
 

Vesipuitedirektiivi – vesiympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet 

 

Vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD, 2000/60/EY) mukaisessa vesistöjen ekologisen ja kemiallisen 
tilan arviossa huomioidaan vesiympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet, joita on 
kahdentyyppisiä. Vesien kemiallista tilaa määrittävät EU:n prioriteettiaineet ja niiden 
ympäristönlaatunormit on määritetty koko Euroopan yhteisön laajuisesti. Sen sijaan kansallisesti 
on valittu haitallisia aineita vesienhoitoaluekohtaisesti ja määritetty näille ympäristönlaatunormit. 
Vesien tilan luokittelussa kansalliset haitalliset aineet vaikuttavat ekologisen tilan luokitteluun.  

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) kattaa 
nykyisellään 45 EU:n prioriteettiainetta + 8 muuta haitallista ainetta (liitteen 1C aineet) sekä 15 
kansallisesti valittua haitallista ainetta (liitteen 1D aineet). Asetuksen tarkoituksena on suojella 
pintavesiä ja parantaa niiden laatua ehkäisemällä vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvaa 
pilaantumista. 

Vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan lainsäädännön soveltaminen 
Vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan lainsäädännön soveltamisohjeen päivitys 
valmistui vuonna 2018 (Kangas 2018). Sen tarkoituksena on toimia ohjeena, hyvien 
menettelytapojen kuvauksena ja kuivailla haitallisia aineita koskevia säädöksiä. Tavoitteena on 
yhdenmukaistaa koko maassa mm. haitallisia aineita koskevia lupamenettelyjä, vesien ja 
merenhoidon suunnittelua, päästöjen ja vaikutusten tarkkailua, vesiympäristön seurantaa sekä 
kemiallisia mittauksia ja analyysien laadunvarmennusta. Siinä on myös selitetty vesiympäristölle 
vaarallisiin ja haitallisiin aineisiin liittyvää terminologiaa. 

Lisätietoa: 

• Kangas A. (toim.): Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen 
säädösten soveltaminen – Kuvaus hyvistä menettelytavoista. Ympäristöministeriön 
raportteja 19/2018. YMra_19_2018_Vesiymparistolle_vaarallisiajahaitallisia.pdf 
(valtioneuvosto.fi) 

• Yksityiskohtaisempaa tietoa vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista löytyy 
liitteistä, jotka ovat mainittu soveltamisohjeen (Kangas 2018) esipuheessa, mutta joita ei 
ole ohjeessa. Soveltamisohjeesta puuttuvat liitteet löytyvät täältä: 
VaiO2_YM_editoitu_20181231 - vain liitteet SYKE.docx 
 

Vesipuitedirektiivin toimivuustarkastelu 

Vesipuitedirektiivin (VPD) ja sen tytärdirektiivien, prioriteettiainedirektiivin (2013/39/EU) ja 
pohjavesidirektiivin (2014/80/EY), toimivuustarkastelun johtopäätös oli, että direktiivit ovat 
pääpiirteittäin tarkoitukseensa hyvä ja käyttökelpoinen lainsäädäntökehikko, mutta sen 
toimeenpanoa on tehostettava. Haitallisiin aineisiin liittyviä merkittäviä toimeenpanon 
pullonkauloja ovat mm. EU:n prioriteettiainelistan päivityksen hitaus ja puutteet sitovassa 
integraatiossa muuhun EU-lainsäädäntöön. Komissio toteaa myös, että kemikaalien 
yhteisvaikutusten arviointi niin pinta- kuin pohjavesissä on puutteellista. Lisäksi merkittävä 
ongelma on jäsenmaiden väliset erot pintavesien kansallisten haitallisten aineiden 
ympäristönlaatunormeissa ja pohjavesiä pilaavissa aineissa. 

EU:n prioriteettiaineiden ympäristönlaatunormit ovat eksplisiittisesti esitetty 
teollisuuspäästödirektiivissä, mutta prioriteettiaineista vain metallit ja dioksiinit on huomioitu 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160990/YMra_19_2018_Vesiymparistolle_vaarallisiajahaitallisia.pdf
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sitovina päästöraja-arvoina BREF-asiakirjoissa. BREF-asiakirjojen merkitys VPD:n metalleja 
koskevien ympäristötavoitteiden saavuttamisessa on ollut merkittävä. 

