varautumisen edistäminen, jota korostetaan sekä valtion talousarviossa että 

maa- ja metsätalousministeriön vesivarastrategian (24.2.2005) painotuksissa 

vuoteen 2010. Normaalitilanteissa lähes kaikki Suomen vesilaitokset pystyvät 

toimittamaan hyvälaatuista talousvettä asiakkailleen riittävästi 24 tuntia 

vuorokaudessa. Myös jäteveden viemäröinti ja käsittely palvelevat jatkuvasti. 

Ongelmia on vain aivan pienimmillä laitoksilla ja poikkeuksellisissa 

tilanteissa. Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisen tarpeita ja keinoja on 

tarkasteltu MMM:n asettaman vesihuollon erityistilannetyöryhmän muistiossa 

(17.6.2005). Sitä täydentävät vuonna 2006 julkaistut oppaat vesihuollon 

erityistilanteista ja niihin varautumisesta vesihuoltolaitoksilla sekä 

kiinteistöillä. 

 

Kehittämistä kaipaa vielä laitosten ylläpidon varmistaminen ja tehostaminen. 

Pienimmillä vesilaitoksilla, erityisesti vesiosuuskuntien hallinnoimilla, on niin 

vähän henkilökuntaa, että toiminta ongelmatilanteissa ja veden laadun 

turvaaminen silloin on epävarmaa. Vuonna 2007 julkaistu opas pienten 

pohjavesilaitosten ylläpidosta ja valvonnasta auttaa laitosten hoitajia 
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toimintansa kehittämisessä, samoin vuonna 2006 julkaistut oppaat talousveden 

kloorauksesta sekä torjunta-aineiden poistamisesta pohjavedestä.  

 

Näiden toimenpiteiden toteutumisen ja vaikutusten seuranta on tarkoitus 

jatkossa hoitaa teknisten tietojen osalta VELVET-

vesihuoltolaitostietojärjestelmällä ja valtion tukitoimenpiteiden 

vaikuttavuuden osalta ympäristöhallinnon hanketietojärjestelmällä. 

 

 

”(f) yleisesti hyväksyttyjen hyvien käytäntöjen soveltaminen vesihuoltoon ja 

jätevesihuoltoon, myös talousveden lähteenä käytettävien vesien suojelu,” 

 

Kansallinen tavoite 

 

Vesiensuojelun yleiset tavoitteet on määritelty valtioneuvoston  23 päivänä 

marraskuuta 2006 hyväksymässä Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015 –

ohjelmassa. Talousveden laadun kannalta merkittävät tavoitteet liittyvät 

rehevöitymistä aiheuttavan ravinnekuormituksen ja haitallisista aineista 

aiheutuvien riskien vähentämiseen sekä pohjavesien suojeluun.  

 

EU:n vesipolitiikan puitedirektiivissä 2000/60/EY, joka on täytäntöönpantu 

kansallisesti vesienhoidon järjestämistä annetulla lailla (1299/2004), on 

asetettu yleiset tavoitteet vesien tilalle. Tavoitteet määritellään 

vesienhoitosuunnitelmien ja niihin liittyvien toimenpideohjelmien yhteydessä. 

Niiden tavoitteena on, että pinta- ja pohjavesien tila ei heikkene ja että niiden 

tila on vähintään hyvä. 

 

Tavoitepäivämäärä 

 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015 

(23.11.2006) tavoitteet ulottuvat vuoteen 2015. Vesienhoidon järjestämisestä 

annetun lain mukaan pinta- ja pohjavesiä suojellaan, parannetaan ja 

ennallistetaan siten, että vesien tilan tavoitteet voidaan saavuttaa viimeistään 

vuonna 2015.  

Perustelut 

 

Hallitus hyväksyi 23 päivänä marraskuuta 2006 vuoteen 2015 ulottuvat 

vesiensuojelun suuntaviivat vesien suojelemiseksi, talousveden lähteenä olevat 

vedet mukaan lukien. Niissä on määritelty vesien tilatavoitteita ja niiden 

saavuttamiseksi tarvittavat vesiensuojelutoimia. Talousvesien suojelun 

kannalta tärkeitä tavoitteita ja toimia on määritelty yhdyskuntien, haja-

asutuksen ja teollisuuden jätevesille. Keskeisiä toimia ovat rehevöitymistä 

aiheuttavien ravinteiden sekä haitallisista aineista aiheutuvien riskien 

vähentäminen. Valtioneuvosto hyväksyi Suomen Itämeren suojelun 

tavoiteohjelman 26 päivänä huhtikuuta 2002. Itämeren ja sisävesien suojelun 

toimenpideohjelma hyväksyttiin 1 päivänä kesäkuuta 2005.  

 

Vuoden 2004 lopussa voimaan tullut laki vesienhoidon järjestämisestä 

(1299/2004) edellyttää, että viidelle vesienhoitoalueelle ja kahdelle 
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kansainväliselle vesienhoitoalueelle laaditaan vuoden 2009 loppuun mennessä 

vesienhoitosuunnitelmat. Tämän lain nojalla annettavat valtioneuvoston 

asetukset määrittelevät pintavesien ekologisen luokittelun perusteet ja siten 

kriteerit pintavesien hyvälle tilalle. Ekologinen luokittelu tulee käyttöön 

vuoden 2008 lopussa. Suunnitelmat uusitaan kuuden vuoden välein. 

Vesienhoitosuunnitelmien osana valmistellaan toimenpideohjelmat, joissa 

selvitetään kustannustehokkaita toimia vesien tilatavoitteiden saavuttamiseksi. 

Toimien suunnittelussa otetaan huomioon asiaan liittyvä terveys- ja 

ympäristönsuojelulainsäädäntö. Ahvenanmaa laatii oman 

vesienhoitosuunnitelman ja täytäntöönpanee vesipolitiikan puitedirektiivin 

2000/60/EY oman lainsäädäntönsä kautta. Vesienhoidon suunnittelun 

tavoitteena on, ettei pinta- ja pohjavesien tila heikkene ja että niiden tila on 

vuoteen 2015 mennessä vähintään hyvä. Pintavesiä suojellaan, parannetaan ja 

ennallistetaan hyvän ekologisen ja kemiallisen tilan saavuttamiseksi. Jos 

ympäristötavoitteiden saavuttaminen on mahdollista ainoastaan vaiheittain, 

voidaan vesienhoitosuunnitelmissa todeta, että laissa asetettua tavoitteiden 

saavuttamisaikataulun pidentämismahdollisuutta olisi käytettävä. 

Ääritapauksissa ympäristötavoitteita voidaan lieventää. 

