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Keskeiset uudistukset juomavesidirektiivissä
• 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
• 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



Agenda 2030 – YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma

 Neuvottelut vuonna 2015 
 17 kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goals - SDG) 
 muodostavat yhteisen vision maailmanlaajuiselle kehitykselle 
 SDG 6:  veteen keskittyvän tavoitteen SDG 6:n pyrkimyksenä on: 

o ”Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille”. 
o SDG 6 on osoitus vesiturvallisuuteen ja sanitaatioon kohdistuvasta kasvavasta 

huomiosta maailmanlaajuisessa poliittisessa keskustelussa. 
o Vesi ja sanitaatio ovat myös edellytyksiä miltei kaikkien muiden SDG-tavoitteiden, 

kuten köyhyyden poistamisen, sukupuolten välisen tasa-arvon, ruokaturvan ja 
terveyden saavuttamiseksi.



VEDENLAATU



DWD 8, 17 ja 18 artikloihin liittyviä tietojärjestelmiä

• Pohjavesitietojärjestelmä POVET, SYKE- YM ja MMM

• Pintavesien tila (vedenlaatu) Vesla (ent. Pivet),  SYKE- YM

• Seurannan suunnittelu ja toteuma SeSu, SYKE- YM

• Pintaveden vesimuodostumat Vemu, SYKE- YM 

• Pintavesi vesienhoitosuunnitelmien ohjeistus VHS-rap, SYKE- YM

• Pintavesien pinnakorkeusseurannan tiedot Hydro ja HYD-valikko, SYKE- MMM

• Etenkin automaattimittarien hetkittäisten arvojen hallinta Hydrotempo ja Limnotempo
tietokannat, SYKE MMM

• Vesihuollon tietojärjestelmä VEETI (ent. Velvet), SYKE – MMM

• Maaperän tilan tietojärjestelmä MATTI, SYKE ja PIR-ELY- YM

• Ympäristökarttapalvelu Karpalo, SYKE ( lisäksi kaikki SYKEn paikkatietojen hallinta erikseen)

• Ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmä Vati (ent. KUTI/YHTI), Ruokavirasto – STM ja MMM



Juomavesidirektiivi

• Artikla 17 – Tiedottaminen yleisölle
• tietoja oltava saatavilla verkossa käyttäjäystävällisessä ja soveltuvassa muodossa

• tietoja saatava pyytämättä vähintään kerran vuodessa  vesilaskussa (tai älysovelluksissa)

• Artikla 18 – Täytäntöönpanon seurantaa koskevat tiedot 
• paikkatietoon sidotut tietokokonaisuuksien oltava rajapinnassa, josta komissio voi hakea tiedot 

24/7

• Artiklat 7 & 8 (+ kiinteistöjen ja toimintajärjestelmien riskinarvioinnit)
• Riskiperusteinen lähestymistapa

• Riskinarviointi ja riskienhallinta seurannan perusteena

• Raakavesiseurannan tiedot

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184&from=EN



Vedenkäyttäjille verkossa esitettävät tiedot ja tietojen lähde

Tieto Tiedon lähde
Veden toimittajan tunnistetiedot, toimituksen kattama alue ja henkilömäärä, 
vedentuotantomenetelmä, vedenkäsittely

VEETI-tietokanta (ylläpito SYKE)
VATI-tietokanta (ylläpito Ruokavirasto)
Talousvettä toimittavat laitokset

Veden laadun viimeisimmät seurantatulokset, seurantatiheys ja muuttujien raja-arvot VATI-tietokanta

Muut muuttujat: kovuus, kalium, kalsium, magnesium VATI-tietokanta

Raja-arvon ylityksiin liittyvät tiedot terveysriskistä ja niihin liittyvät toimintaohjeet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

Tietoa riskinarvioinnista VATI-tietojärjestelmä
WSPSSP-riskinhallintaohjelmisto
Talousvettä toimittavat laitokset
Kuntien terveydensuojeluviranomaiset

Ohjeet vedenkulutuksen vähentämiseksi ja seisoneesta vedestä aiheutuvien terveyshaittojen 
välttämiseksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

Suurimpien vesihuoltolaitosten toiminnan tehokkuus ja vuotovedet, omistusrakenne, veden 
taksarakenne, asiakasvalitukset   

VEETI-tietokanta
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Vedenjakelualueiden digitointi

• Juomavesidirektiivin edellyttää, että talousveteen liittyviä tietoja tulisi sitoa 
paikkatietoon