 

 

Kemiallinen tila 

Uuden luokittelun mukaan pintavesien kemiallinen tila ei ole hyvä yhdessäkään Suomen 
vesimuodostumassa. VPD:n mukaisen pintavesien luokittelun perusteella vain 38 prosenttia EU:n 
jäsenmaiden vesimuodostumista on hyvässä kemiallisessa tilassa. Pohjavesien kemiallinen tila on 
suhteellisesti parempi kuin pintavesien tila, koska noin 98 prosenttia pohjavesimuodostumista on 
hyvässä kemiallisessa tilassa. 

Lisätietoa: 

• Pintavesien luokittelun periaatteet | Vesi.fi 

• Pintavesien kemiallisen tilan uusin luokitus 
o Ymparisto.fi -sivut: www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/pintavesien_tila#kemiallinen 
o SYKEn tiedote ”Vesistöjen kemiallinen tila on edelleen huono”; Suomen 

ympäristökeskus > Vesistöjen kemiallinen tila on edelleen huono (syke.fi) 
o Siimes K. & Mannio J. Pintavesien kemiallinen tila – Quo vadis? Vesitalous 4/2020: 

40–45. 

• Siimes K., Vähä E., Junttila V., Lehtonen K.K. ja Mannio J.: Haitalliset aineet Suomen vesissä 
- Tilanne ja seurannan suuntaviivat: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 8/2019: 
sisältää tietoa mm. aineiden ympäristökartoituksista, seurannasta ja sisävesillä ja merellä ja 
liitteissä tietoa seuranta- ja tutkimusmenetelmistä. Haitalliset aineet Suomen vesissä: 
tilanne ja seurannan suuntaviivat (helsinki.fi) 

 

Useita kuormituslähteitä 

Kemikaaleja päätyy pintavesiin erilaisia kulkureittejä pitkin lukuisista päästölähteistä, kuten 
teollisuudesta, maataloudesta, liikenteestä, kaivoksista, jätteenkäsittelystä, kotitalouksista, 
yhdyskuntajätevedenpuhdistamoista (puhdistettu jätevesi ja lietteen levitys), laskeumasta, 
hulevesistä ja pilaantuneesta maaperästä. Jäsenvaltiot ovat keskittyneet pistemäisen 
kuormitukseen vähentämiseen, mutta hajakuormitus on jäänyt vähälle huomiolle. 

Kuormitusselvitysten eli inventaarioiden tehtävä on todentaa haitallisten ja vaarallisten aineiden 
päästöjen ja huuhtoutumien vähentyminen sekä tukea toimenpideohjelmien laatimista ja niiden 
vaikuttavuuden arviointia. Inventaariot sisältävät tietoa 41 alkuperäisen EU:n prioriteettiaineen ja 
15 kansallisen haitallisen aineen sekä vuonna 2015 asetukseen (1022/2006) lisättyjen 12 EU:n 
prioriteettiaineen päästöistä ja huuhtoutumista pintavesiin.  

Inventaariossa tunnistettiin vesienhoitoaluekohtaisesti merkitykselliset aineet, joihin jatkotyössä 
keskityttiin. Aineiden merkityksellisyydessä on kyse potentiaalisesta vesimuodostumien EQS:n 
ylittymisestä. 14 ainetta 56:sta arvioitiin merkityksellisiksi yhdellä tai useammalla 
vesienhoitoalueella. Peräti 28 EU:n prioriteettiainetta ja 11 kansallista ainetta olivat 
vähämerkityksellisiä kaikilla vesienhoitoalueilla. 

Tietoa metallien kuormituksesta on hyvin mutta orgaanisten aineiden päästöistä paljon 
vähemmän. Kadmiumin, elohopean, nikkelin ja lyijyn päästöt ovat kaikkein suurimmat eteläisillä 
vesienhoitoalueilla (VHA1-3). Teollisuuden metallipäästöt (Ni, Cd, Hg, Pb) ovat suuremmat kuin 
yhdyskuntajätevedenpuhdistamojen ja ne ovat pääosin peräisin metsäteollisuudesta, 
energiantuotannosta sekä kaivos- ja metalliteollisuudesta. Pistemäisistä lähteistä pintavesiin 
pääsee eniten nikkeliä ja valtaosa siitä tulee kaivosteollisuudesta. Kadmiumin, elohopean ja lyijyn 
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laskeuma pintavesiin on selvästi suurempi kuin pistemäinen kuormitus. Kokemäenjoen–
Saaristomeren-Selkämeren (VHA3) sekä Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueiden (VHA4) happamilta 
sulfaattimailta huuhtoutuu vesistöihin suuria määriä nikkeliä ja kadmiumia.  