 

Keskeisiä vesiasioita sääteleviä lakeja ovat ympäristönsuojelulaki (86/2000), 

ympäristönsuojeluasetus (169/2000), vesilaki (264/1961) sekä vesiasetus 

(282/1962). Ympäristönsuojelulain tavoitteena on ehkäistä ympäristön 

pilaantumista sekä vähentää ja poistaa pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja. 

Tavoitteena on myös turvata terveellinen elinympäristö. Ympäristön 

pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan 

ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Luvan myöntämisen edellytyksenä on 

mm., että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön 

pilaantumisen vaaraa. 

 

Vesien suojelemiseksi maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta 

pilaantumiselta annettu valtioneuvoston asetus (931/2000) tuli voimaan 

marraskuussa 2000.  Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten 

viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annettu valtioneuvoston asetus 

(542/2003 tuli voimaan vuoden 2004 alussa. Tämän asetuksen tarkoituksena 

on vähentää talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantumista ottaen 

erityisesti huomioon valtakunnalliset vesiensuojelun tavoitteet. 

Yhdyskuntajätevesistä annettua valtioneuvoston asetusta (888/2006) 

sovelletaan ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa edellyttävään 

yhdyskuntajätevesien käsittelyyn ja johtamiseen. Vesiympäristölle 

vaarallisista ja haitallisista aineista annettu valtioneuvoston asetus (1022/2006) 

tuli voimaan joulukuussa 2006.  

 

Pohjaveden suojelun ja siihen liittyvän tutkimuksen suuntaviivat antaa EU:n 

vesipolitiikan puitedirektiivi 2000/60/EY ja pohjavesiä koskeva vesipolitiikan 

puitedirektiivin tytärdirektiivi 2006/118/EY, joka hyväksyttiin vuonna 2006. 

Direktiivi pannaan täytäntöön vuonna 2007 sitä koskevalla valtioneuvoston 

asetuksella. Direktiivin pyrkimyksenä on edistää vesivarojen kestävää käyttöä, 

estää pohjavesien pilaantuminen ja vähentää jo tapahtunutta pilaantumista. 

Pohjavesien hyvä määrällinen ja laadullinen tila tulisi direktiivin mukaan 

saavuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä. 
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Tärkeimmät pohjaveden suojelua koskevat kansalliset säädökset sisältyvät 

vesilakiin (264/1961) ja ympäristönsuojelulakiin (86/2000): 1) pohjaveden 

muuttamiskielto (vesilaki, 1:18 §), 2) pohjaveden pilaamiskielto 

(ympäristönsuojelulaki, 8 §) sekä 3)vedenottamon vesioikeudelliset suoja-

alueet (vesilaki, 9:20 §). Lisäksi pohjaveden suojelua koskevia säädöksiä 

sisältyy maa-aineslakiin (555/1981) ja erinäisiin muihin lakeihin ja asetuksiin. 

Pohjaveden suojelua ohjaa valtioneuvoston periaatepäätös vesien suojelun 

suuntaviivoista vuoteen 2015 (23.11.2006).  

 

Terveydensuojelulain (763/1994) 18 §:n mukaan talousvettä toimittavan 

laitoksen on oltava kunnan terveydensuojeluviranomaisen hyväksymä ennen 

talousveden toimittamisen aloittamista. Hyväksymistä on haettava myös 

silloin, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä merkittävästi laajennetaan tai 

muutetaan tai jos veden laadussa tai jakelussa tapahtuu toimitettavan veden 

laatuun nähden merkittäviä muutoksia. Päätöksessään kunnan 

terveydensuojeluviranomainen voi antaa talousveden tarkkailuvelvoitteita tai 

veden käsittelyä koskevia velvoitteita. Päätöksenteossa voidaan hyödyntää 

esimerkiksi alueellisten ympäristökeskusten antamia tietoja alueen 

vesivaroista sekä raakaveden laadusta pohja- ja pintavesissä. Lakimuutos tuli 

voimaan maaliskuussa 2006. 

 

Suomessa vesihuoltoon sovelletaan yleisesti avoimuutta, läpinäkyvyyttä sekä 

hyviä käytäntöjä, vaikka niitä koskevia vaatimuksia ei ole erikseen 

lainsäädäntöön sisällytetty. Vesi- ja viemärilaitosten edunvalvonta- ja 

koulutusjärjestö, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ry, jakaa yhteistyössä 

jäsenlaitosten, viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa jäsenilleen tietoa ja 

koulutusta laitoksia palvelevasta tutkimuksesta sekä hallintoon ja tekniikkaan 

liittyvistä ohjeista. Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ja Suomen Kuntaliitto ovat 

yhteistyössä eri intressitahojen kanssa laatineet mm. käytännön 

soveltamisoppaan talousveden laatua ja valvontaa koskevasta sosiaali- ja 

terveysministeriön asetuksesta (461/2000).  

 

 

”(g) seuraavien päästöjen esiintyminen: 

i. puhdistamaton jätevesi, ja 

ii. puhdistamattomat hulevesien ylivuodot, 

jotka valuvat jäteveden keräilyjärjestelmistä tämän pöytäkirjan soveltamisalaan 

kuuluviin vesistöihin,” 

 

Kansallinen tavoite 

 

i. puhdistamaton jätevesi 

 

Puhdistamattomia yhdyskunta- tai teollisuusjätevesiä ei normaalitilanteissa 

pääse vesistöihin. Häiriötilanteet estetään ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä ja 

vahinkotilanteisiin varaudutaan ennakolta riittävin toimin. Satunnaispäästöjen 

aiheuttama kuormitus otetaan huomioon jokaisen puhdistamon 

ympäristöluvassa ja niiden osuutta tarkastellaan valvontatoiminnassa 

arvioitaessa lupamääräysten täyttymistä.  
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ii. puhdistamattomat hulevesien ylivuodot, jotka valuvat jäteveden 

keräilyjärjestelmistä 

 

Kaikki sekaviemärijärjestelmien jätevedet johdetaan normaalitilanteissa 

puhdistamoille. Poikkeuksellisten sateiden aiheuttamiin ylivuotoihin 

varaudutaan ehkäisevillä toimenpiteillä. Satunnaispäästöjen aiheuttama 

kuormitus otetaan huomioon puhdistamoiden ympäristöluvissa ja niiden 

osuutta tarkastellaan valvontatoiminnassa arvioitaessa lupamääräysten 

täyttymistä. 

 

Alueilla, joilla hulevesien osuus pintavesien kuormittajana on merkitsevä ja 

vesien tilaa on tarpeen parantaa, toteutetaan suunnitelmallisia toimia (kuten 

hulevesien muodostumisen ehkäiseminen, hulevesien pidättäminen, 

viivyttäminen tai käsittely), joilla hulevesien ravinnekuormitusta voidaan 

vähentää.  