• Vuoden 2021 ovat toiminnanharjoittajat ja terveydensuojeluviranomaiset 
toimittaneet karttoja tai paikkatietoaineistoa Valvira-STM yhteishankkeessa, jossa 
kaikki yli 10 m3/yli 50 hlö vedenjakelualueet koostetaan valtakunnalliseksi 
aineistoksi STM:n toimesta

• Toiminnanharjoittajat tullaan velvoittamaan lailla ylläpitämään 
vedenjakelualueiden paikkatiedot ajan tasalla vuoden 2023 alusta lähtien

• Tietojen ylläpitotyö tilataan SYKEn tietokeskukselta 
• Paikkatietoaineisto toimii yhdistävänä tekijänä sekä STM:n hallinnonalan 

tietoihin (VATI-järjestelmä/Ruokavirasto) että MMM:n hallinnonalan tietoihin 
(VEETI-järjestelmä/SYKE). 

https://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/talousvesi



Mahdollisuus esittää talousveden laatutiedot 
selkeästi ymmärrettävässä muodossa vesi.fi:ssä

→ 2023 alusta läh en täytetään direk ivin vaa mukset: yleisölle edo aminen vesi.fi-
palvelun kautta ja tietokokonaisuuksien laatiminen mahdollista VATIn ym. tietotaulujen ja 
rajapintojen kautta automaattisesti (tai ainakin lähes automaattisesti)

 Vatin vedenlaatutietojen yhdistäminen paikkatietoon vesi.fi:ssä näkyviin 
 Palvelee myös lisätietona vesienhoidonseurantojen tilan arviointeihin 
 (Vatin vedenottamon raakavesitiedot + myöhemmin vielä uimavesi)



Tiedonkulku vesi.fi sivuille



Vedenkäyttäjille tiedottaminen: Verkossa esitettävät tiedot

• Veden toimittajan tunnistetiedot, toimituksen kattama alue ja henkilömäärä, 
vedentuotantomenetelmä, vedenkäsittely

• Viimeisimmät vedenlaadun seurantatulokset, seurantatiheys ja muuttujien raja-arvot 

• Kansallisesti: talousveden valvontaohjelmaan perustuvat muuttujat

• Muut muuttujat: kovuus, kalium, kalsium, magnesium

• Raja-arvon ylityksiin liittyvät tiedot terveysriskistä ja niihin liittyvät toimintaohjeet

• Tietoa riskinarvioinnista                        

• Ohjeet vedenkulutuksen vähentämiseksi ja seisoneesta vedestä aiheutuvien 
terveyshaittojen välttämiseksi

• Vähintään 10 000 m3 vuorokaudessa toimittavien vesilaitosten osalta: 

• Toiminnan tehokkuus ja vuotovedet, omistusrakenne, veden taksarakenne, asiakasvalitusten yhteenveto ja 
niiden tilasto   



Verkossa esitettävien tietojen alkuperä

Y-tunnus

VATI/Ruokavirasto Veeti/SYKE
Talousvettä toimittavan laitoksen nimi

Vedenjakelualueen nimi

Veden käyttäjien määrä ( n henkilöä)

Tieto riskinarvioinnista

Veden tuotantomenetelmä 
raakaveden alkuperä

vesijärjestelmän suoritustaso 
tehokkuutena ja vuotojen määrinä 

ilmaistuna (ILI-luku)

Vesilaitoksen omistusrakenne 
yhtiömuoto

m3-hinnan kustannusrakenne Yleiset tiedot vedenkäsittelystä ja 
desinfioinnista

Yli 50 vedenlaatumuuttujan tulokset, raja-
arvot ja seurantatiheys (valittu seurantaan 

riskinarvioinnin perusteella)

Ohjeita ja taustatietoa muuttujista sekä 
vedenkulutuksesta

Vesihuoltolaitoksen nimi

Velvoite yli 10 000m3 ja 
50 000 hlön laitoksille

kuluttajien valituksista kooste ja tilasto 
 jaettuna kategorioihin: jakeluhäiriöt / 

vedenlaatuhäiriöt



Edellytyksiä vesi.fi-sivujen tiedottamiselle

• Analyysitietojen siirtyminen VATIin (+ NOS-osio)

