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1. Johdanto 
 
Ympäristöministeriö asetti 28.3.2019 hankeryhmän tarkistamaan ELY-keskuksille tarkoitetun opastuksen toimenpi-
teiden suunnitteluun vesienhoidon kolmannelle kaudella ja merenhoidon toisella kaudelle vuosille 2022 - 2027. Han-
keryhmään perustettiin yhdyskuntien, haja-asutuksen ja teollisuuden toimenpiteitä käsittelevä toimialakohtainen 
tiimi, jonka puheenjohtajana toimi neuvotteleva virkamies Ari Kangas ympäristöministeriöstä ja jäseninä neuvotte-
leva virkamies Katri Vasama maa- ja metsätalousministeriöstä (varalla vesihallintoneuvos Minna Hanski), kehittämis-
päällikkö Kimmo Silvo Suomen ympäristökeskuksesta, vesitalousasiantuntija Jussi Leino Hämeen ELY-keskuksesta, 
ylitarkastaja Erja Monto Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta, johtava vesitalousasiantuntija Mikko Keränen, Pirkan-
maan ELY-keskuksesta, vesiasiain päällikkö Saijariina Toivikko Vesilaitosyhdistyksestä, yhdyskuntatekniikan päällikkö 
Paavo Taipale Kuntaliitosta (varalla ympäristöpäällikkö Miira Riipinen) sekä sihteerinä suunnittelija Sanna Vienonen 
Suomen ympäristökeskuksesta.  
 
Tiimi on laatinut yksimielisen esityksen vesienhoitosuunnittelussa tarkasteltavista yhdyskuntien, haja-asutuksen ja 
teollisuuden vesien suojelun kannalta yleisimmistä toimenpiteistä sekä arvioinut esittämiensä toimenpiteiden yleistä 
vaikuttavuutta. Työryhmä on selvittänyt myös käytettävissä olevia ohjauskeinoja ja niiden kehittämistarpeita. 
 
Toimenpidejoukko on laadittu niin, että siihen sisältyy merkittävimmät vesienhoitosuunnittelussa esitettävät asutuk-
sen ja teollisuuden jätevesiin kohdistuvat toimenpiteet. Tarkoituksena on käyttää vesienhoitosuunnitelmissa ensisi-
jaisesti toimenpidejoukosta valittuja, kohdekohtaisesti vaikuttavimpia toimia. Vesienhoitosuunnitelmissa voidaan 
kuitenkin esittää myös muita erikseen yksilöityjä toimia, jos ne ovat tarpeen ja taloudellisesti perusteltuja vesien hy-
vän tilan saavuttamiseksi. Yleisimpien toimenpiteiden ennakkosuunnittelun tavoitteena on helpottaa vesienhoidon 
suunnittelua, yhdenmukaistaa suunnitelmien sisältöä ja parantaa niiden keskinäistä vertailtavuutta, jolloin myös 
suunnitelmien koko maan yhteenvetotiedot tarkentuvat. 
 
Rehevöityminen on edelleen merkittävin vesien tilaa heikentävä tekijä ja sen torjuntaa jatketaan ravinnepäästöjä 
vähentävin toimenpitein. Vesiympäristölle vaarallisilla ja haitallisilla aineilla on paikoitellen vaikutusta vesien tilaan, 
mutta niihin erikoistunut horisontaalinen asiantuntijatiimi selvitti pistekuormituksen osuutta niiden suhteen. Jäteve-
sien hygieenisyyden merkitys on lisääntynyt suunnittelukausittain. Vesienhoitosuunnittelun ensimmäisten suunnitte-
lukausien haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan ja jätevesilietteisiin liittyvät toimet jäävät pois kolmannen kauden 
yleisestä toimenpidevalikoimasta. Haja-asutuksen osalta valtion erillisrahoittama kiinteistökohtainen neuvontatyö ei 
enää vuoden 2019 siirtymäajan umpeutumisen jälkeen ole relevanttia. Jätevesilietteiden hyödyntämisen edistämi-
nen on toteutettu vesienhoitosuunnittelun sijaan osana jätehuollon valtakunnallista ja alueellista suunnittelua. 
 
Teollisen toiminnan aiheuttama vesistökuormitus on ensimmäisten vesienhoidonsuunnittelukausien aikana kokonai-
suutena hieman alentunut. Päästöjen systemaattisen vähentämisen lisäksi merkittäviä vesistökuormitukseen vaikut-
tavia rakenteellisia muutoksia ovat olleet useiden metsäteollisuuden laitosten ja tuotantolinjojen sulkemiset vuoden 
2007 jälkeen, mikä on pienentänyt vesistökuormitusta osalla sisävesi- ja rannikkovesialueista. 2010-luvun jälkipuolis-
kolta alkaen metsäteollisuudessa tehdyt uudet investoinnit sellun ja kartongin tuotantoon sekä uusien biojalostamo-
tuotteiden kehittäminen voivat 2020-luvulla muuttaa metsäteollisuuden ympäristökuormitusta ja -vaikutuksia. Kai-
vostoiminta vesiä kuormittavana teollisena toimintana on vuoden 2008 jälkeen lisääntynyt merkittävästi ja laajennee 
edelleen erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa. Yleiseen viemäriverkkoon liittyneen teollisuuden jätevesikuormituksen 
hallintaa on parannettu. 
 
Ympäristöministeriön, Suomen Kuntaliitto ry:n ja Vesilaitosyhdistys ry:n allekirjoittamalle suositussopimukselle rehe-
vöitymistä aiheuttavien päästöjen vähentämiseksi yhdyskuntajätevesistä on valmisteltu jatkosopimusta. Suositusso-
pimusta vastaavalla vesiensuojelusopimuksella pintavesiin kohdistuvaa ravinnekuormitusta ja siten vesien rehevöity-
mishaittoja on tarkoitus vähentää. Sopimuksen keinoin vesihuoltolaitoksia kannustetaan tehostamaan puhdistamoi-
den toimintaa ympäristöluvan ehtoja paremmin. Toimenpiteissä on ennakoitu, että vesiensuojelusopimuksen kaltai-
nen ohjauskeinon ja toimenpiteen yhdistelmä olisi tarkistettuna voimassa myös vuosina 2022-2027. 
 
Opasluonnos oli kommenttikierroksella 1.11.-22.11.2019. Kommentoinnin perusteella ohjeistukseen muokatut muu-
tokset olivat suurelta osin täsmennyksiä tai muita pienempiä muutoksia. 
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2. Toimintaympäristön muutokset ja palautteet edellisiltä suunnittelukau-
silta 

 
Tiimi on ottanut esityksessään huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Erityisesti ympäristölle haital-
listen ja vaarallisten aineiden ja ilmastomuutoksen vaikutusten merkityksen arvioidaan lisääntyvän suunnittelukau-
della. Niitä käsitteleviä toimia on tarkasteltu horisontaalisissa asiantuntijatiimeissä. 
 
Ilmastonmuutoksen, tulvien ja kuivuuden huomioon ottaminen 
 
Ilmastonmuutoksen vaikutukset toimenpiteisiin on otettu huomioon sään ääri-ilmiöiden muutoksiin varautumisessa. 
Sään ääri-ilmiöiden ennustetaan yleistyvän ja voimistuvan, minkä vuoksi etenkin rankkasateisiin, tulviin, myrskyihin 
ja pitkäaikaisiin kuiviin kausiin varautumiseen on syytä kiinnittää enemmän huomiota kuin aikaisemmin. Vaikutusten 
selvittämisessä ovat seurannat avainasemassa. 
 
Ilmastonmuutoksen aiheuttama sääilmiöiden äärevöityminen vaikuttaa vesistöihin ja vesienhoitoon lukuisin tavoin, 
jotka kaikki olisi muistettava ottaa huomioon. Talvisin maaperän routa-ajan lyheneminen ja rankkasateiden yleisty-
minen lisäävät vuotovesien määrää viemäreihin. Vuotovedet kasvattavat ja viilentävät jätevedenpuhdistamolle tule-
van jäteveden virtaamaa. Tämä voi heikentää jätevedenpuhdistusta etenkin lämpötilamuutoksille herkän typenpois-
ton osalta laitoksilla, joilla on sekaviemäreitä. Pohjimmiltaan kysymys on laitosten, verkostojen yms. käsittely-yksi-
köiden mitoituksesta. Lisääntyvä pumppaustarve vaikuttaa myös energiankulutukseen. Myrskyjen voimistuminen 
tuo oman haasteensa vesihuollolle kasvattaen esimerkiksi sähkökatkojen riskiä ja siten riskiä jäteveden johtamisen ja 
käsittelyn keskeytymiselle ja jäteveden ylivuodoille ympäristöön. Sään ääri-ilmiöiden haitallisia vaikutuksia ehkäis-
tään toimenpiteillä, jotka liittyvät vuotovesien määrän vähentämiseen ja hulevesien parempaan hallintaan sekä niin 
tulvista kuin kuivuuksista aiheutuviin erityistilanteisiin varautumiseen ja riskien hallintaan. Hulevesien hallinnassa on 
otettava huomioon myös niiden mahdolliset käsittelytarpeet. 
 
Haitallisista aineista aiheutuvien haittojen vähentäminen 
 
Vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita ovat valtioneuvoston asetuksessa 1022/2006 nimetyt aineet, mutta 
myös hyvän meriympäristön tilan laadullisten kuvaajien määrittelyihin vaikuttavat mikromuovit, lääkeainejäämät ja 
muut vastaavat mikropollutantit. Tärkeimpinä on pidettävä aineita, joiden suhteen vesimuodostumien tilaluokituk-
set ovat punaisella eli spesifit päästetyt aineet kuten PFOS ja metallit mm. kaivosvesistä. 
 
Haitallisten aineiden esiintymistä jätevesissä on tarpeen selvittää ja suorittaa kaikilla sektoreilla niiden vähentämis-
toimenpiteitä, mikäli purkuvesissä ympäristölaatunormit ovat vaarassa ylittyä. Sekoittumisvyöhykkeet antavat aikaa 
vähentämistoimenpiteille. Sedimentteihin aikojen saatossa kertyneet haitalliset aineet on oltava tiedossa eikä niihin 
alueisiin ole syytä kajota - muutoin kuin kunnostusmielessä 
 
Puhdistamot ovat aineiden kulkeutumisreittien keskittymispisteitä ja kokoavia päästölähteitä, vaikka varsinaisia läh-
teitä ovat päästöt puhdistamoille sekä teollisuudesta että kotitalouksista. Omat erikoistapauksensa muodostavat 
suljettujen, erityisesti omistajattomien kaivosten päästöt. Toimenpiteiden ulottumattomissa ovat UBI-aineet kauko-
kulkeumien ja laskeumien kautta. 
 