 

Kunnan, vesihuoltolaitoksen ja kiinteistönomistajan vastuuta hulevesien 

johtamisesta selvennetään vesihuoltolain tarkistamisen yhteydessä, joka 

käynnistyy vuoden 2007 aikana. 

 

Tavoitepäivämäärä 

 

i. puhdistamaton jätevesi 

 

Yhdyskunta- ja teollisuusjätevesien osalta tavoitepäivämäärää ei 

normaalitilanteiden hallitsemiseksi tarvita. Häiriötilanteiden hoitaminen 

asianmukaisesti otetaan mukaan vuoteen 2015 mennessä niihin 

lupamääräyksiin, joissa sitä ei vielä ole.  

 

ii. puhdistamattomat hulevesien ylivuodot, jotka valuvat jäteveden keräily-

järjestelmistä 

 

Sekaviemäröityjen alueiden osalta tavoitepäivämäärää ei normaalitilanteiden 

osalta tarvita. Erillisten hulevesiviemäreiden osalta tavoiteajankohta on 2015. 

 

Hulevesien johtamista koskevien vastuiden selventämisen osalta 

tavoitepäivämääräksi asetetaan 31 päivä joulukuuta 2009. 

 

Perustelut 

 

Puhdistamattomia jätevesiä ei Suomen yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilta 

johdeta vesistöihin normaalitilanteissa lainkaan. Poikkeuksellisissa 

olosuhteissa, kuten tulvatilanteissa ja laiterikkojen sattuessa joudutaan 

ohijuoksutuksia kuitenkin tekemään. Puhdistamoiden on niistä huolimatta 

täytettävä lupamääräyksissä esitetyt päästövaatimukset, jotka on määritelty 

puhdistamon kokoluokasta riippuen neljännes-, puoli- tai 

kokovuosikeskiarvoina. Jotta se olisi mahdollista, on puhdistamon normaalisti 

toimittava jonkin verran lupamääräyksiä tehokkaammin, etteivät tilapäiset 
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käsittelemättömän tai vain osittain käsitellyn jäteveden ohijuoksutukset 

aiheuttaisi luparajojen ylitystä. 

 

Suomessa on kaupunkien suppeita keskusta-alueita lukuun ottamatta käytössä 

erillisviemäröintijärjestelmä. Päällystetyille pinnoille kertyneet sade- ja 

sulamisvedet johdetaan siis erillisiä, putkiviemäreistä ja osin avo-ojista 

koostuvia hulevesiverkostoja käyttäen suoraan pintavesiin. Vain pieni osa 

hulevesistä sekoittuu jäteveteen ja päätyy puhdistamoille käsiteltäväksi. Tämä 

ratkaisu on aikanaan valittu, kun on katsottu hulevesien sisältämän lika-

ainesmäärän olevan muuhun vesistökuormitukseen nähden hyvin vähäinen. 

Toisaalta runsaat määrät yleensä kylmää vettä haittaavat 

jätevedenpuhdistamolle joutuessaan puhdistusprosessin toimintaa ja laskevat 

sen tehoa. Kun jätevesien käsittely on tehostunut ja muutkin toimet ovat 

vähentäneet vesistökuormitusta, on viime vuosina alettu kiinnittää huomiota 

myös hulevesien aiheuttamaan kuormitukseen ja sen vähentämiseen. 

Hulevesien haittoja voidaan vähentää ottamalla hydrologiset tekijät huomioon 

jo kaupunkisuunnittelussa. Erikseen kerättyjen ja johdettujen hulevesien 

käsittelemiseksi on lukuisia menetelmiä, joilla voidaan vähentää erityisesti 

likaisimpien vesien pääsyä vesistöihin. Tietyissä tilanteissa tarvitaan myös 

hulevesien johtamista jätevedenpuhdistamoille käsiteltäviksi, mutta silloinkin 

ovat voimassa puhdistamoiden lupamääräyksissä olevat käsittelytehoja ja 

päästömääriä koskevat vaatimukset. 

 

Hulevesien muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä, niiden likaisuutta, 

käsittelymenetelmiä ja hallinnollis-oikeudellisia kysymyksiä tarkastellaan 

kesällä 2005 valmistuneessa raportissa "Rakennetun ympäristön valumavedet 

ja niiden hallinta". Kuntien, vesihuoltolaitosten ja kiinteistöjen omistajien 

vastuita hulevesien johtamisessa selvennetään vesihuoltolain (119/2001) 

tarkistamisen yhteydessä. 

 

 

”(h) jätevedenpuhdistamoista tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluviin 

vesistöihin johdettavien jätevesien laatu,” 

 

Kansallinen tavoite 

 

Jätevedet käsitellään biologisesti orgaanisen aineen poistamiseksi sekä 

poistetaan rehevöitymistä aiheuttavia ravinteita, fosforia ja typpeä, laitosten 

puhdistustehoa jatkuvasti parantaen. Käsittelyä tehostetaan erityisesti siellä, 

missä jätevesien haitat kohdistuvat pintavesiin, joiden tila ei ole hyvä tai 

joiden tila uhkaa heiketä ja joissa vesistön tilaa voidaan parantaa tehostamalla 

yhdyskuntien jätevesien puhdistusta. Haitallisten aineiden osalta raja-arvoja ja 

ympäristön laatunormeja ei ylitetä. Yhdyskuntien jätevesien hygieenisten 

riskien vähentämiseksi kehitetään menettelytapoja ja keinoja.  

 

Tavoitepäivämäärä 

 

Vesien hyvän tilan edellyttämä puhdistamoiden toiminnan tehostaminen sekä 

hygieenisten riskien ja toimintahäiriöiden vähentämisen tavoiteajankohta on 

2015. Näihin tavoitteisiin pyritään alan toimijoiden kanssa yhteisesti sopien.  
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Haja-asutuksen jäteveden käsittelyssä on asetuksen edellyttämä taso 

saavutettava vuoteen 2014 mennessä. Muilta osin ei tavoiteajankohtia ole 

tarpeen asettaa. 

 

Perustelut 

 

Jätevesien aiheuttamia päästöjä säädellään ympäristönsuojelulailla (86/2000) 

ja sitä täydentävillä asetuksilla ja muilla säädöksillä. Kaikki puhdistamot, jotka 

palvelevat yli 100 asukasta tai joiden käsittelemä jätevesimäärä on muutoin 

vastaava, tarvitsevat toiminnalleen luvan. Luvan myöntävä viranomainen on 

alueellinen ympäristökeskus asukasvastineluvultaan kokoluokkaan 4 000 asti. 

