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Juomavesidirektiivin toimeenpanon 

aikataulu

• Tällä hetkellä kielitarkastuksessa
• Käännettävänä kaikille jäsenmaiden kielille

• Ei enää sisältömuutoksia

• Direktiivi tarkoitus hyväksyä 23.10.2020

• Tulee voimaan noin marraskuussa 2020

• Kansalliselle toimeenpanolle aikaa kaksi vuotta
• Poikkihallinnollisesti useita lainsäädäntömuutoksia
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Keskeiset uudistukset (1)

• Laatuvaatimusten päivitys pääosin Maailman terveysjärjestön 

(WHO) suositusten mukaisesti

• Viranomaisille paremmat valtuudet hallita talousvesihuoltoon 

liittyviä riskejä, myös saastuttajien osalta

• Koko vedentuotantoketjun riskinarviointi ja riskienhallinta

• Talousvettä toimittavien laitosten käyttötarkkailu (omavalvonta)

• Juomavesidirektiivin ja vesipuitedirektiivin lähentäminen

• Kiinteistöjen vesijärjestelmien riskinarviointi ja riskienhallinta
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Keskeiset uudistukset (2)

• Läpinäkyvyyden lisääminen: vedenkäyttäjille aiempaa 

enemmän tietoa talousvesihuollon toiminnasta ja 

tehokkuudesta ja ajantasaiset laatutiedot verkossa

• Kiertotalouden edistäminen vähentämällä 

energiankulutusta ja hukkaveden määrää; hanaveden 

luotettavuuden ja saatavuuden parantaminen vähentää 

myös pulloveden käytöstä syntyvän muovijätteen määrää

• Talousveden saatavuuden parantaminen, etenkin 

heikoimmissa asemissa oleville väestöryhmille

• Veden kanssa kosketuksissa olevien rakennustuotteiden

materiaaleille asetettavat hygieeniset vaatimukset
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Muutoksia mikrobiologisiin muuttujiin, 

kiinteistöjen vesijärjestelmät

• Tunnistettava ensisijaiset kiinteistöt
• … kuten sairaalat, terveydenhuollon toimintayksiköt, 

vanhainkodit, päiväkodit, koulut, oppilaitokset, rakennukset, 
joissa on majoitustila, ravintolat, baarit, urheilu- ja 
ostoskeskukset, vapaa-ajanviettotilat, virkistysalueet, 
näyttelytilat, rangaistuslaitokset ja leirintäalueet

• … joille on tehtävä riskinarviointi ja riskinarvioinnin tulosten 
perusteella seurattava

• Legionella-bakteeria (HUOM! Kaikki legionellat, ei vain L. 
pneumophila)
• Toimenpideraja 1000 pmy/L
• Menetelmävaatimus SFS-EN ISO 11731
• Viljelymenetelmän täydentämiseksi voidaan käyttää lisäksi 

menetelmää ISO/TS 12869 tai molekyylibiologisia menetelmiä 
(qPCR)
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Muutoksia mikrobiologisiin muuttujiin, 

käyttötarkkailu (omavalvonta)

• Somaattiset kolifaagit
• Mitattava, jos riskinarvointi sitä edellyttää

• Menetelmät SFS-EN ISO 10705-2 ja SFS-EN ISO 10705-3

• Viitearvo 50 PFU/100 ml (HUOM! Raakavedessä)
• Jos viitearvo ylittyy, analysoitava käsittelymenetelmien 

jälkeen, jotta voidaan määrittää logaritminen poistuma ja 

arvioida, onko patogeenisten virusten läpipääsyn riski 

riittävästi hallinnassa 
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Muutoksia kemiallisiin laatuvaatimuksiin (1)
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Raja-arvo Huomiot

Bisfenoli A 2,5 mg/L

Haloetikkahapot

HAA5

60 mg/L tutkitaan vain voi muodostua desinfioinnin sivutuotteena

Kloraatti 0,25 mg/L 0,70 mg/L, jos muodostuu kloorauksessa (erit. 

klooridioksidiklooraus), tutkitaan vain jos kyseisiä 

desinfiointimenetelmiä käytetään

Kloriitti 0,25 mg/L 0,70 mg/L, jos muodostuu kloorauksessa (erit. 

klooridioksidiklooraus), tutkitaan vain jos kyseisiä 

desinfiointimenetelmiä käytetään

Lyijy 5,0 mg/L 15 vuoden siirtymäaika. Siihen asti raja-arvo 10 mg/L

Mikrokystiini-LR 1,0 mg/L Tutkitaan, jos riskinarvioinnin perusteella

syanobakteerikukinnan mahdollisuus raakavedessä

Torjunta-aineet 0,10 mg/L / 

0,50 mg/L 

Koskee myös torjunta-aineiden juomavedessä

merkityksellisiä hajoamistuotteita. Tietyille torjunta-

aineille tiukempi raja-arvo. Tutkittava vain niitä aineita, 

joita voi esiintyä.  