• Rajapintojen luominen

• Paikkatietoaineistojen luominen ja niiden yhdistäminen VATin tietoihin 

• Määrityskoodien ylläpidon selkeyttäminen ja päivitys rajapintojen kautta



Mahdollisuus esittää talousveden laatutiedot 
selkeästi ymmärrettävässä muodossa

• Esittämistekniikan määrittelytyö alkamassa

• Varsinainen sovelluskehitystyö 2022 alussa

Vedenlaatu

Raja-arvo

Fluoridi mg/l

Raja-arvo

Määritysraja

Viimeisin tulos
Edellisen vuoden maksimi

Edellisen vuoden minimi



Vesi.fi sivu – Vesihuollon tunnusluvut 1/2

Vesilaitos →Vedenjakelualue 



Vesi.fi sivu – Vesihuollon tunnusluvut 2/2

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Vesihuoltoraportit/Vesihuoltolaitosten_raportit/Vesihuoltolaitosten_raportteja(37092)



Direktiivin edellyttämät tietokokonaisuudet 
(korvaa nykyisen raportoinnin EU:lle)

”Jos mahdollista, tietokokonaisuuksien esittämiseen on käytettävä paikkatietopalveluja”
Ei siirtymäaikaa
- Muuttujien arvojen ylitysten seurantatulokset ja niiden vuoksi tehdyt korjaavat toimenpiteet
- Häiriötilanteet, jotka kestäneet yli 10 päivää ja vaikuttaneet yli 1000 ihmiseen, häiriöiden syyt 

ja niiden vuoksi tehdyt korjaavat toimenpiteet
- Poikkeukset: kaikki vähintään 10 m3/vrk laitokset/vedenjakelualueet
- Koskee kaikkia >10 m3/vrk vedenjakelualueita
Erilaisilla siirtymäajoilla (4,5 – 6 vuotta)
- Veden saatavuuden parantamiseksi ja käytön edistämiseksi tehdyt toimenpiteet
- Vedenmuodostumisalueen riskinarviointi, mukaan luettuna vedenmuodostumisalueen 

hydrologiset ym. tiedot, raakaveden seurannan tuloksia, 
- Vedenmuodostumisalueen riskinhallintatoimet, ml. seurannan tuloksia ja riskinhallintatoimet

Veden saatavuuden parantaminen – Riskinarviointi - Muuttujien arvojen ylitykset – Häiriötilanteet - Poikkeukset



Laadittavat tietokokonaisuudet ja tietojen lähde

Tieto Tiedon lähde
Talousvedestä tutkittavien muuttujien arvojen ylitysten 
seurantatulokset ja niiden vuoksi tehdyt korjaavat toimenpiteet

VATI-tietokanta
Kuntien terveydensuojeluviranomaiset
Talousvettä toimittavat laitokset

Talousveden laatuun ja toimitukseen liittyvät häiriötilanteet, jotka 
ovat kestäneet yli 10 päivää ja vaikuttaneet yli 1000 ihmiseen, 
häiriöiden syyt ja niiden vuoksi tehdyt korjaavat toimenpiteet

VATI-tietokanta
Kuntien terveydensuojeluviranomaiset
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Veden toimittajalle veden laadusta myönnetyt poikkeukset VATI-tietokanta
Kuntien terveydensuojeluviranomaiset

Veden saatavuuden parantamiseksi ja käytön edistämiseksi tehdyt 
toimenpiteet

Vesivaroja ja terveyttä koskeva pöytäkirja

Vedenmuodostumisalueen riskinarviointi, mukaan luettuna 
vedenmuodostumisalueen hydrologiset ym. tiedot, raakaveden 
seurannan tulokset

Suomen ympäristökeskuksen tietojärjestelmät
WSPSSP-riskienhallintaohjelmisto
Talousvettä toimittavat laitokset
Kuntien terveydensuojeluviranomaiset
Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Vedenmuodostumisalueen riskinhallintatoimet, ml. seurannan 
tuloksia ja riskinhallintatoimet

Suomen ympäristökeskuksen tietojärjestelmät
WSPSSP-riskienhallintaohjelmisto
Talousvettä toimittavat laitokset
Kuntien terveydensuojeluviranomaiset
Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset



Raakaveden seuranta ja tietojen kokoaminen

• 18 artikla 1 kohta b alakohta: 
• luotava viimeistään 12 päivänä heinäkuuta 2027 ja saatettava ajan tasalle joka kuudes vuosi sen jälkeen 

tietokokonaisuus, joka sisältää 8 artiklan mukaisesti toteutettuun vedenottopisteiden 
vedenmuodostumisalueiden riskinarviointiin ja riskienhallintaan liittyviä tietoja, ja luotava viimeistään 12 
päivänä tammikuuta 2029 ja saatettava ajan tasalle joka kuudes vuosi sen jälkeen tietokokonaisuus, joka 
sisältää 10 artiklan mukaisesti toteutettuun kiinteistöjen vesijärjestelmien riskinarviointiin liittyviä tietoja, ja 
jossa esitetään seuraavat tiedot