Sitä suurempien puhdistamoiden lupa-asiat ratkaistaan 

ympäristölupavirastoissa. Teollisuuden jätevesien käsittelylle on omat 

vastaavat periaatteensa. Vesien hoidon järjestämisestä annetun lain 

(1299/2004) mukaisesti jätevesien käsittelyn tehostamistoimia toteutetaan 

erityisesti kohteissa, joissa vesien tila ei ole hyvä ja jätevesillä on vaikutusta 

siihen.  

 

Jätevedenpuhdistamoiden tulee toimia siten, etteivät asetuksessa (1022/2006) 

vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista säädetyt päästönormit ja 

vesiympäristön pitoisuusnormit ylity. Asetuksessa on luettelo vesiympäristölle 

vaarallisista ja haitallisista aineista. Tietoutta yhdyskuntien jätevesissä 

esiintyvistä haitallisista aineista ja niiden päästölähteistä parannetaan. 

Puhdistuksessa hajoamattomien haitallisten aineiden pääsy yhdyskuntien 

jätevesien käsittelyjärjestelmiin ja vesistöihin ehkäistään.  

 

Yhdyskuntajätevesiasetuksessa (888/2006) on esitetty jätevesien 

puhdistukselle biologisen käsittelyn ja fosforin poiston vähimmäisvaatimukset 

sekä perusteet, milloin jätevesistä on poistettava typpeä. Tarvittavan typen 

poiston on täytettävä asetuksen vähimmäisvaatimukset.  

 

Valtioneuvoston 23 päivänä marraskuuta 2006 tekemä periaatepäätös 

vesiensuojelun suuntaviivoista edellyttää, että jätevesistä aiheutuvia 

hygieenisiä riskejä vähennetään kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia 

menettelytapoja ja keinoja yhteistyössä vesihuoltoalan toimijoiden kanssa. 

 

Ympäristönsuojelulain mukaan haja-asutuksen jätevesistä ei saa aiheutua 

ympäristön pilaantumista. Jätevesien puhdistuksen on lisäksi täytettävä 

talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen 

ulkopuolisilla alueilla annetun asetuksen (542/2003) biologisen 

hapenkulutuksen, fosforin ja typen poistoa käsittelevät vaatimukset. 

 

Puhdistamoiden luvissa määritellään aina päästöjen enimmäismäärä, yleensä 

sekä määrällisesti että tehokkuusprosentteina. Asumisjätevesiä käsittelevälle 

puhdistamolle asetetaan normaalisti vaatimukset ainakin orgaanisen aineksen 

(BHK), fosforin ja typen osalta. 

 

Puhdistamojen toiminnan tarkkailu perustuu laitosten itse ottamien näytteiden 

analysointiin sekä ns. velvoitetarkkailuun, jonka laitos yleensä teettää 
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alueellisella vesiensuojeluyhdistyksellä tai konsultilla. Viranomaiset 

tarkastavat tulokset ja tekevät tarvittaessa pistokokeita. Tulokset 

velvoitetarkkailusta tallennetaan ympäristöhallinnon VAHTI-

tietojärjestelmään, joka mahdollistaa myös alueellisten ja valtakunnallisten 

yhteenvetojen laatimisen. 

 

VAHTI-järjestelmään kerätyt tiedot osoittavat, että vuonna 2005 yhdyskuntien 

jätevedenpuhdistamoiden puhdistusteho oli orgaanisen aineksen poistossa 

keskimäärin 96,7 %, fosforin poistossa keskimäärin 95,2 % ja typen poistossa 

keskimäärin 53,6 %. Lähivuosina erityisesti typenpoisto tehostuu 

merkittävästi, kun yhä useammille laitoksille on asetettu kokonaistypen 

poistovaatimus uusituissa lupaehdoissa. Orgaanisen aineksen ja fosforin 

poistotehotkin paranevat vielä jonkin verran nykyisestä. 

 

Valtioneuvoston periaatepäätös vesiensuojelun suuntaviivoista vuoteen 2015 

(23.11.2006) edellyttää yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden tehostavan 

jätevesien käsittelyä erityisesti silloin, kun niiden vaikutus kohdistuu 

pintavesiin, joiden tila ei ole hyvä tai joissa tilaa voidaan parantaa paremmalla 

jätevesien käsittelyllä. Ravinteiden poistoa tehostetaan ja puhdistamoiden 

toimintaedellytyksiä parannetaan Suomen Itämeren suojeluohjelman 

(26.4.2002) sekä Itämeren ja sisävesien suojelun toimenpideohjelman 

(1.6.2005) mukaisesti soveltaen parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 

Periaatepäätöksessä kiinnitetään huomiota myös häiriötilanteiden ehkäisyyn 

sekä viemärien ja puhdistamoiden hyvään hoitoon. Lupamenettelyä 

täydentämään kehitetään sopimuksin vapaaehtoisia toimia, jotta 

jätevesikuormituksen vähentäminen tapahtuisi mahdollisimman 

kustannustehokkaasti. 

 

Terveydensuojelulaki (763/1994) sisältää jätteitä ja jätevesiä koskevia yleisiä 

määräyksiä. Lain 22 § edellyttää, ettei jätteistä ja jätevesistä saa aiheutua 

terveyshaittaa. Määräys koskee jätteiden säilyttämistä, keräämistä, 

kuljettamista, käsittelyä ja hyödyntämistä, jätevesien johtamista ja puhdistusta 

sekä viemärin suunnittelua, sijoitusta, rakentamista ja kunnossapitoa. Sosiaali- 

ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus voi lain 25 §:n mukaisesti antaa 

ohjeita jätteiden ja jätevesien terveyshaittojen ehkäisemiseksi.   

 

 

”(i) yhteisistä jätevesihuoltojärjestelmistä tai muista jätevesihuollon järjestelmistä 

tulevan jätelietteen poisjohtaminen tai uudelleenkäyttö ja kasteluun käytettävän 

jäteveden laatu, ottaen huomioon Maailman terveysjärjestön ja YK:n 

ympäristöohjelman suositukset jäteveden ja eritteiden turvallisesta käytöstä 

maataloudessa ja vesiviljelyssä,” 

 

Kansallinen tavoite 

 

Yhdyskuntajätevesiasetuksessa (888/2006) jätevesilietteen sijoittaminen vesiin 

on kielletty. 

 

Lannoitevalmisteasetuksen (12/07) ja puhdistamolietteen käyttöä 

maanviljelyksessä koskevan valtioneuvoston päätöksen (282/1994 mukaisesti 
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jätevesilietteet on käsiteltävä vaatimukset täyttävällä tavalla ennen kuin ne 

voidaan sijoittaa muualle kuin kaatopaikalle.  