Tarkastelluista kasvinsuojeluaineista vain MCPA tunnistettiin merkitykselliseksi. MCPA:ta on 
havaittu yleisesti eteläisten VHA2:n ja VHA3:n virtavesistä eli alueilta, joilla sitä eniten käytetään. 
Pilaantuneista sedimenteistä aiheutuvasta kuormituksesta ei ole tietoa lukuun ottamatta Kymijoen 
dioksiini- ja elohopeahuuhtoumista Itämereen. 

Laskeuma on merkittävä dioksiinien ja elohopean kulkeutumisreitti pintavesiin. Suomen päästöistä 
peräisin oleva dioksiinien laskeuma Suomeen vuonna 2015 on pieni osa (14 %) 
kokonaislaskeumasta. Elohopean laskeuma on suurinta Itä-Suomessa, erityisesti Vuoksen sekä 
Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueilla (VHA1, VHA4). Suuressa osassa maata elohopean laskeumasta 
yli 80 % on peräisin muista kuin kotimaisista lähteistä.  Ulkoisten lähteiden osuus kadmiumin 
laskeumasta on lähes koko maassa suurempi kuin 50 %. 

Lisätietoa kuormituksesta ja kuormitusinventaarion näkökulmasta merkityksellisistä aineista:  

• Mehtonen J., Junttila V., Siimes K. & Holmberg M. Vaaralliset ja haitalliset aineet –
kuormitusinventaarion tuloksia. Ympäristö ja Terveys -lehti 8/2021: 32-37. 

• Mehtonen J. Siimes K., Junttila V., Holmberg M., Pyy O.  2021. VPD:n vesiympäristölle 
vaarallisten ja haitallisten aineiden kuormitusinventaario II - tietoa vesienhoidon 
suunnitteluun vuosille 2022 – 2027. https://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Suunnitteluopas/Vesiympar
istolle_vaarallisten_ja_haitall(48680) 

• Mehtonen, J., Holmberg, M., Räike, A., Siimes, K., Vähä, E. ym. 2018. Vesipuitedi-rektiivin 
mukainen vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden (12 uutta EU-
prioriteettiainetta) kuormitusinventaario. https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuo-
jelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Suunnitteluopas/Vesiymparistolle_vaaral-
listen_ja_haitall(48680) 

• Metallikuormitus: ks. erillinen ”Metallit” – ymparisto.fi -sivut 

• Mehtonen J. & Suomela J. 2018. Luvitetun toiminnan päästöt ja kemikaalien käyttö - 
indikaattori. Merenhoitoon liittyvä haitallisten aineiden kuormitusindikaattori: 
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B6B4E52C6-9C72-479E-96BC-
E36883185757%7D/133883.   

 

 VPD:n vaarallisten ja haitallisten aineiden tarkistus 

Asetus 1022/2006 tuli ensimmäisen kerran voimaan joulukuussa 2006. Asetusta on päivitetty 
ensimmäisen kerran vuonna 2010 ns. ympäristönlaatunormidirektiivin (2008/105/EY) 
toimeenpanemiseksi ja vuonna 2015 vesipuitedirektiivin (2013/39/EU) toimeenpanemiseksi. 

Yksi merkittävä haitallisiin aineisiin liittyvä VPD:n toimeenpanon pullonkaula on vanhentunut EU:n 
prioriteettiainelista. Prioriteettiainelistan tarkistus EU-tasolla on parhaillaan käynnissä. Komission 
on antanut 26.10.2022 ehdotuksen uusiksi EU:n pintavesien prioriteettiaineiksi (COM (2022) 540).  

SYKE on aloittanut vuonna 2021 kansallisten haitallisten aineiden päivityksen, koska ne ovat 
edelleen samat kuin vuonna 2006, jolloin ne ensimmäisen kerran vahvistettiin asetustasolla.  