Haitallisista aineista on paljon sopimuksia ja kemikaaliregulaatiota, joten kemikaalisääntelystä olisi tarpeen hahmot-
taa kokonaisuus, josta selviäisi mitä on otettava huomioon ja mitä toimenpiteitä ja ohjauskeinoja on tehtävissä eri 
sektoreilla. 
 
Muita horisontaalisissa asiantuntijatiimeissä käsiteltyjä teemoja 
 
Luontodirektiivien tavoitteiden yhdyspinnat vesienhoitoon ja sitä kautta luontoarvojen huomioon ottaminen ympä-
ristöluvissa ja selvitykset lupahakemuksissa. 
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Merenhoidon yleisten ympäristötavoitteiden ja meren tilaan liittyvien teemojen huomioon ottaminen toimenpitei-
den suunnittelussa. Merenhoidossa käytettävissä kuvaajissa on sellaisia tekijöitä, joita ei ole vesienhoidossa ja tavoit-
teet eivät saa mennä ristiin. Rannikkovedet on otettu huomioon vesienhoidossa ja merenhoitoon ylipäänsä vesien-
hoito vaikuttaa valuma-alueena. 
 
Asiantuntijatiimeissä käsiteltiin myös hulevesien vaikutuksia maankäytön ja kaavoituksen kautta ja haja-asutuksen 
huomioon ottamista kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä erityisesti juuri ja juuri luvanvaraisuuden rajan alle jää-
vien suurten pienten puhdistamoiden toiminnan osalta. 
 
Lisäksi kun uimarannoille laaditaan uimavesiprofiili, kuvataan siinä uimaveden ja ympäristön ominaisuuksia ja veden 
laadun tutkimustuloksia sekä tarkastellaan uimarantojen kuormituslähteitä ja niiden merkitystä. Tarkasteltavina 
kuormituslähteinä ovat mukana myös yhdyskuntien, haja-asutuksen ja teollisuuden päästölähteet. 
 
Otteita ensimmäisten suunnittelukausien palautteista 
 
Yleispalautteen perusteella on tarkennettu toimenpiteiden termistöä säännösten mukaisiksi ja täsmennetty ilmai-
suja. Vastuu- ja yhteistyötahoja on täydennetty. Komission palautteen mukaan toiminnallista seurantaa olisi kehitet-
tävä palvelemaan nykyistä paremmin vesienhoidon suunnittelua ja haitallisten aineiden päästöjen ja huuhtoutumien 
aiheuttamien vesiensuojeluongelmien vähentämiseksi tulisi tehostaa toimenpiteitä. 
 
Yhdyskunnat 
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamojen toiminnan varmuus ja sen parantaminen etenkin poikkeuksellisissa oloissa on 
tärkeä kehittämiskohde. Monien puhdistamoiden tehoa on parannettu, mutta ohijuoksutusta tapahtuu toimintahäi-
riötilanteissa tai hulevesien kuormittaessa merkittävästi puhdistamoa. Jätevesipäästöihin liittyy ravinnekuormituk-
sen lisäksi taudinaiheuttajien ja muiden haitallisten aiheiden pääsy vesiin. Jäteveden puhdistuksen ja viemäröinnin 
ympäristö- ja terveysriskien hallintaan kehitetty SSP-työkalu (Sanitation Safety Plan) olisi mainittava. 
 

Viemäriverkoston ohitusten ja puhdistamon kuormituksen vesistövaikutuksia tulisi selvittää objektiivisesti ja suh-
teuttaa vaikutukset muuhun kuormitukseen. Verkostojen hallinnalla sekä oikea-aikaisen ja riittävän saneeraamisen 
edistämisellä voidaan päästä viemäriverkoston kestävään saneeraukseen. Saneerauksia ohjaavat toimet tulee arvi-
oida ja tarkistaa saneerattavaksi esitettävien viemäriverkostojen pituudet sekä realistiset saneerauksen kustannuk-
set alueen vesihuoltolaitoksille. 

 
Jätevesien sisältämiä haitallisia aineita on tutkittu ja ne edellyttävät lisääntyvää huomiota, koska niiden käsittely on 
puutteellista. Vähentämistavoitteiden osalta haitallisia aineita koskevan toimenpiteen sisältöä olisi tarkennettava, 
mutta tekninen ja taloudellinen kohtuullisuus on tarpeen selvittää, mikäli jätevedenpuhdistamoilla ehdotetaan tekni-
sesti vaativia ja kalliita jälkikäsittelymenetelmiä haitallisten ja vaarallisten aineiden päästöjen rajoittamiseksi. Haital-
listen orgaanisten aineiden, mikromuovien ym. poistoa tulisi etukäteen tehostaa, jotta myös liete olisi turvallista 
kierrättää. On huomattava, että mikroroskille ei ole sertifioitua näytteenotto- ja analysointimenetelmää, mikä vai-
keuttaa tulosten seurantaa. 
 
Kustannusten kattavuuden arvioinnin tason tarkistaminen niin pienten kuin suurien laitosten osalta. Toimenpiteiden 
kustannustehokkuutta tulee arvioida uudestaan tarkistettujen kustannustietojen valossa. 
 
Vesiensuojelun huomioon ottaminen yhdyskuntien kaavoituksessa edellyttää kehittämistä. Vesihuollon ja maankäy-
tön suunnittelun periaatteet ratkaistaan pääsääntöisesti kaavoituksen ja vesihuollon kehittämisestä tehtyjen suunni-
telmien yhteensovittamisella, ei yleispiirteisessä vesienhoidonsuunnittelussa. Myönteistä on: 

− maankäytön, vesihuollon ja vesienhoidon suunnittelun yhteistyö; 

− pinta- ja pohjavesien tilan huomioon ottavat kaavamääräykset; 

− toimintojen sijoituksen ohjaus vesiensuojeluperusteisesti; 

− ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen kaavoituksessa; 

− hulevesisuunnitelmien laatiminen kunnallisesti ja ylikunnallisesti sekä 

− hulevesien käsittelyn ottaminen huomioon rakentamisessa. 
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Puhdistamojen ja verkoston häiriöpäästöjä voi vähentää hulevesien hallinnalla Vesihuoltolaitokset ovat ryhtyneet 
toimenpiteisiin hulevesien vähentämiseksi mutta tuloksia täytyy odottaa maltillisesti. Yhteistyö viranomaisten ja kiin-
teistöjen kanssa on tärkeää, samoin neuvonta ja maksut. Yhdyskuntien osalta painottuu erityisesti hulevesien luon-
nonmukaisen hallinnan merkitys, johon tulisi varautua paremmin maankäyttöä suunniteltaessa. Hulevesien hallinnan 
ja rakentamisen vaikutus pohjaveden muodostumiseen on myös otettava huomioon jo maankäytön suunnittelussa. 
 
Haja-asutus 
Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien hoidon ja huollon järjestämisen edistäminen jäänyt pois suunnitelmista 
 
Haja-asutuksen määrätiedot ja kokonaiskustannukset yliarvioitu, joten se edellyttää tarkentavaa ohjeistusta. Vapaa-
ajan asuntojen jätevesien käsittelyn tehostamistarpeen arviointia tulee ohjeistaa, koska korjaustoimien määrä ja kus-
tannukset on yliarvioitu. On tunnistettava, että vakituista vanhoista asunnoista osa siirtyy vapaa-ajan asunnoiksi ja 
otettava huomioon mahdollisuus purkaa vahojen rakennusten jätevesijärjestelmä sellaiseksi, ettei jätevesien käsitte-
lyä tarvita. 
 
Mikäli haja-asutusalueen jätevesiverkostoa laajennetaan, tulee varmistaa, että vesihuoltolaitoksella on tekniset ja 
taloudelliset edellytykset huolehtia alueen vesihuoltopalveluista. Haja-asutuksen liittäminen keskitettyyn vesihuolto-
verkostoon ei kaikissa tapauksissa täytä teknisen ja taloudellisen toteuttamisen edellytyksiä. Olisi hyvä keskittyä poh-
javesialueiden ja tiheimmin asuttujen alueiden liittämiseen viemäröinnin piiriin. 
 
Teollisuus  
Häiriöpäästöjen hallinta on tärkeää teollisuuden jätevesikuormituksen pienentämiseksi ja vesien tilan paranta-
miseksi. Prosessien ohjausta kehittämällä tämä voisi olla kustannustehokasta. Teollisuus laatii ympäristölupien puit-
teissa ympäristöriskikartoituksia ja riskienhallintasuunnitelmia  
 
Toimenpide- ja seurantavelvoitteita tulee kohdentaa niille tahoille, joiden toiminta aiheuttaa kuormitusta vesistössä 
ja vaikuttaa näin vedenhankintaan. Raakavesien laadun heikkenemisen estämiseksi myös teollisuuden vaikutus raa-
kavesiin tulisi huomioida näkyvämmin.  
 
Erityisen tärkeää olisi tunnistaa sekä tapauskohtaisesti että kansallisella tasolla merkittävimmät ja ongelmallisimmat 
päästölähteet viemäriin ja kartoittaa keinot päästöjen vähentämiseen. Päästöjen kontrollointi niiden syntylähteellä 
on yleensä kustannustehokkain tapa hallita kuormitusta. Tällöin myös päästön ehkäisyn kustannukset kohdentuvat 
pilaajalle. 
 
On tärkeää, että toimenpideohjelmaan valittavat toimenpiteet ovat kustannustehokkaita ja että kustannustehok-
kuutta pitäisi myös pystyä tarkastelemaan kokonaisuutena yli sektoreiden. On kiinnitettävä myös huomiota siihen, 
että tarkkailuiden kustannukset eivät saa nousta kohtuuttomiksi. 
 
Ensimmäisten suunnittelukausien palautteen huomioon ottaminen 
 
Tiimi on käynyt läpi ensimmäisiltä suunnittelukausilta saadun palautteen, joka on otettu huomioon kolmannelle 
suunnittelukaudelle esitetyissä toimenpiteissä ja ohjauskeinoissa. Palaute on vaikuttanut mm. hulevesien hallintaa ja 
haitallisia aineita koskeviin toimenpiteisiin sekä kustannusten arviointiin ja uusiin ohjauskeinoihin etenkin hulevesien 
hallinnan osalta. 
 
Viemäröintipalvelun muutoksilla taajamissa, uusilla yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla ja siirtoviemäreillä, viemä-
reiden vuotovesien vähentämisellä ja sekaviemäröinnistä luopumisella suojellaan pohjavesiä, vesistöjä ja ympäristöä. 
Hulevesien hallintaa parannetaan erityisesti kuntien laatimissa hulevesien hallintasuunnitelmissa esitetyillä toimen-
piteillä. 
 