 

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2005 edellytti, että 

puhdistamolietteistä hyödynnetään vähintään 90 %. Uusi valtakunnallinen 

jätesuunnitelma esitetään valtioneuvoston hyväksyttäväksi vuoden 2007 

aikana. 

 

Valtioneuvoston periaatepäätös vesiensuojelun suuntaviivoista vuoteen 2015 

(23.11.2006) edellyttää, että eri toimijaosapuolet yhdessä parantavat 

edellytyksiä puhdistamolietteen turvalliselle ja ympäristön kannalta kestävälle 

hyötykäytölle ja sijoitukselle. 

 

Tavoitepäivämäärä 

 

Säädettyjen tavoitteiden toteuttaminen on voimassa olevan lainsäädännön 

toimeenpanon seurantaa. Lietteiden käsittelyn tehostaminen on jatkuvaa 

toimintaa. 

 

Perustelut 

 

Ympäristönsuojelulain (86/2000) perusteella lietteiden ammattimainen tai 

laitosmainen käsittely vaatii ympäristöluvan. Ympäristöluvassa hakemukseen 

perustuen asetetaan tapauskohtaisesti myös lietteiden käsittelylle toiminnassa 

noudatettavat määräykset siten, että toiminnan haittavaikutukset ympäristölle 

muodostuvat mahdollisimman vähäisiksi. Ympäristönsuojeluasetuksen 

(169/2000) 4 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan ympäristönluvanvaraiseksi 

toiminnaksi ei lueta vaarattomaksi käsitellyn jätevesi- tai sakokaivolietteen 

hyödyntämistä maanparannusaineena taikka lannoitteena. Hyödyntämisestä ei 

kuitenkaan saa olla seurauksena ympäristönsuojelulain 7 §:ssä tarkoitetun 

maaperän pilaamiskiellon tai 8 §:ssä tarkoitetun pohjaveden pilaamiskiellon 

rikkomus. 

 

Valtioneuvoston asetuksen (888/2006) mukaan yhdyskuntien 

jätevedenpuhdistamoista kertyvää käsiteltyä tai käsittelemätöntä 

jätevesilietettä ei saa päästää vesiin. 

 

Ympäristöministeriön Itämeren ja sisävesien suojelun toimenpideohjelmassa 

(1.6.2005) tarkastellaan jätevesilietteiden käsittelyn tehostamista.  

 

Jätevesilietteiden käsittelyn tehostaminen sisältyy myös valtakunnalliseen 

jätesuunnitelmaan, joka tarkistettiin vuonna 2003. Kansallinen biojätestrategia 

hyväksyttiin vuonna 2004. Jätevesilietteiden käsittelyä tehostetaan valta-

kunnallisten ja alueellisten jätesuunnitelmien sekä kansallisen biojätestrategian 

mukaisesti. Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa asetettiin lietteen 

hyödyntämisasteelle 90 %:n tavoite vuoteen 2005 mennessä. Tavoitteen 

toteutumista vaikeuttaa se, että kaatopaikkojen yhteydessä varastoitujen tai 

kompostoitujen lietteiden lopullisesta hyötykäytöstä ei ole täyttä varmuutta. 

Aiemmissa tilastoissa myös tällaisen lietteen oletettiin tulleen hyödynnetyksi 

ja näiden tilastojen mukaan lietteiden hyödyntäminen kasvoi 1990-luvun 
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aikana 58 prosentista 91 prosenttiin. Vuonna 2003 kompostoitu liete, jonka 

lopullisesta hyödyntämisestä ei ollut varmuutta, tilastoitiin kohtaan 'muu 

käsittely'. Näin ollen vuoden 2003 lietteiden hyötykäyttömääräksi saatiin vain 

65 %. Suurin osa tästä lietteestä käytettiin kompostoituna viherrakentamiseen 

tai kaatopaikkojen maisemointiin sekä maanparannusaineena maataloudessa. 

Lietteiden vesiinpäästämiskielto mainitaan valtioneuvoston asetuksessa 

yhdyskuntajätevesistä (888/2006). 

 

Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma esitetään valtioneuvoston 

hyväksyttäväksi vuoden 2007 aikana. Uutta valtakunnallista jätesuunnitelmaa 

valmistellut työryhmä asetti ympäristöministeriölle tammikuussa 2007 

jättämässään ehdotuksessa yhdeksi jätehuollon tavoitteeksi jäteperäisten 

lannoitevalmisteiden käytön edistämisen mm. neuvonnan, tiedotuksen ja 

koetoiminnan avulla. Lisäksi jäteperäisten lannoitevalmisteiden käytön 

turvallisuus esitetään varmistettavan tehostamalla niiden valmistuksen ja 

teknisen käsittelyn omavalvontaa ja markkinavalvontaa sekä orgaanisten 

lannoitevalmisteiden osalta laitoshyväksyntämenettelyllä.  

 

Vuoden 2004 alussa tuli voimaan jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten 

viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annettu valtioneuvoston asetus 

(542/2003). Ympäristöhallinto kehittää yhteistyössä maa- ja 

metsätalousministeriön sekä kuntien sekä vesi- ja viemärilaitosten kanssa vesi- 

ja jätehuollon yleissuunnittelua siten, että suunnitelmissa käsitellään ja 

sovitetaan yhteen haja-asutusalueiden puhdistamolietteiden käsittely sekä 

taajamien puhdistamolietteiden jatkokäsittely.    

 

Vesihuoltolaitokset selvittävät mahdollisuuksia lisätä lietteiden hyötykäyttöä.  

Jätevedenpuhdistamot lisäävät yhteistyötä muun muassa lannoitteiden ja 

kasvualustojen valmistajien, kuntien viheralueiden hoito-organisaatioiden, 

maanviljelijöiden ja maatalouskoneiden valmistajien kanssa. Yhteistyön 

tavoitteena on kehittää lietteen jalostusta siten, että lietetuotteen ominaisuudet 

sekä kuljetus- ja levitysjärjestelmät vastaavat käyttäjän vaatimuksia. 

 

Puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyksessä annettu valtioneuvoston 

päätöksessä (282/1994) säädetään vähimmäisvaatimukset 

puhdistamolietteiden hyödyntämiselle maataloudessa. Päätöksessä säädellään 

puhdistamolietteen käyttöä maanviljelyksessä siten, että lietteen haitallisia 

vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen pyritään estämään edistäen samalla 

lietteen asianmukaista käyttöä. Säädöksessä asetetaan vaatimuksia lietteen 

haitallisille aineille, lietteen hygienisoinnille, levitettävien lietteiden määrille, 

lietettä vastaanottavan peltoalan ominaisuuksille sekä toiminasta pidettävälle 

kirjanpidolle ja raportoinnille. 