Muutoksia kemiallisiin laatuvaatimuksiin (2)
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Raja-arvo Huomiot

PFAS, kokonais 0,50 mg/L raja-arvo tulee voimaan, kun tutkimusmenetelmät ja 

tutkimustiheys määritellään komission toimesta kolmen 

vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta. Jäsenmaat 

voivat sen jälkeen päättää kumpaa PFAS raja-arvoa 

soveltavat. 

PFAS, summa 0,10 mg/L Direktiivissä nimettyjen PFAS-yhdisteiden (20 kpl) 

summapitoisuus

Uraani 30 mg/L



Haloetikkahapot (HAA5)

• Viiden aineen summa

• Monokloorietikkahappo

• Dikloorietikkahappo

• Trikloorietikkahappo

• Monobromidietikkahappo

• Dibromidietikkahappo
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Per- ja polyfluoroalkyylien summa (PFAS-

summa)

• 20 aineen summa

Perfluorobutaanihappo (PFBA)
Perfluoropentaanihappo (PFPA)
Perfluoroheksaanihappo (PFHxA)
Perfluoroheptaanihappo (PFHpA)
Perfluoro-oktaanihappo (PFOA)
Perfluorononaanihappo (PFNA)
Perfluorodekaanihappo (PFDA)
Perfluoroundekaanihappo (PFUnDA)
Perfluorododekaanihappo (PFDoDA)
Perfluorotridekaanihappo (PFTrDA)
Perfluorobutaanisulfonihappo (PFBS)
Perfluoropentaanisulfonihappo (PFPS)
Perfluoroheksaanisulfonihappo (PFHxS)
Perfluoroheptaanisulfonihappo (PFHpS)
Perfluoro-oktaanisulfonihappo (PFOS)
Perfluorononaanisulfonihappo (PFNS)
Perfluorodekaanisulfonihappo (PFDS)
Perfluoroundekaanisulfonihappo
Perfluorododekaanisulfonihappo
Perfluorotridekaanisulfonihappo
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Per- ja polyfluorialkyylien kokonaismäärä 

(kokonais-PFAS)

• Kokonaisfluori-menetelmä

• Komission tarkemmat ohjeet menetelmästä viimeistään 

vuonna 2023
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Tarkkailulista

• Aineita tutkitaan vedentuotantoketjusta sieltä missä niitä voi 
esiintyä ja sillä on merkitystä (HUOM! Lähinnä pintavesistä)

• Ensimmäinen lista vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta 
(vuonna 2021): beta-estradioli (1 ng/L) ja nonyylifenoli (0,3 µg/L)

• Komissio voi lisätä uusia aineita ja yhdisteitä, jotka on osoitettu 
ihmisen terveydelle haitallisiksi ja joita voi olla juomavedessä
• Komission julkaistava menetelmä mikromuoveille kolmen vuoden 

kuluessa direktiivin voimaantulosta (vuonna 2025)
• Muita esim. lääkeaineet ja hormonitoimintaa häiritsevät aineet
• Aineille annetaan toimenpideraja ja jos mahdollista 

tutkimusmenetelmä

• Vesipuitedirektiivin mukaisen valvonnan tulokset (pintavesi, 
pohjavesi) voi ottaa huomioon
• Jos annettu raja-arvo ylittyy, pitää ryhtyä ”soveltuviin 

riskienhallintatoimenpiteisiin”
• Riskinhallintatoimenpiteet on vietävä vesipuitedirektiivin mukaisiin 

vesienhoitosuunnitelmiin ”jos se on tarkoituksenmukaista”
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Muutoksia kemiallisiin muuttujiin, 

käyttötarkkailu (omavalvonta)

• Sameus
• … jotta voidaan säännöllisesti valvoa suodatusprosesseilla 

tapahtuvan fyysisen poistamisen toimivuutta

• Ei sovelleta pohjavesilähteisiin, joissa sameus johtuu raudasta 

ja mangaanista

• Käyttötarkkailutiheys (vedenjakelualueelle toimitettavan tai 

tuotettavan veden määrä vuorokaudessa)
• ≤ 1 000 m3: viikoittain

• > 1 000 m3 - ≤ 10 000 m3: päivittäin

• > 10 000 m3: jatkuvatoimisena

• Viitearvo: 0,3 NTU 95 prosentissa näytteistä, eikä mikään 

yli 1 NTU
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Verkostojen vuotovedet