Aiemmin esitetyt puhdistamo- ja siirtoviemärihankkeet perustuivat kuntien alueellisiin vesihuollon yleissuunnitel-
miin ja vesihuollon kehittämissuunnitelmiin jotka eivät enää ole lakisääteisiä. Kuntien vesihuollon kehittämistä, haja-
asutuksen vesihuollon suunnittelua ja keskitetyn viemäröinnin toteuttamista teknis-taloudellisesti ja ympäristönsuo-
jelullisesti perustellusti on siten tarkasteltu kuntakohtaisten tapausten tasolla, mutta sen lisäksi on tehtävä yhteis-
työtä kuntien kesken ja myös konsultoiden ELY-keskuksia. 
 



7 
 
Haja-asutusalueilla kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien asianmukainen käyttö ja ylläpito on edelly-
tys järjestelmien toimimiselle siten, että puhdistustasovaatimus saavutetaan, ravinnekuormitus vesistöihin vähenee 
ja riski pohjaveden laadun tai ympäristön tilan heikkenemiselle vähenee. Ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöjen 
siirtymäajan umpeuduttua edistetään muiden alueiden kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien saatta-
mista säännösten vaatimukset täyttäviksi sitä mukaa kun vaatimuksia edellytetään. Lisäksi järjestelmien korjaaminen 
jatkuu ranta- ja pohjavesialueilla, kun käsittelyvaatimuksista saadut poikkeamiset raukeavat. 
 
Viemärilaitosten nykyisen tasoisella käytöllä ja ylläpidolla sekä jäteveden ravinteidenpoiston tehostamisella vesihuol-
toalan vapaaehtoisen vesiensuojelusopimuksen periaatteen mukaisesti edistetään jäteveden kustannustehokasta 
käsittelyä. Ympäristölupien mukaisesti toteutetaan fosforinpoiston lisäksi teollisuuden ja yhdyskuntien puhdistamoi-
den tehostettua kokonaistypenpoistoa niillä alueilla, joilla typpi on rehevöitymistä rajoittava tekijä ja kun typpikuor-
man vähentämisellä voidaan parantaa vesien tilaa sekä tehostettua ammoniumtypenpoistoa niillä sisävesialueilla, 
joilla kokonaistypenpoisto ei ole tarpeen, mutta vesistön happiolosuhteiden kannalta ammoniumtypenpoisto on pe-
rusteltua. Jätevesien hygienisointi toteutetaan tai siihen varaudutaan paikallisista olosuhteista aiheutuvan tarpeen 
lisäksi myös ympäristöluvan lupamääräysten mukaisesti. 
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3. Sektorille esitetyt alueelliset toimenpiteet suunnittelukaudella 2022–2027 
 
Yhdyskunnat, haja-asutus, teollisuus –sektoritiimi on tarkastellut sektorilla tapahtuvia ja siinä ennakoitavia toimin-
taympäristön muutoksia, joiden perusteella esitetään kaudelle 2022–2027 seuraavat toimenpiteet (7 vanhaa ja 4 
uutta). 
 

Taulukko 1. Toimenpiteet, niiden suunnittelutarkkuus sekä EU:n paine- ja toimenpidetyypit. 
 

Sektori Toimenpiteen nimi Suunnittelu-

tarkkuus (alu-

eellinen/vesi-

muodostuma) 

Toimenpide-

tyyppi (EU) 

Yksikkö Kytkentä 2. 

kauden toimen-

piteisiin 

Tilaa heikentävä osa-

tekijä, johon toimen-

piteellä pyritään vai-

kuttamaan 

Täydentävien toimenpiteiden 

tyyppi, Art. 11(4) Liite VI(B) 

Teollisuus Laitosten käyttö, yllä-
pito ja tehostaminen 
(1) 

Alueellinen Perus vesimuodostumien lu-
kumäärä 

V Teollisuusjätevedet hallinnolliset keinot, hyvää ympäris-
tökäytäntöä koskevat ohjeet, talou-
delliset tai verotukselliset keinot 

Yhdyskunnat Laitosten käyttö ja yllä-
pito (1a) 

Alueellinen Perus Asukasluku [lkm] V Taajamajätevedet hallinnolliset keinot, hyvää ympäris-
tökäytäntöä koskevat ohjeet, talou-
delliset tai verotukselliset keinot 

Yhdyskunnat Laitosten käytön ja yl-
läpidon tehostaminen 
(1b) 

Vesimuodos-
tuma 

Täydentävä Muuttuvan luvan pii-
rissä oleva asukasluku 
[lkm] 

U Taajamajätevedet hallinnolliset keinot, hyvää ympäris-
tökäytäntöä koskevat ohjeet, talou-
delliset tai verotukselliset keinot 

Yhdyskunnat, 
teollisuus 

Riskien hallinta ja häi-
riötilanteisiin varautu-
misen suunnitelmien 
toimenpiteiden toteut-
taminen (2) 

Alueellinen Perus Suunnitelmat [lkm] U Taajamajätevedet, 
teollisuusjätevedet 

hallinnolliset keinot, hyvää ympäris-
tökäytäntöä koskevat ohjeet 

Yhdyskunnat, 
teollisuus 

Vesiympäristölle vaa-
rallisten ja haitallisten 
aineiden hallinnan te-
hostaminen (3) 

Alueellinen Perus Tarkkailuohjelmat 
[lkm] 

V Taajamajätevedet, 
teollisuusjätevedet 

hallinnolliset keinot, hyvää ympäris-
tökäytäntöä koskevat ohjeet 

Yhdyskunnat Viemärien vuotovesien 
vähentäminen ja suun-
nitelmallinen seka-
viemäröinnistä luopu-
minen (4) 

Alueellinen Perus Saneerauksia tehnei-
den vesihuoltolaitosten 
lukumäärä [lkm] 

V Taajamajätevedet hallinnolliset keinot, hyvää ympäris-
tökäytäntöä koskevat ohjeet, talou-
delliset tai verotukselliset keinot 

Yhdyskunnat Puhdistamoiden sulke-
minen ja jätevesien kä-
sittelyn keskittäminen 
(5) 

Vesimuodos-
tuma 

Täydentävä [AVL] V Taajamajätevedet hallinnolliset keinot, hyvää ympäris-
tökäytäntöä koskevat ohjeet, talou-
delliset tai verotukselliset keinot 

Yhdyskunnat Ravinteiden poiston va-
paaehtoinen tehosta-
minen green deal -ve-
siensuojelusopimuksen 
keinoin (6) 

Alueellinen Täydentävä Sopimukseen liittyvien 
laitosten lukumäärä 
[lkm] 

V Taajamajätevedet hyvää ympäristökäytäntöä koskevat 
ohjeet, tutkimus-, kehitys- ja esitte-
lyhankkeet 

Yhdyskunnat Hulevesien hallinnan ja 
käsittelyn 
tehostaminen (7) 

Vesimuodos-
tuma 

Täydentävä Hallintatoimenpiteiden 
määrä [lkm] 

U Taajamahulevedet hallinnolliset keinot, hyvää ympäris-
tökäytäntöä koskevat ohjeet 

Haja-asutus Kiinteistökohtaisten jä-
teveden käsittely-yksi-
köiden käyttö ja yllä-
pito (8a) 

Alueellinen Perus Viemäriverkostojen ul-
kopuolella olevien kiin-
teistöjen lukumäärä 
[lkm] 

V Hajakuormitus hallinnolliset keinot, hyvää ympäris-
tökäytäntöä koskevat ohjeet 

Haja-asutus Kiinteistökohtaisen jä-
teveden käsittelyn te-
hostaminen (8b) 

Alueellinen Täydentävä Arvio jätevesisuunnitel-
man sisältävien lupaha-
kemusten lukumää-
rästä verkostojen ulko-
puolella [lkm] 

U Hajakuormitus hallinnolliset keinot, hyvää ympäris-
tökäytäntöä koskevat ohjeet 

 
 
Toimenpiteistä: 
 
Laitosten käyttö, ylläpito ja tehostaminen 
Toimenpiteeseen kuuluu luvanvaraisten teollisuuden laitosten käyttö siten, että toimintataso pysyy vähintään alka-
van suunnittelukauden alkuvaiheen tasolla lupamääräykset täyttäen (toimenpide 1). Teollisuuden laitoksia ovat 
kaikki päästöjä tuottavat yksiköt ml. pilaantuneet maa-alueet ja hylätyt teollisuusalueet. Tämä käytön ja ylläpidon 
perustoiminta on vaikuttavin toimenpide teollisuussektorilla, minkä lisäksi laitoksilla toteutetaan kunnossapito- ja 
uusimistoimia sekä tehostamistoimia tarpeen mukaan esim. BAT-päätelmien päivitysten myötä. 
 
Laitosten käyttö ja ylläpito 
Toimenpiteeseen kuuluu luvanvaraisten yhdyskuntien laitosten käyttö siten, että toimintataso pysyy alkavan suun-
nittelukauden alkuvaiheen tasolla lupamääräykset täyttäen (toimenpide 1a). Yhdyskuntien laitoksiin sisältyvät vie-
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märilaitokset (puhdistamot, pumppaamot ja viemärit), kaatopaikat (toimivat ja suljetut) sekä pilaantuneet maa-alu-
eet. Tämä käytön ja ylläpidon perustoiminta on vaikuttavin toimenpide yhdyskuntasektorilla, kun lisäksi laitoksilla 
toteutetaan kunnossapito- ja uusimistoimia tarpeen mukaan. 
 
Laitosten käytön ja ylläpidon tehostaminen 
Pistekuormituksen päästöjen hallintatoimenpiteet, ennakkovalvonta mukaan lukien, on tarvittaessa saatettava ajan 
tasalle toimenpideohjelman tarkistamisessa. Tähän sisältyy lupien muuttamisen vireille paneminen, jos ympäristön-
suojelulain mukaiset luvan muuttamisen edellytykset täyttyvät (toimenpide 1b). 
 
Jos lupien määräysten mukaisten raja-arvojen ylityksiä aiheutuu korjattavissa olevista syistä, on myös käytettävä val-
vonnan keinoja tilanteen korjaamiseksi. 
 
Jätevesien hygienisoinnin toteuttamisen tai siihen varautumisen osalta laitosten käytön tehostaminen voi tulla kysy-
mykseen erityisen tarpeen (esim. epidemiauhka) perusteella. Erityishuomio kohdistuu toimintoihin (jätevedenpuh-
distamoihin), joiden purkualueilla päästöistä voi aiheutua hygieenistä haittaa talousveden raakaveden, kasteluveden 
tai uimarantojen vedenlaadulle. 
 
Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen 
Uusi toimenpide, jolla parannetaan ja kehitetään laitosten ja osuuskuntien toimintavarmuutta ja häiriötilanteisiin 
varautumisen kattavuutta. Varautumisesta olisi tehtävä jatkuva prosessi, jolla voidaan turvata toiminnan jatkuvuus 
ja myös ympäristön hyvä tila. 
 