 

Maa- ja metsätalousministeriön oppaassa "Täydentävät ehdot/Viljelytapa ja 

ympäristöehdot" on puhdistamolietteen osalta todettu seuraavaa: "Jos viljelijä 

ottaa vastaan puhdistamolietettä, vastaanotettavan puhdistamolietteen on 

oltava käsitelty hyväksytyllä menetelmällä ja sen on täytettävä asetetut 

hygieniavaatimukset". MMM on kirjeellään 17 päivänä kesäkuuta2005 

määritellyt täydentävät ehdot käsitellyn puhdistamolietteen käytölle 

maataloudessa. Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto 
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sekä Elintarviketurvallisuusvirasto ovat määrittäneet Suomessa tällä hetkellä 

hyväksytyt puhdistamolietteen käsittelymenetelmät ja tarkentaneet ohjeessaan 

täydentäviä ehtoja. 

 

Puhdistamolietteen käyttöä maanviljelyssä säädellään uudella 

lannoitevalmistelailla (539/2006) ja sitä täydentävällä lannoitevalmisteista 

(12/07) ja lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta (13/07) 

annetuilla maa- ja metsätalousministeriön asetuksilla), joissa asetetaan 

edellytykset lietteen hyödyntämiseksi lannoitevalmisteena. 

 

Haja-asutusalueiden kiinteistökohtaisen puhdistuksen lietteet ovat asutuksessa 

syntyviä jätteitä, joita säädellään jätelain (1072/1993) vastaavia jätteitä 

käsittelevien säännösten mukaisesti (järjestetty jätteenkuljetus sekä jätteiden 

hyödyntäminen ja käsittely) niin, että kunnalla on merkittävä toimijan rooli. 

 

 

”(j) talousvesilähteinä, yleisesti uimavesinä, vesiviljelyyn tai äyriäisten tuotantoon 

tai keräämiseen käytettävien vesistöjen laatu,” 

 

Kansallinen tavoite 

 

Talousveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatu täyttää 

valtioneuvoston päätöksen (366/1994) vaatimukset. 

 

Suurten yleisten uimarantojen uimaveden laatu täyttää vuoden 2008 alussa  

annettavan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen vaatimukset, jotka 

perustuvat uimavesidirektiivin 2006/7/EY vaatimuksiin. Uimaveden laadun 

tulee olla vähintään tyydyttävän uimavesiluokan tasolla. Pienten yleisten 

uimarantojen uimaveden laatu täyttää kansalliset, sosiaali- ja 

terveysministeriön asettamat vaatimukset. 

 

Vesiviljelyssä käytettävän veden yleisistä laatuvaatimuksista säädetään 

alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista 

vaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 

(134/2006). 

 

Tavoitepäivämäärä 

 

Uimaveden laadun osalta tavoitepäivämääräksi asetetaan 31 päivä 

elokuuta.2015. 

 

Vesiviljelyyn käytettävien vesistöjen laadun osalta tavoiteajankohta on 2015.  

 

Perustelut 

 

Yleisten uimarantojen veden laatua koskevat yleiset määräykset sisältyvät 

terveydensuojelulakiin (763/1994). Lain 13 §:n mukaisesti on yleisen 

uimarannan, uimahallin tai kylpylän perustamisesta tai käyttöönotosta tehtävä 

ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, joka voi päätöksessään antaa 

terveyshaitan ehkäisemiseksi tarpeellisia määräyksiä tai kieltoja. Yleisten 
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uimarantojen veden laadun valvontaa koskevat tarkemmat määräykset 

sisältyvät vielä tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriön päätöksiin 

(292/1996) ja (41/1999), jotka perustuvat uimaveden laadusta annettuun 

neuvoston direktiiviin 76/160/ETY. Päätöksissä uimaveden laadulle on 

asetettu mikrobiologisia, fysikaalis-kemiallisia ja aistinvaraisia 

laatuvaatimuksia. Päätös (292/1999) sisältää myös määräykset toimenpiteistä 

silloin, kun uimaveden laatu ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia. Lisäksi 

päätös sisältää määräykset tutkimustuloksista tiedottamisesta sekä 

tutkimustulosten raportoinnista Euroopan komissiolle. 

 

Uimarantojen veden laatua ja valvontaa koskevat säännökset  tulevat 

muuttumaan, sillä maaliskuussa 2006 tuli voimaan Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2006/7/EY uimaveden laadun hallinnasta ja direktiivin 

76/160/ETY kumoamisesta. Uudessa uimavesidirektiivissä säädetään 

uimavesien seurannasta ja luokittelusta, veden laadun hallinnasta sekä 

uimaveden laadusta tiedottamisesta. Uimavesidirektiivi täydentää 

vesipuitedirektiiviä 2000/60/EY ja se tullaan saattamaan kansallisesti voimaan 

sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella vuoden 2008 alussa. Asetus tulee 

koskemaan suuria yleisiä uimarantoja, joilla odotetaan  käyvän vähintään 100 

uimaria yhden päivän aikana. Asetuksen mukaan uimavedet tullaan 

luokittelemaan niiden mikrobiologisen laadun perusteella neljään eri luokkaan: 

erinomainen, hyvä, tyydyttävä tai huono. Uimaveden laadun tulee täyttää 

vähintään tyydyttävän uimavesiluokan vaatimukset vuoden 2015 uimakauden 

päättyessä.  

 

Pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatua valvotaan 

terveydensuojelulain (763/1994) 29 §:n nojalla. Näiden uimarantojen 

uimavesiin sovelletaan vielä tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriön 

päätöksen (292/1996) laatuvaatimuksia. Pienten yleisten uimarantojen 

uimaveden valvontaa ja laatua koskevat vaatimukset tullaan uudistamaan 

vuosien 2008 -2009 aikana.     

 

Vesihuoltolain (119/2001) perusteella valtioneuvosto voi antaa asetuksella 

tarkempia säännöksiä raakaveden laatuvaatimuksista, tarkkailuvelvolli-

suuksien toteuttamisesta ja tarkkailutietojen toimittamisesta. 

Talousvesikäyttöön otettavan pintaveden tarkkailutiheyksistä säädetään 

valtioneuvoston asetuksessa vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista 

aineista (1022/2006). Lisäksi on voimassa aiemmin annettu valtioneuvoston 

päätös juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista 

ja tarkkailusta (366/1994). 

 

Vesilaitosten raakavetenä käytettyjen pintavesien laatu on Suomessa yleensä 

varsin hyvä. EY:n raakavesidirektiiviin liittyvässä raportoinnissa vuonna 2002 

todettiin, että Suomessa oli silloin neljä vesilaitosta, joiden raakaveden laatu 

oli alimmassa hyväksyttävässä luokassa A3, ainakin osan vuodesta. 