• Jäsenmaiden pitää arvioida vuotovesien määrää ja vähentämisen 

mahdollisuuksia käyttämällä ILI-lukua tai jotain muuta sopivaa 

menetelmää

• Arviointiin pitää sisällyttää ainakin vesilaitokset, jotka tuottavat 

vettä vähintään 10 000 m3/vrk tai palvelevat vähintään 50 000 

ihmistä

• Arvioinnin tulokset pitää toimittaa komissiolle 4 vuoden kuluttua 

direktiivin voimaantulosta (vuonna 2024)

• Komission asettaa ILI-luvulle tai muulle sopivalle menetelmälle 

EU:n keskiarvoon perustuvan raja-arvon

• Raja-arvon kansallisesti ylittävien jäsenmaiden pitää esittää 

komissiolle toimintasuunnitelma vuotovesien vähentämiseksi 

kahden vuoden kuluessa komission päätöksestä
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Riskiperusteinen valvonta ja sen aikataulu

• 1) ”Vedenottopisteiden valuma-alueen” riskinarviointi ja 

riskienhallinta

• 4,5 vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta (2025)

• Tarkistettava vähintään kuuden vuoden välein

• 2) Vedentoimitusketjun riskinarviointi ja riskienhallinta

• 6 vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta (2026)

• Tarkistettava vähintään kuuden vuoden välein

• 3) Kiinteistöjen vesijärjestelmien riskinarviointi

• Kiinteistön omistajan vastuulla

• 6 vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta (2026)

• Tarkistettava vähintään 6 vuoden välein
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”Vedenottopisteiden valuma-alueen” 

riskinarviointi (1)

• Valuma-alueen kuvaus 
• Valuma-alueen maankäytön, valunnan ym. 

hydrologisten piirteiden kuvaus
• Vedenottopisteiden kartoittaminen ja georeferointi
• Mahdollisten suojavyöhykkeiden kartoittaminen
• Hyödynnetään vesipuitedirektiivin nojalla kerättäviä 

tietoja

• Veden laadulle vaaraa aiheuttavien tekijöiden ja tilanteiden 
arviointi  
• Hyödynnetään vesipuitedirektiivin mukaisia 

ihmistoiminnan ympäristövaikutusten  arviointia ja 
paineiden tunnistamista

• HUOM! Vesipuitedirektiivi saatettu voimaan Suomessa 
vesienhoidosta ja merenhoidosta annetulla lailla 
(1299/2004) ja asetuksella (1040/2006)
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”Vedenottopisteiden valuma-alueen” 

riskinarviointi (2)

• ”Tarkoituksenmukainen” pinta- tai pohjaveden laadun 

seuranta, valitaan sopivat seurattavat muuttujat

• Juomavesidirektiivissä esitetyt muuttujat

• Pohjavettä pilaavat aineet

• Prioriteettiaineet (pintavesi)

• Vesistökohtaiset pilaavat aineet

• Muut relevantit pilaavat aineet

• Em. listoista valitaan tarkoituksenmukaiset muuttujat

• Muun lainsäädännön (vesipuitedirektiivi) nojalla tehtyjä 

tutkimuksia voi hyödyntää
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”Vedenottopisteiden valuma-alueen” 

riskienhallinta (3)

• Riskinarvioinnin perusteella määriteltävä ja tehtävä 

hallintatoimenpiteitä vesihuoltolaitoksen, saastuttajan ja 

muiden asianosaisten yhteistyönä vesipuitedirektiivin 

mukaisesti

• Vaaran poistaminen

• Riskin pienentäminen

• Asianmukainen pinta- ja/tai pohjaveden veden laadun seuranta

• Paitsi jos on otettu jo huomioon vesipuitedirektiivin 

mukaisessa seurannassa (Artiklat 7 ja 8)

• Ellei ole otettu huomioon, pyrittävä liittämään 

vesipuitedirektiivin mukaiseen seurantaan (Artiklat 7 ja 8)