Ennaltavarautumisvelvollisuuden (YSL 15 §) mukaisilla varautumissuunnitelmilla, suunnitelmilla häiriötilanteisiin va-
rautumisesta (VHL 15 a §), riskienhallintasuunnitelmilla ja riskikartoituksilla voidaan estää ympäristövahinkoja sekä 
varmistaa tehokas toiminta ja seurausten minimointi onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Riskienhallinnassa otetaan 
huomioon myös vedenhankintaan käytettävien pinta- ja pohjavesien hyvän laadun turvaaminen kaikissa oloissa. Toi-
mintavarmuutta voidaan parantaa esim. Water Safety Plan ja Sanitation Safety Plan -tyyppisten riskienhallintaohjel-
mien avulla. 
 
Ympäristöriskikartoituksia, riskien hallintaa ja häiriötilanteisiin varautumista kehitetään myös kemikaalien ja polttoai-
neiden varastoinnin osalta ja riskien hallintaa on syytä tarkastella myös teollisuusjätevesisopimusten kannalta. Vie-
märiverkoston osalta monistetaan valmiita toimintamalleja herkkien alueiden ylivuotopaikkojen toimintavarmuuden 
lisäämiseksi. 
 
Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden hallinnan tehostaminen 
Tunnistetaan luvanvaraisten laitosten vesiympäristölle vaarallisten aineiden päästöt ja huuhtoutumat sekä tehoste-
taan vaarallisten aineiden tarkkailuja uusittujen ohjeistojen mukaisesti ja hyödynnetään tarvittaessa uusien tutki-
mushankkeiden tuloksia (mm. HAZBREF ja CWPharma) päästöjen vähentämiseksi. Otetaan huomioon myös teolli-
suuslaitoksista yleisen viemärin kautta tulevat päästöt sekä hulevedet. 
 
Toimenpiteessä tarkastellaan tarkkailuohjelmien näytteenottotiheyttä ja määrityskattavuutta ottaen huomioon ve-
siympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden lisäksi myös vapaaehtoisesti tarkkailuohjelmaan otetut mikro-
muovit, lääkeainejäämät ja muut kuin lainsäädännössä esiintyvät mikropollutantit. 
 
Vesiympäristölle haitallisten aineiden vaikutuksia vähennetään edelleen tarvittaessa toimenpiteen 1. mukaisesti ym-
päristölupamenettelyn ja valvontatoimien avulla. Haitallisista aineista syntyviä riskejä vesiympäristölle vähennetään 
mm. korvaamalla vaarallisia ja haitallisia aineita sisältävien kemikaalien käyttöä vähemmän haitallisilla kemikaaleilla 
sekä tehostamalla vesihuoltolaitoksen viemäriin liittyneiden laitosten jätevesien esikäsittelyä. 
 
Viemäreiden vuotovesien vähentäminen ja suunnitelmallinen sekaviemäröinnistä luopuminen 
Pääsääntöisesti kaikkien vesihuoltolaitosten omaisuuden ja verkostotiedon hallinta tähtää saneerausvelan lyhentä-
miseen, ja investoinneissa vesihuoltoverkostojen saneerauksiin ja kunnossapitotoimiin toteutetaan toimenpiteitä, 
jotka kohdistetaan viemäriverkoston runsaimmin vuotaviin kohtiin. Saneerauksissa suositaan pääsääntöisesti erillis-
viemäröintiä. Ennustetut sään ääriolosuhteiden muutokset kuten yleistyvät rankkasateet ja tulvat korostavat vuoto-
vesien vähentämisen tarvetta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ylivuotojen ehkäisyyn laitoksilla ja verkostossa 



10 
 
pohjavesialueilla. Myös laitosten varautumissuunnitelmissa käsitellään sään ääriolosuhteisiin varautumista. Vuotove-
sien seurauksina ovat verkostoylivuodot, pumppaamoiden ylivuodot ja puhdistamoiden ohijuoksutukset. 
 
Toimenpiteeseen vaikuttaa eri tahojen toimivallan piirissä olevia tekijöitä (toisen toimijan omistaman viemäriverkon 
vuotovedet, tonttijohdot ja kiinteistöjen kuivatus- ja hulevedet). 
 
Puhdistamoiden sulkeminen ja jätevesien käsittelyn keskittäminen 
Vesienhoitosuunnitelmissa esitetään suunnittelukaudella toteutettavaksi esitetyt uudet, vanhoja laitoksia korvaavat 
jätevedenpuhdistamot. Esitetyt puhdistamohankkeet perustuvat ajantasaisiin kuntien vesihuollon kehittämistarpei-
siin ja alueellisiin vesihuollon yleissuunnitelmiin, joissa on tarkasteltu myös hankkeiden teknis-taloudellista toteutet-
tavuutta. 
 
Ravinteiden poiston vapaaehtoinen tehostaminen green deal -vesiensuojelusopimuksen keinoin 
Green deal -vesiensuojelusopimuksen keinoin vesihuoltolaitoksia kannustetaan jatkuvaan jäteveden puhdistuksen 
parantamiseen. Laitokset tehostavat fosforin ja typen poistoa ja vähentävät kuormitusta mahdollisimman hyvin so-
vittujen ja omien asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi paremmin kuin luvassa edellytetään. 
 
Hulevesien hallinnan ja käsittelyn tehostaminen 
Toimenpide kattaa niin laadullisen (ravinteet, hygienia, vaaralliset ja haitalliset aineet) parantamisen kuin määrälli-
sen hallinnan eli tulvasuojelun lisäksi myös hulevesien roska- ja mikropollutanttipäästöjä pyritään vähentämään. Kä-
sittelyllä tarkoitetaan mm. hulevesien (ml. viheralueiden valumavedet) pidättämistä, viivyttämistä sekä luonnonmu-
kaisia menetelmiä (mm. imeyttäminen, kosteikot) hulevesien laadun parantamiseksi sekä hallittua johtamista vesis-
töön siten, että pohjaveden muodostuminen turvataan. 
 
Kaavoittamisen ja yhteen sovitettujen kuntien hulevesisuunnitelmien ja vesihuollon kehittämissuunnitelmien kautta 
ja edistetään hulevesien kestävää hallintaa. 
 
Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito 
Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käyttöä ja ylläpitoa toteutetaan sen mukaisesti kuin vuoden 
2017 lainsäädäntömuutoksessa edellytetään. Jätevesien käsittelyn on täytettävä ranta- ja pohjavesialueilla 
31.10.2019 lähtien lainsäädännön vaatimukset ja vaadittavat tehostetun käsittelyn toimenpiteet on toteutettu. 
Myös muilla alueilla toimenpiteitä on jo tehty kiinteistön peruskorjausta vastaavien remonttien yhteydessä. 
 
Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostaminen 
Kiinteistökohtaista jäteveden käsittelyä tehostetaan säännösten vaatimukset täyttäviksi niillä ranta- ja pohjavesialu-
eilla sijaitsevilla kiinteistöillä, joilla käsittelyvaatimuksista saatu poikkeus tai vapautus raukeaa sekä muilla alueilla 
kiinteistön peruskorjausta vastaavan remontin yhteydessä. Hyvää ympäristökäytäntöä koskevat ohjeet on mahdol-
lista koota kuntien menettelytapakokemuksista valvonnan ja edistämisen suhteen. 
 
Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostamistoimenpiteen osalta otetaan huomioon kaikki ne kiinteistökohtai-
set jätevesijärjestelmät, jotka tehostetaan vuosien 2022-2027 aikana nykyisten vaatimusten edellyttämälle tasolle. 
 
Tämän toimenpiteen osalta merkittävimpiä ovat ei-ympäristöluvanvaraiset alle 100 AVL:n, mutta selvästi muutamaa 
taloutta suuremmat, kylä-, kokouskeskus- ja lomakeskuspuhdistamot. 
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4. Toimialan kannalta keskeiset valtakunnalliset toimenpiteet (ohjauskeinot) ja niiden kehittämistarve 
 
Taulukossa 2 on esitetty kolmannen suunnittelukierroksen valtakunnalliset toimenpiteet (ohjauskeinot).  
 

Taulukko 2. Vesienhoitosuunnitelmien keskeisimmät yhdyskuntien, haja-asutuksen ja teollisuuden ohjauskeinot, vastuutahot sekä yhteistyötahot 

Ohjauskeino Ohjaus-
kei-
nokate-
goria  

Status  
(vanha/m
uokattu/
uusi) 

Mitä toimenpiteitä 
edistää? Toimenpi-
teen numero tau-
lukossa 1. 

Onko yli 
TPO ta-
voittei-
den 
(kyllä/ei)
? 

Seurantaindi-
kaattori 

Kokonais-
kustan-
nukset 
(2022-
2027)  

Päävastuu-
taho 

Muut vastuu-
tahot 

Toteutusti-
lanne 
(Ei käynnis-
tynyt /toteu-
tus alkanut/ 
toteutettu) 

Yhdyskunnat          

Kestäviä vesihuoltoratkaisuja toteutetaan vesi-
huoltolaitosten alueellisena yhteistyönä. 
 

Tiedolli-
nen 

vanha 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kyllä Toteutuneet vesi-
huoltolaitosten väli-
set yhteistyöhank-
keet [lkm] 

300 000 € MMM, YM, ELYt Vesihuoltolaitok-
set, kunnat, maa-
kuntien liitot, 
Kuntaliitto, Vesi-
laitosyhdistys 

Toteutus alka-
nut 

Vesihuoltolaitokset parantavat vesihuollon ener-
giatehokkuutta ja kykyä sopeutua ennalta ilmas-
tonmuutokseen. 

Tutkimus 
ja kehittä-
minen 

uusi 1a, 1b, 4, 5, 7 kyllä Hankkeet [lkm] 100 000 € Vesihuoltolai-
tokset, kunnat 

ELYt Toteutus alka-
nut 

Vesihuoltoa kehitetään kuntien vesihuollon 
suunnittelulla sekä maankäytön, vesihuollon ja 
rakentamisen yhteensovittamisella. 

Tiedolli-
nen 

vanha 4, 5, 7 kyllä Vapaaehtoiset vesi-
huollon kehittämis-
suunnitelmat [lkm] 

100 000 € MMM, kunnat, 
ELYt 

Maakuntien liitot, 
Kuntaliitto, vesi-
huoltolaitokset 

Toteutus alka-
nut 

Tehdään tutkimuksia ja selvityksiä uusien haital-
listen aineiden (mikromuovit, lääkeaineet) mer-
kityksestä ja hallinnasta sekä perinteisten haital-
listen aineiden kuormituksen vähentämiseksi ja 
sekoittumisvyöhykkeiden määrittelemiseksi. 