Laatuluokan alhaisuus johtui luontaisista tekijöistä, veden liian korkeasta 

väriarvosta ja rautapitoisuudesta. Kahdella näistä neljästä vesilaitoksesta oli jo 

konkreettisia suunnitelmia paremman raakaveden hankkimiseksi siirtymällä 

tekopohjaveden käyttöön. 

 



 23 

Veden, jota alkutuotantopaikalla käytetään vesiviljelyssä, on maa- ja 

metsätalousministeriön asetuksen (134/2006) mukaan oltava puhdasta, eikä 

siinä saa olla siinä määrin vierasta hajua tai makua eikä pieneliöitä, loisia tai 

vieraita aineita, että vesi voisi vaarantaa alkutuotannon tuotteiden ja niistä 

saatavien elintarvikkeiden turvallisuuden.  

 

 

”(k) tunnustettujen hyvien käytäntöjen soveltaminen yleisesti uimavesinä 

käytettävien suljettujen vesialueiden hoitoon,” 

 

Kansallinen tavoite 

 

Yleiseen käyttöön tarkoitettujen allasvesien laatu ja valvonta täyttävät sosiaali- 

ja terveysministeriön asetuksen (315/2002) vaatimukset. Uimahallien ja 

kylpylöiden allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevät työntekijät 

ovat suorittaneet terveydensuojelulain (763/1994) 28 a §:ssä tarkoitetun 

laitosteknisen ja allasvesihygieenisen osaamistestin. 

 

Tavoitepäivämäärä 

 

Allasveden laadun osalta tavoiteajankohdaksi asetetaan vuosi 2015 ja 

osaamistestin suorittamisen osalta 30 päivä kesäkuuta 2008. 

 

Perustelut 

 

Yleisten uima-altaiden allasvesien laadusta ja valvonnasta säädetään sosiaali- 

ja terveysministeriön asetuksessa (315/2002) uimahallien ja kylpylöiden 

allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. Asetuksessa 

allasveden laadulle annetaan mikrobiologiset, kemialliset ja fysikaaliset 

laatuvaatimukset. Laatuvaatimusten lähtökohtana on, että allasvesi ei saa 

aiheuttaa terveyshaittaa uimareille. Tämä varmistetaan sillä, että altaassa on 

kuormitukseen nähden riittävä klooridesinfiointi ja klooridesinfioinnille oikeat 

olosuhteet toimia tehokkaasti. Asetuksessa säädetään myös allasveden 

valvontatiheydestä. Periaatteena on, että allasvesinäytteitä otetaan sitä 

tiheämmin, mitä enemmän kävijöitä altaissa keskimäärin on.  Allasveden 

laadun valvonnasta vastaa viime kädessä kunnan 

terveydensuojeluviranomainen. Laitoksen ylläpitäjä vastaa allasveden laadusta 

tiedottamisesta.  

 

Kuten vesihuollossa myös uimavesien hoitoon sovelletaan Suomessa yleisesti 

hyväksyttyjä käytäntöjä. Edellä mainitun sosiaali- ja terveysministeriön 

asetuksen (315/2002) lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö ja 

Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry ovat laatineet uima-allasveden 

laatua ja valvontaa koskevan käytännön soveltamisoppaan, joka sisältää mm. 

ohjeita valvontatutkimusohjelman laatimiseen ja käyttötarkkailuun. Oppaan 

tavoitteena on myös laitosten ja kuntien terveydensuojeluviranomaisten 

yhteistyön tiivistäminen ja käytännön soveltamisen yhtenäistäminen.  

 

Terveydensuojelulain (763/1994) 28 a §:n mukaan uimahallissa ja kylpylässä 

tai vastaavassa laitoksessa työskentelevällä, allasveden laatuun vaikuttavia 
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toimenpiteitä tekevällä henkilöllä tulee olla laitosteknistä ja 

allasvesihygieenistä osaamista osoittava, Sosiaali- ja terveydenhuollon 

tuotevalvontakeskuksen antama osaamistodistus. Todistuksen saa 

suorittamalla laitosteknistä ja allasvesihygieenistä osaamista osoittavan 

osaamistestin.  Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (1350/2006) 

annetaan tarkempia säännöksiä edellä mainituissa laitoksissa työskenteleviltä 

vaadittavasta laitosteknisestä ja allasvesihygieenisestä osaamisesta ja 

osaamisen testaamisesta. Asetuksessa säädetään muun muassa siitä, ketkä 

voivat testata edellä mainittuja työntekijöitä ja mitkä ovat ne osaamisen alueet, 

jotka työntekijän on hallittava selviytyäkseen testistä. Lainsäädännön 

tavoitteena on lisätä uimahalleissa ja kylpylöissä työskentelevien 

kokonaisosaamista allasvesihygieniaan ja laitostekniikkaan liittyvissä 

kysymyksissä. Tällä pyritään varmistamaan allasveden laatu kaikissa 

olosuhteissa, mutta erityisesti erityistilanteissa.  

 

Allasveden laatu pyritään turvaamaan myös allasveden puhdistukseen 

liittyvillä hyvillä käytännöillä ja suosituksilla. Uima-allasveden käsittelyn 

rakentamisesta annetaan ohjeita Rakennustieto Oy:n LVI-ohjekortissa (LVI 

22-10386). Ohjekortissa annetaan tarkat ohjeet siitä, kuinka allasveden 

käsittely tulisi rakentaa erilaissa tilanteissa, siten että allasveden terveydelliset 

laatuvaatimukset täyttyvät. LVI-ohjekorttia käytetään rakentamisen 

suosituksena kaikissa kohteissa, joissa rakennetaan yleisiä uima-altaita. 

 

 

”(l) erittäin saastuneiden alueiden tunnistaminen ja kunnostus, jos alueet 

vaikuttavat tai voivat vaikuttaa haitallisesti tämän pöytäkirjan soveltamisalaan 

kuuluviin vesivaroihin ja siten edistää vedestä aiheutuvien sairauksien 

esiintymistä,” 

 

Kansallinen tavoite 

 

Saastuneiden maa-alueiden tunnistusta ja kunnostusta jatketaan priorisoidusti 

määrärahojen puitteissa.  

 

Ensisijaisesti kunnostetaan pohjavettä uhkaavat kohteet ja muut merkittävää 

ympäristö- ja terveysriskiä aiheuttavat kohteet. 

 

Tavoitepäivämäärä 

 

Tavoitteiden toteuttaminen on voimassa olevan lainsäädännön toimeenpanoa 

ja jatkuvaa toimintaa. 