 

Tarkkailuainelistat 

EU:n pintavesien tarkkailuainelista (Watch List) on tutkimustyökalu, jonka avulla kartoitetaan 
haitallisten aineiden pitoisuuksia ja vesiympäristölle aiheuttamaa riskiä unionin tasolla. 
Tarkkailuainelistalle otettavien aineiden epäillään olevan haitallisia, mutta joille 
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ympäristöpitoisuustiedon määrä tai laatu ei riitä riskin arviointiin. EU:n ensimmäinen 
tarkkailuainelista julkaistiin vuonna 2015 ja sen tarkistukset vuonna 2018 ja 2020. 
Tarkkailuaineista saatua tietoa hyödynnetään prioriteettiaineiden päivityksessä. 

Uusin tarkkailuainelista on julkaistu vuonna 2022. Linkki listaan: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022D1307&qid=1658824912292  

 

Päästöjen vähentäminen 

Ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) ja – asetuksen (YSA, 713/2014) mukaisella 
ympäristölupamenettelyllä on tärkeä rooli haitallisten ja vaarallisten aineiden käytön ja päästöjen 
vähentämisessä. VPD:n haitallisia aineita koskevia ympäristötavoitteita tulee integroida 
sitovammin muun EU-lainsäädännön osa-alueisiin. Tämä koskee erityisesti maataloutta 
(kasvinsuojeluaineiden puitedirektiivi ja kasvinsuojeluaineasetus) sekä kemikaalien (REACH- ja 
biosidiasetus) ja teollisuuden (teollisuuspäästödirektiivi ja parasta käyttökelpoista tekniikkaa 
koskevat BREF-asiakirjat) sääntelyä.  

 

Lisätietoa kemikaalien hallinnasta ja päästöjen vähentämisestä ja ympäristölupamenettelystä:  

• ks. erillinen ” Ympäristölupa” – ymparisto.fi -sivut: Ymparisto > Ympäristölupa 

• Saarela S-R, Turunen T., Tynkkynen O, Berninger K., Forsberg T., Forsius K., Haavisto T., 
Helminen M., Hildén M., Jouttijärvi T., Kautto P., Leppänen M., Mehtonen J., Toivanen R. & 
Vähä E. Kohti saasteetonta tulevaisuutta - Saasteettomuuspolitiikan ja -sääntelyn 
ennakointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:32. 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163971 

• Vähä E., Högmander P., Mehtonen J. & Forsius K. Turvallinen kiertotalous edellyttää 
luotettavaa tietoa haitallisten kemikaalien teollisesta käytöstä. Ympäristö ja Terveys 
7/2020: 6-12. 

• Suhr, M., Forsius, K., Mehtonen, J., Aust, N., Vähä, E., Moltmann, J.F., Månsson, A., 
Järvinen, E. Strengthening chemicals management in Best Available Techniques Reference 
Documents. Reports of the Finnish Environment Institute 48/2021. 
http://hdl.handle.net/10138/337588 
 

 

Yleisesti VPD:n vaarallisiin ja haitallisiin aineisiin liittyviä julkaisuja ja www-linkkejä: 

• European waters - Assessment of status and pressures 2018. EEA report No 7/2018. EEA, 
Copenhagen. European waters -- Assessment of status and pressures 2018 — European 
Environment Agency (europa.eu) 

• Chemicals in European waters - Knowledge developments. EEA report No 18/2018. EEA, 
Copenhagen. Chemicals in European waters — European Environment Agency (europa.eu) 

• SWD(2019) 439; Commission Staff Working Document. Fitness Check of the Water 
Framework Directive, Groundwater Directive, Environmental Quality Standards Directive 
and Floods Directive. Water Fitness Check - SWD(2019)439 - web.pdf (europa.eu) 

• Saarela S-R, Turunen T., Tynkkynen O, Berninger K., Forsberg T., Forsius K., Haavisto T., 
Helminen M., Hildén M., Jouttijärvi T., Kautto P., Leppänen M., Mehtonen J., Toivanen R. & 
Vähä E. Kohti saasteetonta tulevaisuutta - Saasteettomuuspolitiikan ja -sääntelyn 
ennakointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:32. 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163971 
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