Tutkimus 
ja kehittä-
minen 

muokattu 3 kyllä Tutkimukset ja sel-
vitykset [lkm] 

500 000 € Vesihuoltotutki-
musten rahoit-
tajat mm. 
MMM, STM, 
YM, VVY 

AVIt, ELYt, vesi-
huoltolaitokset, 
tutkimuslaitokset, 
vesilaboratoriot 

Toteutus alka-
nut 

Haja-asutus          

Toteutetaan haja-asutusalueiden jätevesien kä-
sittelyn valvontaa ja neuvontaa jätevesien käsit-
telyn ylläpitämiseksi ja tehostamiseksi. 

Institutio-
naalinen 

uusi 8a, 8b kyllä Arvio taajamien ul-
kopuolisen kuormi-
tuksen vähene-
mästä [%] 

200 000 € Kunnat, ELY Kuntaliitto Toteutus alka-
nut 
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Teollisuus          

Vahvistetaan BAT-tiedonvaihtoa ja varmistetaan 
BAT-päätelmien hyvä soveltaminen lupamenet-
telyssä sekä kannustetaan ja seurataan uusien 
tekniikoiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Osal-
listutaan aktiivisesti EU:n BAT-päätelmien valmis-
teluun ja BREF-asiakirjojen uudistamiseen Suo-
messa merkittävillä teollisuuden toimialoilla ja 
kaivostoiminnassa. Lisäksi laaditaan ja hyödynne-
tään sekä kansallisia että pohjoismaisia BAT-sel-
vityksiä. Arvioidaan vesienhoidon tavoitteiden 
toteutumista teollisuuden merkittävästi kuormit-
tamissa vesimuodostumissa ja määritetään tar-
vittaessa toimenpiteet, esimerkiksi lupien tarkis-
tukset, kuormituksen vähentämiseksi. 

Institutio-
naalinen 

muokattu 1, 2, 3 kyllä Aktiiviset BAT-ryh-
mät, lupien tarkis-
tukset – [lkm] 

600 000 € SYKE, YM, 
 

ELYt, AVIt, toimi-
alajärjestöt 

Toteutus alka-
nut 

Kehitetään kaivostoiminnan ympäristölupame-
nettelyä ja valvontaa haitallisten vesistö- ja poh-
javesivaikutusten estämiseksi. Toteutetaan kai-
vostoiminnan kestävyyttä parantavia tutkimus-
hankkeita sekä tuetaan toiminnanharjoittajien 
sekä lupa- ja valvontaviranomaistenviranomais-
ten yhteistoimintaa kaivosten ympäristöasioiden 
hallinnassa. Erityistä huomiota kiinnitetään kai-
vosalueiden vesienhallintaan erilaisissa hydrolo-
gisissa olosuhteissa, vesien ja jätteiden kestäviin 
allasvarastointeihin, kehittyneiden jätevesien kä-
sittelymenetelmien käyttöönottoon sekä onnet-
tomuus- ja häiriötilanteiden vesipäästöjen hy-
vään hallintaan. 

Tutkimus 
ja kehittä-
minen 

muokattu 1, 2, 3 kyllä T&K-hankkeet, kai-
vosten vesiin vai-
kuttavien häiriöti-
lanteet [lkm] 

300 000 € YM, TEM, SYKE, 
AVI:t, ELY-kes-
kukset ja toi-
minnanharjoit-
tajat. 

TUKES, GTK Toteutus alka-
nut 

Varmistetaan riskienhallinta kaivosten jäte- ja si-
vukivikasojen sekä teollisten kaatopaikkojen ja 
läjitysalueiden osalta mm. kaivannaisjätteen 
BAT-vertailuasiakirjan mukaiseksi. Tehdään riski-
kohteisiin toimenpide-esitykset toiminnanhar-
joittajien ja ELY-keskusten yhteistyönä ottaen 
huomioon myös jo suljetut kaivos- ja teollisuus-
toiminnot. 

Institutio-
naalinen 

muokattu 2, 3 kyllä Riskinhallintatoi-
mien kohteet [lkm] 

300 000 € ELY-keskukset, 
toiminnanhar-
joittajat 

SYKE, GTK Toteutus alka-
nut 

Vesivastuusitoumusten edistäminen alueellisella 
tasolla 

Tiedolli-
nen 

uusi 1, 2 kyllä Vesivastuu-
sitoumusten luku-
määrä [lkm] 

100 000 € ELY-keskukset, 
toiminnanhar-
joittajat 

YM, MMM, TEM, 
tutkimuslaitokset, 
järjestöt ja yhdis-
tykset, konsultit 

Ei käynnistynyt 
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Taulukko 3. Ohjauskeinon tehokkuuden arviointi (asteikolla: 0= Ei lainkaan, 1= Melko Tehokkaasti, 2= Tehokkaasti, 3= Erittäin tehokkaasti) 
 

Yhdyskunnat 

 Kestäviä vesihuoltoratkaisuja to-
teutetaan vesihuoltolaitosten alu-
eellisena yhteistyönä. 
 

Vesihuoltolaitokset parantavat 
vesihuollon energiatehokkuutta 
ja kykyä sopeutua ilmastonmuu-
tokseen. 

Vesihuoltoa kehitetään kuntien vesihuollon suunnitte-
lulla sekä maankäytön, vesihuollon ja rakentamisen yh-
teensovittamisella. 

Tehdään tutkimuksia ja selvityksiä uusien haitallisten aineiden (mikro-
muovit, lääkeaineet) merkityksestä ja hallinnasta sekä perinteisten haitallis-
ten aineiden kuormituksen vähentämiseksi ja sekoittumisvyöhykkeiden 
määrittelemiseksi. 

Laitosten käyttö ja ylläpito 2 1   

Laitosten käytön ja ylläpidon tehostaminen 2 2   

Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen 
suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen 

3 2 
  

Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten ainei-
den hallinnan tehostaminen 

2 
  

3 

Viemärien vuotovesien vähentäminen ja suunni-
telmallinen sekaviemäröinnistä luopuminen 

2 3 3 
 

Puhdistamoiden sulkeminen ja jätevesien käsit-
telyn keskittäminen 

3 1 2 
 

Ravinteiden poiston vapaaehtoinen tehostami-
nen green deal -vesiensuojelusopimuksen kei-
noin 

3 
   

Hulevesien hallinnan ja käsittelyn 
tehostaminen 

2 3 3 
 

Haja-asutus 

 Toteutetaan haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn valvonta ja neuvonta jätevesien käsittelyn tehostamiseksi. 

Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-yksiköi-
den käyttö ja ylläpito 

2 

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehosta-
minen 

2 
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Teollisuus 

 Vahvistetaan BAT-tiedonvaihtoa ja varmistetaan BAT-päätelmien hyvä 
soveltaminen lupamenettelyssä sekä kannustetaan ja seurataan uusien 
tekniikoiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Osallistutaan aktiivisesti 
EU:n BAT-päätelmien valmisteluun ja BREF-asiakirjojen uudistamiseen 
Suomessa merkittävillä teollisuuden toimialoilla ja kaivostoiminnassa. Li-
säksi laaditaan ja hyödynnetään sekä kansallisia että pohjoismaisia BAT-
selvityksiä. Arvioidaan vesienhoidon tavoitteiden toteutumista teollisuu-
den merkittävästi kuormittamissa vesi-muodostumissa ja määritetään 
tarvittaessa toimenpiteet, esimerkiksi lupien tarkistukset, kuormituksen 
vähentämiseksi. 

Kehitetään kaivostoiminnan ympäristölupamenettelyä ja 
valvontaa haitallisten vesistö- ja pohjavesivaikutusten es-
tämiseksi. Toteutetaan kaivostoiminnan kestävyyttä pa-
rantavia tutkimushankkeita sekä tuetaan toiminnanhar-
joittajien sekä lupa- ja valvontaviranomaisten yhteistoi-
mintaa kaivosten ympäristöasioiden hallinnassa. Erityistä 
huomiota kiinnitetään kaivosalueiden vesienhallintaan 
erilaisissa hydrologisissa olo-suhteissa, vesien ja jättei-
den kestäviin allasvarastointeihin, kehittyneiden jäteve-
sien käsittelymenetelmien käyttöönottoon sekä onnetto-
muus- ja häiriötilanteiden vesipäästöjen hyvään hallin-
taan. 

Varmistetaan riskienhal-
linta kaivosten jäte- ja si-
vukivikasojen sekä teollis-
ten kaatopaikkojen ja läji-
tys-alueiden osalta mm. 
kaivannaisjätteen BAT-
vertailuasiakirjan mu-
kaiseksi. Tehdään riski-
kohteisiin toimenpide-esi-
tykset toiminnan-harjoit-
tajien ja ELY-keskusten 
yhteistyönä ottaen huo-
mioon myös jo suljetut 
kaivos- ja teollisuustoi-
minnot. 

Vesivastuusitoumusten edistäminen alueellisella 
tasolla 

Laitosten käyttö, ylläpito ja tehostaminen 3 3  3 

Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen 
suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen 

2 3 3 3 

Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten ainei-
den hallinnan tehostaminen 

2 3 3  
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5. Toimenpiteiden toteutusvastuut ja toteutumisen seuranta 
 
Seuraavassa taulukossa (taulukko 4) on esitetty toimenpiteiden seurantamittarit yhtenäisin perustein sekä niiden 
lähteet. 
 

Taulukko 4. Toimenpiteiden seurantamittarit. 
 

Toimenpide Mittari Lähde Lisätietoa 

Yhdyskuntien jätevedet (vesihuoltolain mukaisten laitosten palveluiden piirissä olevat kiinteistöt)  

Laitosten käyttö ja ylläpito Asukasluku [lkm] YLVA, Laitosten vuosi-
raportit 

ELY kerää tiedot omalta toimialueel-
taan. 

Laitosten käytön ja ylläpidon tehosta-
minen 

Muuttuvan luvan piirissä oleva asukas-
luku [lkm] 

YLVA, Laitosten vuosi-
raportit 

ELY kerää tiedot omalta toimialueel-
taan. 

Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin va-
rautumisen suunnitelmien toimenpitei-
den toteuttaminen 

Suunnitelmat [lkm] Laitosten ilmoitukset ELY kerää tiedot omalta toimialueel-
taan. 

Vesiympäristölle vaarallisten ja haital-
listen aineiden hallinnan tehostaminen 

Tarkkailuohjelmat [lkm] YLVA, Laitosten vuosi-
raportit 

ELY kerää tiedot omalta toimialueel-
taan. 

Viemärien vuotovesien vähentäminen 
ja suunnitelmallinen sekaviemäröin-
nistä luopuminen 

Saneerauksia tehneiden vesihuoltolaitos-
ten lukumäärä [lkm] 

VEETI, Laitosten vuo-
siraportit 

ELY kerää tiedot omalta toimialueel-
taan. 

Puhdistamoiden sulkeminen ja jäteve-
sien käsittelyn keskittäminen 

[AVL] Laitosten ilmoitukset ELY kerää tiedot omalta toimialueel-
taan. 