 

Perustelut 

 

Pilaantuneiden maa-alueiden ja pohjavesien osalta keskeisin säädös on 

ympäristönsuojelulaki (86/2000). Lisäksi useissa muissa säädöksissä 

käsitellään joko suoraan tai välillisesti maaperänsuojelua (esim. metsälaki 

(1093/1996), luonnonsuojelulaki (1096/19969, jätelaki (1072/1993), 

kemikaalilaki (744/1989), laki ympäristövahinkovakuutuksesta (81/19989, laki 

maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta (378/1974), laki 
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öljysuojarahastosta (1406/2004). Maaperän pilaantuneisuuden ja 

puhdistustarpeen arvioinnista annettu valtioneuvoston asetus (214/2007) tuli 

voimaan kesäkuussa 2007. 

 

Pohjavesiin kohdistuvien riskien hallinnassa kiinnitetään erityistä huomiota 

pilaantuneisiin maa-alueisiin ja maa-aineksen ottoon. Pilaantuneiden 

sedimenttien haitallisia aineita ja niistä aiheutuvia vaikutuksia selvitetään 

tarpeen mukaan sekä estetään niistä syntyvät haitat huolehtimalla tarvittavista 

vesiensuojelutoimista mm. ruoppausten yhteydessä. 

 

Maaperän pilaantumisen kannalta keskeisimmät asiat on säädetty 

ympäristönsuojelulaissa (86/2000). Pilaantuneita maa-alueita koskevia tietoja 

on kerätty 1990-luvun alkupuolelta. Saastuneiden maa-alueiden selvitys- ja 

kunnostusprojekti (SAMASE) valmistui vuonna 1994 ja tämän jälkeen tietoja 

tarkistettiin ja päivitettiin vuosien 1998 ja 1999 aikana. Tällä hetkellä on 

testikäytössä uusi valtakunnallinen maaperän pilaantumista koskeva 

tietojärjestelmä (Maaperän tilan tietojärjestelmä), joka otetaan laajamittaiseen 

käyttöön vuoden 2007 aikana. Käyttöönoton yhteydessä kohdetietoja 

tarkistetaan. Kaikkiaan tietoja on kerätty lähes 21 000 kohteesta. Kohteet 

luokitellaan selvitystarvealueiksi, arvioitavaksi tai puhdistettaviksi alueiksi 

sekä alueiksi, joilla ei ole puhdistustarvetta. Valtaosa kohteista on ns. 

selvitystarvekohteita, joiden alueella on harjoitettu tai harjoitetaan toimintaa, 

jossa käsitellään ympäristölle haitallisia aineita ja niitä on voinut kulkeutua 

maaperään, mutta varmuutta maaperän pilaantumisesta ei näiden kohteiden 

osalta vielä ole. Kartoitetuista kohteista noin 4 000 sijaitsee pohjavesialueilla, 

vajaat 3 200 kohdetta on alle 100 metrin etäisyydellä vesistöistä ja noin 250 

kohdetta on alle 200 metrin etäisyydellä vedenottamoista.  

 

Ympäristöhallinnossa oli vuoden 2006 loppuun mennessä tehty noin 3 000 

pilaantuneiden maiden kunnostuspäätöstä. Vuosittain aloitettavien 

puhdistushankkeiden määrä on noin 300. Useimmat kunnostukset liittyvät 

maankäytön muutoksiin taajama-alueilla tai kiinteistökauppoihin. 

Pohjavesialueilla kunnostuksella pyritään ennalta ehkäisemään pohjaveden 

laadun heikkenemistä. Jo pilaantuneita pohjavesiä on toistaiseksi harvoin 

lähdetty puhdistamaan epävarmojen tuloksien, korkeiden kustannusten ja 

pitkän käsittelyajan vuoksi. Pohjavesialueilla maaperän kunnostustavoitteiden 

määrittämisessä on otettu huomioon pohjaveden pilaantumisriski ja siksi 

tavoitteet ovat usein olleet tiukempia kuin muilla alueilla.  

 

Valtaosa kunnostuksista tehdään yksityisten rahoituksella. Valtion 

jätehuoltotyöjärjestelmän kautta kunnostus on aloitettu vuoden 2007 alkuun 

mennessä lähes 380 kohteessa. Näillä varoilla on siirretty pois useita vanhoja, 

pohjavesialueilla sijainneita kaatopaikkoja ja kunnostettu vesistöjen rannoilla 

sijainneita sahoja ja kyllästämöitä. Vanhojen huoltoasemien kunnostamista on 

koordinoitu öljy-yhtiöiden ja ympäristöministeriön yhteisen SOILI-ohjelman 

kautta. Vuoden 2007 alkuun mennessä lähes 1 400 kohdetta on haettu mukaan 

kunnostusohjelmaan. Kunnostustyöt on vuoden 2007 alkuun mennessä 

aloitettu lähes 380 kohteessa. Kunnostusohjelmassa on pyritty erityisesti 

kunnostamaan pohjavesialueilla sijainneita vanhoja huoltoasemakiinteistöjä. 
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Vuosien 1976-2000 aikana havaituista 330 pohjaveden pilaantumistapauksesta 

104 kpl liittyi joillakin tavoin maaperän pilaantumiseen joko kaatopaikka- tai 

ampumarata- tai yritystoiminnan seurauksena. Tätä enemmän pohjaveden 

pilaantumistapauksia aiheutti vain liikenne. 

 

”(m) vesivarojen hoito-, kehitys-, suojelu- ja käyttöjärjestelmien tehokkuus, 

mukaan luettuna yleisesti tunnustetun hyvän käytännön soveltaminen eri lähteistä 

peräisin olevan pilaantumisen torjuntaan,” 

 

Tavoitteita ja tavoitepäivämääriä on käsitelty alakohdissa f) – i). 

 

Niiden toteuttamista tukee laki vesienhoidon järjestämisestä, mikä edellyttää 

vesistöjen hoitosuunnitelmien ja niihin liittyvien toimenpideohjelmien 

laatimista vesistöaluepohjaisesti. 

 

”(n) talousveden ja muiden tämän kappaleen tavoitteisiin liittyvien vesien laatua 

koskevien tietojen julkaiseminen 7 artiklan 2 kappaleessa vahvistetuin 

määräajoin.” 

 

Vesi- ja terveyspöytäkirjan ensimmäisen osapuolikokouksen päätöksen 

mukaan pöytäkirjan 7 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetut tiedot ja arvioinnit 

tulisi julkaista vähintään joka kolmas vuosi, eli ensimmäisen kerran vuonna 

2010. Pöytäkirjan edellyttämään tietojen keruussa ja raportoinnissa tullaan 

hyödyntämään jo olemassa olevia tiedonkeruujärjestelmiä (mm. EU:n ja 

WHO:n edellyttämät raportoinnit). 

 

 

 