• i luetelma:  8 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaiset tiedot 
vedenottopisteiden vedenmuodostumisalueista;

• 8 artikla 2 kohta c alakohta:
• seuraavista valittujen asiaankuuluvien muuttujien, aineiden tai epäpuhtauksien asianmukainen 

seuranta vedenottopisteiden vedenmuodostumisalueiden tai raakaveden pinta- tai pohjavesissä tai 
molemmissa: ((i –vii luetelmat))

• Seurantaohjelmat tehdään aina riskinarvioinnin perusteella 
• TsL mukainen Water saftey plan (WSP) -periaate

• VHMHJL  - vesienhoidon näkökulma

• Vedenottoluvan tarkkailuohjelman raakaveden laadun seuranta – uusissa luvissa voi olla 
tarkkailuvelvoitteissa, mutta harvemmin.  

• Yleisimmin yhdistetään kuitenkin TsL mukaiseen valvontatutkimusohjelmaan kirjattuun seurantaan 



Raakaveden seuranta lupamääräyksessä

ESAVI/18853/2018 Pohjaveden ottomäärän lisääminen Honkalan vedenottamosta Tiuruniemen
pohjavesialueella, Lappeenranta

Veden laatu ja seuranta (LUPAMÄÄRÄYS OSIOSSA) 

Honkalan, Tiurun ja Korvenkylän vedenottamot on sisällytetty Lappeenrannan Joutsenon alueen talousveden 
valvontatutkimusohjelmaan, joka on tällä hetkellä yhteinen Imatran kaupungin kanssa. 

Honkalan vedenottamon raakavedelle ja lähtevälle vedelle tehtyjen analyysien perusteella ne täyttävät 
tutkituilta osin Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 mukaiset mikrobiologiset ja kemialliset 
laatuvaatimukset ja -suositukset. Raakavesi on neutraalia, pehmeää ja alkaliteetti alhainen sekä 
hiilihappopitoisuus pieni.

Vaarallisten ja haitallisten aineiden osalta Tiuruniemen pohjavesialuetta on tutkittu Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksen toimeksiannoista eri vedenottamoilla. Honkalan eli ns. Rauhan sairaalan vedenottamosta hanasta 
otetusta näytteestä on vuoden 2012 lopulla tutkittu mm. lääkeaine-, hormoni- ja torjunta-aineita. 
Pääsääntöisesti tutkitut aineet jäivät alle määritysrajan, sen ylittivät kloorifenolien yhteismäärä (0,05 µg/l), 
pienet pitoisuudet (0,12-0,13 µg/l) haihtuvia hiilivetyjä sekä metalleista barium (7,8 µg/ l). Lisäksi ohjavedessä 
pitoisuudet jäivät kaikissa tutkituissa aineissa alle 5 µg/l.



Raakaveden seuranta lupahakemuksessa

ESAVI/1594/2016 ja ESAVI/10539/2016 - Vilkkilän ja Härmänkankaan ottamot

Lupahakemuksen sisällössä Hankkeen vaikutusten tarkkailuVedenlaatu
Vedenottokaivoista otetaan vesinäytteet neljä kertaa vuodessa helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa.

Näytteistä tehdään aistivaraiset havainnot ja analysoidaan sähkönjohtavuus, pH, sameus, kloridi, 
fluoridi, alumiini, sulfaatti, liuennut happi, liuennut rauta ja mangaani, CODMn, alkaliniteetti, nitraatti, 
ammonium, väri, haju, maku ja lämpötila.

Joka kolmas vuosi elokuun näytekierroksella analysoidaan pestisidit, raskasmetallit, VOC (ml. bensiinin 
komponentit ja klooratut halogenidit), PAH-yhdisteet ja mineraaliöljyt.

Analyysivalikoimaa voidaan tarvittaessa tarkistaa.

Tarkkailuvelvoite lupamääräyksessä:
Luvan saajan on tarkkailtava vedenoton vaikutuksia alueen pohjavesioloihin hakemukseen liitetyn 
tarkkailuohjelman mukaisesti.

Tarkkailutulokset on toimitettava Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja 
Virolahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tarkkailutulosten toimittamisen yksityiskohdista 
on sovittava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Tarkkailutiedot on vaadittaessa 
annettava myös asianosaisille nähtäviksi.