Ravinteiden poiston vapaaehtoinen te-
hostaminen green deal -vesiensuojelu-
sopimuksen keinoin 

Sopimukseen liittyvien laitosten luku-
määrä [lkm] 

Green deal -sivusto, 
Laitosten vuosirapor-
tit 

Laitoskohtainen raportointi 

Hulevesien hallinnan ja käsittelyn te-
hostaminen 

Hallintatoimenpiteiden määrä [lkm] Kunnat, alueiden 
käyttö 

Kuntien tiedossa 

Haja-asutuksen jätevedet 

Kiinteistökohtaisten jäteveden käsit-
tely-yksiköiden käyttö ja ylläpito 

Viemäriverkostojen ulkopuolella olevien 
kiinteistöjen lukumäärä [lkm] 

YKR/RHR, Hajajäteve-
sineuvonnan loppura-
portti 

ELY tekee arvion kuntien kanssa 

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsitte-
lyn tehostaminen 

Arvio jätevesisuunnitelman sisältävien lu-
pahakemusten lukumäärästä verkostojen 
ulkopuolella [lkm] 

Kuntien otantatutki-
muksen kautta, 
Vesihuollon tietojär-
jestelmä ja YKR/RHR 

ELY tekee arvion kuntien kanssa 

Teollisuus 

Laitosten käyttö, ylläpito ja tehostami-
nen 

vesimuodostumien lukumäärä YLVA, Laitosten vuosi-
raportit 

SYKE kokoaa tiedot valtakunnallisella ta-
solla tilastokeskuksen tilastosta. ELY ke-
rää tiedot valvontaraporteista omalta 
toimialueeltaan. 

Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin va-
rautumisen suunnitelmien toimenpitei-
den toteuttaminen 

Suunnitelmat [lkm] Laitosten ilmoitukset ELY kerää tiedot omalta toimialueel-
taan. 

Vesiympäristölle vaarallisten ja haital-
listen aineiden hallinnan tehostaminen 

Tarkkailuohjelmat [lkm] YLVA, Laitosten vuosi-
raportit 

ELY kerää tiedot omalta toimialueel-
taan. 

 
Toimenpiteiden mittareista: 
 
Laitosten käyttö ja ylläpito 
Luvanvaraisten yhdyskuntien puhdistamojen käyttö siten, että toimintataso pysyy alkavan suunnittelukauden alku-
vaiheen tasolla. Asukasluku lasketaan laitosten liittyjämäärästä. 
 
Laitosten käytön ja ylläpidon tehostaminen 
Lupien muuttamiset otetaan huomioon ainoastaan niiden laitosten osalta, joilla tehdään suunnittelukauden aikana 
luvanvaraisia jäteveden puhdistamiseen liittyviä tehostamistoimenpiteitä. Asukasluku lasketaan muutetun luvan lai-
toksen liittyjämäärästä. 
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Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen 
Suunnitelmat tulevat ELY-keskuksiin tiedoksi ja niiden lukumäärätiedot saadaan ELY-keskuksittain. 
 
Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden hallinnan tehostaminen 
Tarkkailuohjelmien lukumäärätiedot ovat laitosten valvojilla. Tarkkailuohjelmien relevanssia arvioidaan sen mukaan, 
kuinka niissä toteutuu ympäristöhallinnon raportin 19/2018 mukaiset menettelytavat. 
 
Viemärien vuotovesien vähentäminen ja suunnitelmallinen sekaviemäröinnistä luopuminen 
Saneerauksia tehneiden vesihuoltolaitosten lukumäärä selviää vesihuoltolaitostietojärjestelmään (VEETI) syötetyistä 
tiedoista. 
 
Puhdistamoiden sulkeminen ja jätevesien käsittelyn keskittäminen 
Hankkeiden toteutumista seurataan YLVA- ja Vesihuoltolaitostietojärjestelmien (VEETI) avulla. Toimenpiteessä seu-
rataan laitosten AVL muutoksia keskittämisen tuloksena ja mittarina on poistuneiden kuormituspisteiden AVL-arvo-
jen summa. 
 
Ravinteiden poiston vapaaehtoinen tehostaminen green deal -vesiensuojelusopimuksen keinoin 
Vapaaehtoista tehostamista mitataan green deal -vesiensuojelusopimuksen tehneiden puhdistamoiden lukumäärällä. 
 
Hulevesien hallinnan ja käsittelyn tehostaminen 
Mittarina on toteutettujen hallinta- tai käsittelytoimenpiteiden lukumäärä. Toimenpiteiden määrää, aikajännettä, 
investointi- ja kokonaiskustannuksia on arvioitu tapauskohtaisesti. 
 
Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito 
Kiinteistökohtaisten jätevedenkäsittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito siten, että toimintataso pysyy lainsäädännön 
edellyttämällä tasolla. Kiinteistöjen määräarvio saadaan rekistereistä ja hajajätevesineuvonnan loppuraportista. 
 
Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostaminen 
Kunnat toimivaltaisina viranomaisina toimeenpanevat ja valvovat lainsäädäntöä ja siten kuntiin tulee rakennus- tai 
toimenpidelupahakemuksia, joissa on kiinteistökohtaista jätevedenkäsittelyn tehostamista koskeva jätevesisuunni-
telma. Mittarina on arvio kuntiin tulleiden lupahakemusten määrästä. 
 
Laitosten käyttö, ylläpito ja tehostaminen 
Luvanvaraisten teollisuuden laitosten käyttö siten, että toimintataso pysyy alkavan suunnittelukauden alkuvaiheen 
tasolla ml. tehdyt tehostamistoimet esim. BAT-päätelmien päivitysten myötä. Vesiin johdettujen päästöjen vähe-
nemä lasketaan laitosten raportoimista tiedoista. 
 
 

6. Toimenpiteiden kustannusten ja tehokkuuden arviointi  
 
Kustannukset 
 
Seuraavassa taulukossa (taulukko 5) on esitetty toimenpiteiden kustannusten arviointitapa. Tarkkaa kustannusar-
viota on mahdotonta ennakolta laskea, koska kustannukset vaihtelevat tapauskohtaisesti.  
 
Investointien kustannuslaskennassa on noudatettava tiettyjä yhteisiä periaatteita, jotta kustannukset ovat vertailu-
kelpoisia: 

- Investoinnit muutetaan annuiteettikustannuksiksi 
- Pääomituksessa käytettävä korkokanta muuttuu. Edellisillä kausilla käytetty 5% korkokantaa, nyt 3,5 %. 
- Rakenteiden kuoletusajat (vesijohdot ja viemärit 30 v., puhdistamoinvestointi 20 v.) tasapoistolla 
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Taulukko 5. Kustannusten arviointi. 

Toimenpide Kustannukset 

Yhdyskuntien jätevedet 

Laitosten käyttö ja ylläpito Vesihuoltolaitosten puhdistamot  
Laskenta: vesihuoltolaitokseen liittyneet (asukasta) x vesihuoltolaitoksen keskimääräinen talousveden omi-
naiskulutus (m3/asukas/vuosi) x keskimääräinen jätevesimaksu (€/m3) = €/vuosi/laitos → €/vuosi/vesienhoi-
toalue  
Investointien vaikutus näkyy jätevesimaksussa. 
Keskimääräinen talousveden ominaiskulutus ja laskutetun jätevesikuution maksu saadaan laitoskohtaisesti 
uusimmasta VVY:n taksakyselystä. Laitokseen liittynyt asukasluku on YKR-taajaman asukasluku samana 
vuonna. 

Laitosten käytön ja ylläpidon tehos-
taminen 

Kuten yllä, mutta asukasmäärä on muutetun luvan laitokseen liittyneet ja keskimääräiseen jätevesimaksuun 
lisätään: 0,22 €/m3 tehostamisen kustannuksia 

Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin 
varautumisen suunnitelmien toi-
menpiteiden toteuttaminen 

Ei lasketa kustannuksia.  
 
Kustannukset sisältyvät laitosten käyttö ja ylläpito -toimenpiteiden kustannuksiin.  

Vesiympäristölle vaarallisten ja hai-
tallisten aineiden hallinnan tehosta-
minen 

Ei lasketa kustannuksia.  
Tarkkailun kustannukset sisältyvät laitosten käyttö ja ylläpito -toimenpiteiden kustannuksiin. 
Investoinnit poistoprosesseille lasketaan tapauskohtaisesti. 

Viemärien vuotovesien vähentämi-
nen ja suunnitelmallinen seka-
viemäröinnistä luopuminen 

Laitoskohtaisesti verkoston saneerauksen lisäinvestoinnit ajalla 2022-2027 verrattuna vuoden 2020 tasoon 
(VEETI). Vesienhoitoalueittainen kustannus lasketaan laitosten toimien summakustannuksena. (Ks. investoin-
tien kustannuslaskennan yhteiset periaatteet) 

Puhdistamoiden sulkeminen ja jäte-
vesien käsittelyn keskittäminen 

Ei lasketa kustannuksia.  
 
Kustannukset sisältyvät taajamien viemärilaitosten käyttöön ja ylläpitoon. Lähtökohtana on, että jäteveden 
keskittämisen siirtoviemärit vastaavat kokonaiskustannuksiltaan korvaavaa hajautettua jätevesien käsittelyä.  

Ravinteiden poiston vapaaehtoinen 
tehostaminen green deal -vesien-
suojelusopimuksen keinoin 

Ei lasketa kustannuksia.  
 
Kustannukset sisältyvät taajamien viemärilaitosten käyttöön ja ylläpitoon. 

Hulevesien hallinnan ja käsittelyn 
tehostaminen 

Toimenpiteen vuotuiskustannus (€/a) lasketaan kuntakohtaisesti hankkeiden kustannusten summana.  

Haja-asutuksen jätevedet 

Kiinteistökohtaisten jäteveden kä-
sittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito 

Toimenpiteen kustannukset lasketaan keskimääräisten kiinteistökohtaisten jätevedenkäsittelyjärjestelmien 
kustannuksien (€/vuosi/kiinteistö) ja toimenpiteen seurantamittarin määräarvion (lkm) tulona. 
 
Arvioita keskimääräisistä kiinteistökohtaisten järjestelmien kustannuksista löytyy esim. SYKEn puhdistamosi-
vustolta. 

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsit-
telyn tehostaminen 

Toimenpiteen kustannukset lasketaan keskimääräisten kiinteistökohtaisten jätevedenkäsittelyjärjestelmien 
tehostamisen kustannuksien (€/vuosi/kiinteistö) ja toimenpiteen seurantamittarin määräarvion (lkm) tulona. 
 
Arvioita keskimääräisistä kiinteistökohtaisten järjestelmien tehostamisen kustannuksista löytyy esim. SYKEn 
puhdistamosivustolta. 