• Arvioitava, onko tarpeen perustaa vesipuitedirektiivin mukaisia 

suojavyöhykkeitä
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Vedentuotantoketjun riskinarviointi ja riskien 

hallinta

• Otettava huomioon vedenottopisteiden valuma-alueen 

riskinarviointi

• Sisällyttävä kuvaus vedentuotantoketjusta

• Vaarojen ja vaaraa aiheuttavien tilanteiden kuvaus 

vedentuotantoketjussa

joiden  perusteella on

• tehtävä hallintatoimenpiteitä vaarojen poistamiseksi ja 

riskien vähentämiseksi

• laadittava käyttötarkkailuohjelma

• validoitava desinfiointijärjestelmä

• varmistettava, että veden kanssa kosketuksissa olevat 

materiaalit ovat direktiivin säännösten mukaiset
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Talousveden kanssa kosketuksissa olevat 

rakennusmateriaalit

• Talousveden kanssa kosketuksissa oleville materiaaleille 

asetetaan EU:n laajuiset minimivaatimukset

• Euroopan kemikaalivirasto ECHA arvioi eri tuoteryhmissä 

sallitut lähtöaineet ja yhdisteet

• Komissio antaa toimeenpanosäädökset

• testi- ja hyväksymismenettelyistä tuotteissa 

käytettäville materiaaleille 3 vuoden kuluessa direktiivin 

voimaan tulosta (2023)

• sallituista aineista ja yhdisteistä 4 vuoden kuluessa 

direktiivin voimaan tulosta (2024)

- lista päivitetään säännöllisesti, viimeistään 15 vuotta 

ensimmäisen listan hyväksymisen jälkeen

• Minimivaatimukset myös kemikaaleille ja 

suodatinmateriaaleille
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Vedenkäyttäjille tiedottaminen 

• Vedenkäyttäjien on saatava säännöllisesti, vähintään kerran 

vuodessa, pyytämättä ja helposti saatavilla olevin keinoin 

seuraavat tiedot: 
• veden laatu laatuvaatimus- ja laatutavoitemuuttujien osalta, 

• veden kuutio- ja litrahinta, 

• kotitalouden vuotuinen tai laskutuskauden vedenkulutus ja 

kulutustrendi, mikäli vesilaitoksella on tämä tieto, 

• kotitalouden vedenkulutuksen vertailu keskimääräiseen 

kulutukseen, 

• linkki verkkosivulle, jossa on tarkempaa tietoa.
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Vedenkäyttäjille oltava saatavilla on-line

• Vesilaitoksen toimintatiedot (toiminta-alue, vedenkäyttäjät, 

vedenkäsittely)

• Veden laadun viimeisimmät valvontatiedot (max. vuoden 

vanhat)

• Tietoa muista kuin direktiivin laatuvaatimus tai 

laatutavoitemuuttujista: kovuus, kalium, kalsium, mangnesium

• Muuttujan raja-arvon ylityksiin liittyvät tiedot sen aiheuttamasta 

terveysriskistä ja toimintaohjeet

• Tietoa riskinarvioinnista

• Ohjeet vedenkulutuksen vähentämiseen ja tarvittaessa 

seisoneesta vedestä aiheutuvien terveyshaittojen välttämiseen

• Vähintään 10 000 m3 vuorokaudessa toimittavien vesilaitosten 

pitää lisäksi kertoa toiminnan tehokkuus ja vuotovedet, 

omistaja, veden taksarakenne/m3, asiakasvalitusten 

yhteenveto ja niiden tilasto   
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Veden saatavuuden lisääminen

• Tunnistettava väestö, jolla ei ole talousvesihuoltoa tai se on 
rajallinen, mukaan luettuna heikompiosaiset ja syrjäytyneet, ja 
syyt siihen
• Arvioitava mahdollisuudet parantaa veden saatavuutta
• Antaa neuvoja vesijohtoverkostoon liittymisestä tai 

vaihtoehtoisista tavoista hankkia talousvettä
• Tehtävä tarpeellisia ja sopivia toimenpiteitä veden 

saatavuuden varmistamiseksi

• Edistettävä hanaveden käyttöä
• Asennettava vesiposteja julkisiin sisä- ja ulkotiloihin (pakko, 

jos teknisesti mahdollista)
• Harkittava myös
- tiedottamista vesipostien sijainnista, kampanjoita hanaveden laadun 
tiedottamisesta, edistää hanaveden toimittamista julkisissa rakennuksissa 
ja hallintorakennuksissa, rohkaista hanaveden toimittamista ilmaiseksi tai 
vähällä hinnalla ravintoloiden ja ruokaloiden asiakkaille
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Lisätietoja:

Jarkko Rapala

Sähköposti: etunimi.sukunimi@stm.fi

Twitter: @JarkkoRapala

Sosiaali ja terveysministeriö

Internet: stm.fi

Twitter : @STM_Uutiset

Ajankohtaista juomavesidirektiivin 

uudistamisesta