Vedenlaatutiedot ja juomavesidirektiivi

Talousveden laatutiedot = TsL ja sen asetuksien mukaisesti 
• n. 30 hyväksyttyä määrityslaboratoriota talousvesinäytteille

• muuttujat määritetty standardien perusteella 

• Tulee soveltaa talousvesiasetuksen 14 §:n 2 mom: Laboratoriotutkimuksissa on käytettävä 
SFS-EN-standardien mukaisia määritysmenetelmiä. Jos niitä ei ole, on käytettävä ISO-
standardien mukaisia menetelmiä tai sellaisia menetelmiä, jotka määritystarkkuudeltaan 
ja luotettavuudeltaan vastaavat vähintään näitä standardimenetelmiä.

• Vedenlaatutulokset siirtyvät automaattisesti analyysisiirtopalvelun kautta Vatiin (vielä osittain 
toimintahäiriöitä, mutta tavoitetila sujuvasta tiedonsiirrosta)

Raakaveden = luonnonveden seuranta (pinta- ja pohjavesi)
• Valtakunnallisen pintavesiseurannan vedenlaatumuuttujat tarkemmin määritetty, muttei 

lakiperusteisesti (suositukset olleet yleisesti jo koko 2000-luvun)

• Valtakunnalliset pohjavesiseurannan vedenlaatumuuttujien suositukset 
(määrityskooditarkkuudella) vasta vuodesta 2018 lähtien

• Tiedonsiirto Veslaan ja POVETiin vyh-formaatilla tai XML-tiedostona



DWD vedenlaatutietojen toimijoiden ja toimintojen lukumäärät 
Toimija tai tehtävä Volyymi
Talousvettä toimittavien laitosten lukumäärä
- tiedottaminen vedenkäyttäjille
- tietojen syöttäminen VEETIin
- lakisääteinen riskienhallinta (WSP)

noin 1 100 kpl

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikköjen määrä
- tiedottaminen vedenkäyttäjille
- VATIn tietojen ylläpito
- WSP:n hyväksyminen

62

Vedenjakelualueiden lukumäärä
- Asetuksen 1352/2015 mukaisia
- Asetuksen 401/2001 mukaisia

noin 1 400 kpl
noin 850 kpl

Ruokaviraston hyväksymien laboratorioiden lukumäärä (talousvesianalytiikka) 30 kpl

Luonnonveden tiedon toimittajien lukumäärä 240 kpl
Laboratorioanalyysien määrä vuodessa (koskee talousvettä toimittavia laitoksia, viranomaisvalvonnan 
näytteet) 

yli 115 000 analyysiä: tieto koskee vain suurimpia, yli 
1000 m3/vrk vedenjakelualueita, joita on noin 150 kpl 
(vrt. vedenjakelualueiden kokonaismäärä yllä)

Pintavesi (v. 2019)
- Näytteenottojen lukumäärä
- Laboratorioiden lukumäärä

n. 27 000 kpl/v
50 kpl

Pohjavesi (v. 2019): 
- Näytteenottojen lukumäärä
- Laboratorioiden lukumäärä n. 20 000 kpl/v

45 kpl
Analyysikoodien lukumäärät
- -Syken ylläpitämät (Talousvesi / Luonnonvesi)
- Valviran ylläpitämät (Yhti) 3826 kpl (5.2.2021)

3 kpl



Selvityksen alla DWD tietokokonaisuuksin liittyen:

• mahdollinen kooste suosituksista pintaveden ja pohjaveden 
vedenlaatumuuttujista  (vrt. talousvesi lailla/asetuksilla) 

• mahdollinen kirjaus laboratorioasetukseen TsL mukaisten 
valvontatutkimusohjelmien tietojen suorasta toimituksesta Valviran Vati-
järjestelmään

• vesihuoltolaitosten/talousvettä toimittavien laitosten raakavesiseurantojen  
(pohjavesi ja pintavesi) 

• vastuuviranomaisten tarkistus 

• analyysituloksien 

• pintavesien vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksen tarkkailujen vastuut 
(Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 1022/2006)



Lisätietoja:

Mirjam Orvomaa ja Jarkko Rapala

Sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

(Huomaa ministeriöiden uudet gov.fi osoitteet)

Sosiaali ja terveysministeriö

Internet: stm.fi

Twitter : @STM_Uutiset

Kiitos!

Kysymyksiä?