Teollisuuden jätevedet 

Laitosten käyttö, ylläpito ja tehosta-
minen 

Teollisuuslaitokset 
Tilastokeskus kerää vuosittain teollisuuden ympäristönsuojelun kustannuksista tietoa. Ensimmäisellä ja toi-
sella suunnittelukaudella tilastokeskus tuotti laskelman vesienhoitoalueittain teollisuuden vesiensuojelun in-
vestointi- ja käyttökustannuksista. 
 
Kolmannella suunnittelukaudella teollisuuden vesiensuojelukustannukset arvioidaan samalla menetelmällä 
kuin aiemmilla suunnittelukausilla. 

Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin 
varautumisen suunnitelmien toi-
menpiteiden toteuttaminen 

Ei lasketa kustannuksia.  
 
Kustannukset sisältyvät laitosten käyttö ja ylläpito -toimenpiteiden kustannuksiin. 

Vesiympäristölle vaarallisten ja hai-
tallisten aineiden hallinnan tehosta-
minen 

Ei lasketa kustannuksia.  
Kustannukset sisältyvät laitosten käyttö ja ylläpito -toimenpiteiden kustannuksiin. 
Investoinnit poistoprosesseille lasketaan tapauskohtaisesti. 
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Tehokkuus 
 

Taulukko 6. Toimenpiteillä saavutettavien vaikutusten tehokkuuden ja toteuttamiskelpoisuuden arviointi. 

Toimenpide 

Toimenpiteen tehokkuus 

Ravinnekuor-
mituksen vä-
hentäminen 

Orgaanisen ai-
neen/ 
kiintoaine-
kuormituksen 
vähentäminen 

Haitallisten ai-
neiden kuormi-
tuksen vähen-
täminen 

HyMo-painei-
den vähentä-
minen 

Pohjavesien riskien 
vähentäminen 

Happamuus-
kuormituksen vä-

hentäminen 

Yhdyskunnat 

Laitosten käyttö ja ylläpito 
(V) 

Melko tehokas Melko tehokas Hieman tehokas Ei Hieman tehokas Ei 

Laitosten käyttö ja ylläpito 
(U) 

Erittäin teho-
kas 

Erittäin tehokas Hieman tehokas Ei Hieman tehokas Ei 

Riskien hallinta ja häiriötilan-
teisiin varautumisen suunni-
telmien toimenpiteiden to-
teuttaminen (U) 

Melko tehokas Melko tehokas Melko tehokas Ei Erittäin tehokas Ei 

Vesiympäristölle vaarallisten 
ja haitallisten aineiden hallin-
nan tehostaminen (V) 

Hieman teho-
kas 

Hieman tehokas Erittäin tehokas Ei Melko tehokas Ei 

Viemärien vuotovesien vä-
hentäminen ja suunnitelmal-
linen sekaviemäröinnistä luo-
puminen (V) 

Melko tehokas Melko tehokas Melko tehokas Ei Melko tehokas Ei 

Puhdistamoiden sulkeminen 
ja jätevesien käsittelyn kes-
kittäminen (V) 

Melko tehokas Melko tehokas Hieman tehokas Ei Hieman tehokas Ei 

Ravinteiden poiston vapaa-
ehtoinen tehostaminen 
green deal -vesiensuojeluso-
pimuksen keinoin (V) 

Erittäin teho-
kas 

Melko tehokas Melko tehokas Ei Hieman tehokas Ei 

Hulevesien hallinnan ja käsit-
telyn tehostaminen (U) 

Hieman teho-
kas 

Melko tehokas Melko tehokas Ei Melko tehokas Ei 

Haja-asutus 

Kiinteistökohtaisten jäteve-
den käsittelyjärjestelmien 
käyttö ja ylläpito (V) 

Hieman teho-
kas 

Hieman tehokas Hieman tehokas Ei Melko tehokas Ei 

Kiinteistökohtaisen jäteve-
den käsittelyn tehostaminen 

Melko tehokas Melko tehokas Hieman tehokas Ei Erittäin tehokas Ei 

Teollisuus 

Laitosten käyttö, ylläpito ja 
tehostaminen (V) 

Erittäin teho-
kas 

Erittäin tehokas Hieman tehokas Ei Hieman tehokas Ei 

Riskien hallinta ja häiriötilan-
teisiin varautumisen suunni-
telmien toimenpiteiden to-
teuttaminen (U) 

Melko tehokas Melko tehokas Melko tehokas Ei Hieman tehokas Ei 

Vesiympäristölle vaarallisten 
ja haitallisten aineiden hallin-
nan tehostaminen (V) 

Hieman teho-
kas 

Hieman tehokas Erittäin tehokas Ei Hieman tehokas Melko tehokas 

 
Arviointiasteikko Ei Hieman Melko tehokas Erittäin tehokas Välillisesti tehokas 
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7. Toimialan ja toimenpiteiden vaikutusten arviointi 
 

Seuraavassa taulukossa 7 on esitetty arviointi toimenpiteiden vaikutuksista. Asteikko, johon arviointi perustuu, on 
esitetty taulukossa 8. 
 

Taulukko 7. Toimenpiteiden vaikutukset. 
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Lisätietoa 

T Laitosten käyttö, ylläpito ja tehostaminen 1 1 0 1 1 0 0 0  
Y Laitosten käyttö ja ylläpito 1 1 0 1 1 1 0 2  
Y Laitosten käytön ja ylläpidon tehostami-

nen 
2 2 0 1 2 2 0 2  

Y, T Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varau-
tumisen suunnitelmien toimenpiteiden 
toteuttaminen 

1 1 1 1 1 2 0 2  

Y, T Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallis-
ten aineiden hallinnan tehostaminen 

1 2 0 0 1 1 0 1  

Y Viemärien vuotovesien vähentäminen ja 
suunnitelmallinen sekaviemäröinnistä 
luopuminen 

1 1 2 1 0 1 0 2  

Y Puhdistamoiden sulkeminen ja jätevesien 
käsittelyn keskittäminen 

1 1 0 0 1 2 0 2  

Y Ravinteiden poiston vapaaehtoinen te-
hostaminen green deal -vesiensuojeluso-
pimuksen keinoin 

2 1 0 0 1 1 0 1  

Y Hulevesien hallinnan ja käsittelyn 
tehostaminen 

1 1 2 2 0 2 1 2  

H Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-
järjestelmien käyttö ja ylläpito 

1 1 0 0 1 1 0 1  

H Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn 
tehostaminen 

1 1 0 0 1 1 0 1  

 

Taulukko 8. Asteikko, jolla vaikutuksen suuruutta on arvioitu. 
 Vaikutus 

 Erittäin myönteinen Myönteinen Neutraali Haitallinen Erittäin haitallinen 

 +2 +1 0 -1 -2 

Pintaveden ekologi-
nen tila 

Parantaa merkittävästi 
pintaveden ekologista 
tilaa 

Parantaa hieman pin-
taveden ekologista ti-
laa 

Ei vaikutusta pin-
taveden ekologi-
seen tilaan 

Heikentää hieman pin-
taveden ekologista ti-
laa 

Heikentää merkittä-
västi pintaveden eko-
logista tilaa 

Pintaveden kemialli-
nen tila 

Parantaa merkittävästi 
pintaveden kemiallista 
tilaa 

Parantaa hieman pin-
taveden kemiallista ti-
laa 

Ei vaikutusta pin-
taveden kemialli-
seen tilaan 

Heikentää hieman pin-
taveden kemiallista ti-
laa 

Heikentää merkittä-
västi pintaveden kemi-
allista tilaa 

Tulvariski Vähentää merkittä-
västi tulvariskiä 

Vähentää hieman tul-
variskiä 

Ei vaikutusta tul-
variskiin 

Lisää hieman tulvaris-
kiä 

Lisää merkittävästi tul-
variskiä 

Kuivuusriski Vähentää merkittä-
västi kuivuusriskiä 

Vähentää hieman kui-
vuusriskiä 

Ei vaikutusta kui-
vuusriskiin 

Lisää hieman kuivuus-
riskiä 

Lisää merkittävästi 
kuivuusriskiä 

Monimuotoisuus Parantaa merkittävästi 
monimuotoisuutta 

Parantaa hieman mo-
nimuotoisuutta 

Ei vaikutusta mo-
nimuotoisuuteen 

Heikentää hieman mo-
nimuotoisuutta 

Heikentää merkittä-
västi monimuotoi-
suutta 

Hygienia Parantaa merkittävästi 
pintaveden hygienistä 
tilaa 

Parantaa hieman pin-
taveden hygienistä ti-
laa 

Ei vaikutusta pin-
taveden hygieni-
seen tilaan 

Heikentää hieman pin-
taveden hygienistä ti-
laa 

Heikentää merkittä-
västi pintaveden hy-
gienistä tilaa 

Maisema Parantaa merkittävästi 
maiseman tilaa 

Parantaa hieman mai-
seman tilaa 

Ei vaikutusta mai-
semaan 

Heikentää hieman 
maiseman tilaa 

Heikentää merkittä-
västi maiseman tilaa 

Roskaantuminen Vähentää merkittä-
västi roskaantumista 

Vähentää hieman ros-
kaantumista 

Ei vaikutusta ros-
kaantumiseen 

Lisää hieman roskaan-
tumista 

Lisää merkittävästi 
roskaantumista 

.



20 
 

8. Toimenpiteiden ilmastokestävyys 
Taulukko 9. Toimenpiteiden ilmastokestävyys 

Toimiala 
Y – yhdys-

kunnat 
T – teollisuus 

H – haja-
asutus  

  Toimenpide 

Hydrologinen vuo-
denaikaisrytmi 

muuttuu 

Sadanta kas-
vaa 

Kuivuus li-
sääntyy 

Perustelu Joustavuus Hillintä 

Talven valunta kas-
vaa merkittävästi lu-
men sulamisen ja ve-
sisateiden lisäänty-

misen vuoksi. Kevät-
tulvat pienenevät. 

Ravinnekuormituk-
sen synty painottuu 

keväästä talveen. 

Sadanta kasvaa 
ja rankkasateet 
voimistuvat ja 

yleistyvät 

Kesäaikaiset 
kuivuusjaksot 
yleistyvät ja pi-
dentyvät. Mini-

mivirtaamat pie-
nenevät. 

Millä tavoin olosuhteiden vaih-
telu vaikuttaa toimenpiteen 

käyttökelpoisuuteen ja tehok-
kuuteen?  

Miksi toimenpide on/ei ole joustava? 
Miten joustavuus tulisi huomioida toi-

menpiteen valinnassa / toteutuk-
sessa? 

Mitkä toimenpiteistä voivat lisätä maan 

hiilivarastoa tai vähentää kasvihuone-
kaasujen päästöjä? 

Toimenpiteen käyttö-
kelpoisuus 

Toimenpiteen 
käyttökelpoi-

suus 

Toimenpiteen 
käyttökelpoi-

suus 
Arvio   Arvio Perustelu 

T 1 Laitosten käyttö, ylläpito ja tehostaminen Melko hyvä Kohtalainen Melko hyvä 
Olosuhteiden vaihtelu vaikuttaa lai-
tosten toimintaan riskejä lisäävästi 

Melko jous-
tava  

Tehostetaan toimintaa olo-
suhteiden mukaan 

Neutraali  

Y, T 1a Laitosten käyttö ja ylläpito Melko hyvä Kohtalainen Melko hyvä 
Olosuhteiden vaihtelu vaikuttaa lai-
tosten toimintaan riskejä lisäävästi 

Melko jous-
tava  

Tehostetaan toimintaa olo-
suhteiden mukaan 

Neutraali  

Y, T 1b Laitosten käytön ja ylläpidon tehostaminen Melko hyvä Kohtalainen Melko hyvä 
Olosuhteiden vaihtelu vaikuttaa lai-
tosten toimintaan riskejä lisäävästi 

Melko jous-
tava  

Tehostetaan toimintaa olo-
suhteiden mukaan 

Negatiiivi-
nen  

Mahdolliset typpioksiduuli- ja 
metaanipäästöt, energian- ja re-

surssien kulutus lisääntyy 

Y, T 2 
Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen 
suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen 

Hyvä Hyvä Hyvä 
Toimenpiteestä tulee entistä merkit-

tävämpi 
Erittäin jous-

tava 
Päivitettävissä tilanteiden 

mukaan 
Positiivinen  Ei toimintahäiriöitä 

Y, T 3 
Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden 
hallinnan tehostaminen 

Melko hyvä Melko hyvä Melko hyvä 
Ei vaikutuksia paitsi jos poistovaati-

muksia 
Melko jous-

tava  
Tehostetaan toimintaa olo-

suhteiden mukaan 
Neutraali   

Y 4 
Viemärien vuotovesien vähentäminen ja suunnitel-
mallinen sekaviemäröinnistä luopuminen 

Hyvä Hyvä Hyvä 
Toimenpiteestä tulee entistä merkit-

tävämpi 
Ei kovin jous-

tava  
Kiinteitä rakenteita Neutraali   

Y 5 
Puhdistamoiden sulkeminen ja jätevesien käsittelyn 
keskittäminen 

Kohtalainen Kohtalainen Melko hyvä 
Olosuhteiden vaihtelu vaikuttaa siir-

toviemäreihin riskejä lisäävästi 
Ei kovin jous-

tava  
Kiinteitä rakenteita Neutraali   

Y 6 
Ravinteiden poiston vapaaehtoinen tehostaminen 
green deal -vesiensuojelusopimuksen keinoin  

Kohtalainen Kohtalainen Melko hyvä 
Olosuhteiden vaihtelu vaikeuttaa ra-

vinteiden poistoprosesseja 
Melko jous-

tava  
Tehostetaan toimintaa olo-

suhteiden mukaan 
Negatiiivi-

nen  

Mahdolliset typpioksiduuli- ja 
metaanipäästöt, energian- ja re-

surssien kulutus lisääntyy 

Y 7 Hulevesien hallinnan ja käsittelyn tehostaminen Hyvä Hyvä Hyvä 
Toimenpiteestä tulee entistä merkit-

tävämpi 
Melko jous-

tava  
Rakennettu vaihtelevia vir-

taamia varten 
Neutraali   

H 8a 
Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-järjestel-
mien käyttö ja ylläpito 

Hyvä Hyvä Hyvä 
Ei juuri vaikuta. Maasuodatuksessa 

laimentava vaikutus. 
Ei kovin jous-

tava  
Kiinteitä rakenteita Neutraali  

H 8b 
Kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn tehostami-
nen 

Hyvä Hyvä Hyvä 
Ei juuri vaikuta. Maasuodatuksessa 

laimentava vaikutus. 
Ei kovin jous-

tava  
Kiinteitä rakenteita 

Negatiiivi-
nen 

Energian kulutus lisääntyy 
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9. Ympäristötavoitteista poikkeamisen perusteet 
 

Ympäristötavoitteita ja poikkeamisen perusteita on käsitelty ympäristötavoitteita koskevassa erillisessä oh-
jeistuksessa. Vesiympäristölle haitallisiin ja vaarallisiin aineisiin liittyvä tieto on tällä hetkellä puutteellista ja 
kaikkia niihin liittyviä, suunnittelukaudella sovellettavia vaatimuksia ei tiedetä. Lisäksi haitallisten aineiden 
monimutkaisten poistotekniikoiden toteuttamiskelpoisuus on vahvasti sidoksissa korkeisiin kustannuksiin. 
Näistä johtuen on riski, että yhdyskunta- ja teollisuusjätevesien päästöjen seurauksena ympäristötavoit-
teita ei saavuteta. Tällä sektorilla poikkeamien käyttö voi liittyä ensisijaisesti sekoittumisvyöhykkeen käyt-
töön. 
 

10. Toimialan toimenpiteiden sosiaalisten vaikutusten arviointi 
 
Toimenpiteiden seurauksena jätevesien haitalliset vaikutukset jätevedenpuhdistamoiden purkupaikoilla ja 
verkoston ylivuotokohtien vaikutusalueilla vähenevät. Siten vesien hygieeninen tila ja virkistysarvot para-
nevat sekä elinympäristöjen yleinen viihtyvyys lisääntyy. 
 

Yhdyskunnat 
 
Esitetyistä toimenpiteistä aiheutuu vain vähäisiä lisäkustannuksia nykyisiin vesihuollosta perittäviin maksui-
hin nähden. Suhteutettuna kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin korotuspaineilla ei ole merkittävää 
yhteiskunnallista tai sosiaalista vaikutusta. 
 
Haja-asutus 
Toimenpiteet parantavat lähiympäristön hygieenistä tilaa ja asuinympäristön viihtyisyyttä niillä alueilla, 
joilla jätevesien käsittelyn tehostamistoimia toteutetaan. Haja-asutuksen jätevesihuollon tehostamistoi-
mien myötä haja-asutusalueille kehittyy palvelutoimintaa, joka osaltaan lisää edellytyksiä pitää maaseutua 
elinvoimaisena. 
 
Jätevesien puhdistusvaatimuksista aiheutuvien kohtuuttomien tilanteiden synty on ehkäisty myöntämällä 
määräaikaisia poikkeuksia. Suunnittelukaudella toteutetaan tehostamistoimia tapauksissa, joissa tehosta-
mistoimia ei pidetä enää kohtuuttomina eikä poikkeus ole siten enää voimassa. 
 

Teollisuus 
Teollisuudelle esitettyjen toimenpiteiden yhtenä tavoitteena on parantaa vesiympäristön viihtyisyyttä ja 
käyttökelpoisuutta virkistyskäyttöön ja kalastukseen. Toimenpiteet voivat joissakin tapauksissa aiheuttaa 
teollisuudelle lisäkustannusrasitetta. ELY-keskukset ja kunnat arvioivat käytettävissä olevan tarkkailutiedon 
ja muun tiedon perusteella teollisuuden vesiensuojelutoimien vaikutuksia vesien käyttöön. 
 
 

11. Toimenpiteiden ja ohjauskeinojen toteutus- ja seurantavastuut sekä kus-
tannusten kohdentuminen 

 

Vesihuoltolain mukaan kunnalla on vastuu vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden määrittämisestä sekä ve-
sihuollon yleisestä kehittämisestä ja järjestämisestä alueellaan. Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuoltopalve-
luista sille vahvistetulla toiminta-alueella. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vesihuoltolain ja ym-
päristönsuojelulain mukainen valvontaviranomainen. Se ohjaa ja edistää ympäristönsuojelulaissa ja sen 
nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettujen tehtävien hoitamista alueellaan, valvoo näiden säädösten 
noudattamista sekä käyttää osaltaan ympäristönsuojelun yleisen edun puhevaltaa tämän lain mukaisessa 
päätöksenteossa.  
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Vastuu kiinteistön vesihuollosta on kiinteistön omistajalla tai haltijalla. Ympäristönsuojelulaissa ja sen pe-
rustein asetetaan jätevesien käsittelylle yleinen puhdistusvelvollisuus, jonka valvonta kuuluu kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomaiselle.  
 
Ohjauskeinojen edistämisen ja kehittämisen vastuu on pääosin kunnilla ja vesihuoltolaitoksilla. Muita vas-
tuu- ja yhteistyötahoja ovat ELY-keskukset, aluehallintovirastot, maakuntien liitot, Suomen ympäristökes-
kus, Säteilyturvakeskus (STUK), Valvira, turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES), Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos (THL), Työterveyslaitos, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Kuntaliitto, Vesilaitosyhdistys, pienten ja 
keskisuurten yritysten etujärjestöt sekä alan laitevalmistajat ja palveluiden tuottajat. Vastuu lainsäädännöl-
listen ohjauskeinojen kehittämisestä kuuluu ympäristöministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle, työ- 
ja elinkeinoministeriölle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle. 
 
Vastuu teollisuuden ja yritystoiminnan vesiensuojelutoimenpiteiden toteutuksesta on toiminnanharjoitta-
jilla. Yhteiskunnan tukea suunnataan teollisuudelle pääosin uusien innovaatioiden kehittämiseen sekä 
muuhun tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Tukea voi saada esimerkiksi hankkeille, jotka edistävät puhtaan 
teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa. Voimakkaan rakenteen muutosten alueilla yhteiskunnan tukea 
voidaan suunnata investointeihin, joilla aikaansaadaan uutta teollista toimintaa. 
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Lisäyksiä ja muutoksia lausuntopalautteen pohjalta: 

− Toimenpiteessä ”Hulevesien hallinnan ja käsittelyn tehostaminen” lisätty hulevesien kestävän hal-
linnan edistämiseen kuntien hulevesisuunnitelmien ja vesihuollon kehittämissuunnitelmien yhteen 
sovittaminen. Lisätty myös hulevesiin maininta viheralueiden valumavesistä 

− Toimenpiteessä ”Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostaminen” mainittu, että hyvää ym-
päristökäytäntöä koskevat ohjeet on mahdollista koota kuntien menettelytapakokemuksista val-
vonnan ja edistämisen suhteen. 

− Toimenpiteessä ” Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden 
toteuttaminen” lisätty viemäriverkoston osalta valmiiden toimintamallien monistaminen herkkien 
alueiden ylivuotopaikkojen toimintavarmuuden lisäämiseksi. 

 

− Ohjauskeinossa ”Vesihuoltoa kehitetään kuntien vesihuollon suunnittelulla sekä maankäytön, vesi-
huollon ja rakentamisen yhteensovittamisella” lisätty päävastuutahoksi MMM. 

− Lisätty teollisuuden ohjauskeino ”Vesivastuusitoumusten edistäminen alueellisella tasolla” 


