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ESIPUHE

”Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015” valtioneuvoston päätöksen valmistelua 
varten ympäristöministeriö asetti keväällä 2005 projektin taustaselvityksen laatimi-
seksi. Työn tarkoituksena oli määritellä kansalliset tavoitteet vesiensuojelun pai-
nopistealueille sekä keinot ja toimet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdeksi 
taustaselvityksen osaprojektiksi määritettiin haitallisista aineista vesiympäristölle 
aiheutuvien riskien tunnistaminen ja riskien vähentämiskeinojen tarkastelu.

Taustaselvityksen haitallisia aineita koskevan osaprojektin työryhmän puheenjoh-
tajaksi nimettiin Susan Londesborough (SYKE) sekä jäseniksi Kenneth Holm (SYKE), 
Satu Jaakkonen (SYKE), Sinikka Jokela (LSU), Kaija Kallio-Mannila (SYKE), Jaakko 
Mannio (SYKE), Jukka Mehtonen (SYKE), Esa Nikunen (SYKE), Outi Pyy (SYKE), 
Katri Siimes (SYKE), Kimmo Silvo (SYKE) ja Matti Verta (SYKE). Taustaselvityksen 
valmistelijat kokoontuivat 30.11.2005 ja 30.3.2006 työseminaareihin, joissa käsiteltiin 
erityisesti käytössä olevien ja mahdollisten uusien ohjauskeinojen vaikuttavuutta 
sekä taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointia. Taustaselvitys eli sen yh-
teenveto ja osaraportit lähetettiin lausunnolle sidosryhmille ja ympäristöhallinnon 
yksiköille huhtikuussa 2006. Saatuja lausuntoja hyödynnettiin tämän osaraportin 
viimeistelyssä.

Tämä osaraportti yhdessä neljän muun teemakohtaisen osaraportin sekä yhteen-
vetoraportin kanssa muodostavat taustaselvityksen valtioneuvoston 23.11.2006 hy-
väksymälle periaatepäätökselle vesiensuojelun suuntaviivoiksi vuoteen 2015.
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1   Johdanto 

Ympäristöministeriö asetti keväällä 2005 projektin, jonka tehtävänä oli vuoden 2005 
loppuun mennessä koota taustaselvitys "Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015 
" -päätöksen valmistelua varten. Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015 -ohjelma 
on aiemman vesiensuojelupolitiikan jatkoa. Sillä on tarkoitus määritellä pitkän ai-
kavälin kansalliset tavoitteet vesiensuojelun painopistealueille sekä keinot ja toimet 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Valmistelun lähtökohtana on arvio siitä, miten 
vesiensuojelussa on edistytty, ovatko aiemmat tavoitteet toteutuneet sekä ovatko 
tavoitteet ja toimet olleet riittäviä.  

Tässä taustaselvityksessä esitetään vesiensuojeluongelmia, niihin vaikuttavia te-
kijöitä sekä mahdollisia keinoja niiden ratkaisemiseksi uusimman tutkimustiedon 
ja kokemusperäisen asiantuntijatiedon pohjalta. Selvityksessä pyritään myös enna-
koimaan ongelmia ja riskitekijöitä sekä  arvioimaan toimia ja keinoja näihin varau-
tumiseksi.

Taustaselvityksessä on osa-alueittain tarkasteltu erilaisia toimenpidevaihtoehtoja 
vesien tilan parantamiseksi. Niiden vaikutuksia vesien ekologiaan, talouteen ja yh-
teiskuntaan on pyritty arvioimaan käytettävissä olevien tietojen nojalla. Vesiensuoje-
lutoimien tarvetta ja mahdollisuuksia ei arvioida yksinomaan vesiensuojelupolitiikan 
vaan myös muiden keskeisten politiikkojen näkökulmasta. Lisäksi ohjelman valmiste-
lussa on painotettu vesiensuojelun yhteyttä ympäristönsuojelun muihin osa-alueisiin 
sekä maankäytön suunnitteluun.

Taustaselvityksessä ei ole otettu kantaa vesiensuojelun edistämiseksi valittaviin 
valtakunnallisiin toimiin ja keinoihin eikä tavoitetasoihin. Näistä kysymyksistä pää-
tetään ympäristöministeriön valmisteltua eri tahoja kuullen ehdotuksen valtioneu-
voston periaatepäätökseksi "Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015".

Vesiensuojelun suuntaviivoilla määritellään vesiensuojelun tarpeet ja tavoitteet 
valtakunnallisella tasolla. Suuntaviivoilla ja niiden taustaselvityksellä tuetaan muu-
tenkin vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/200�) mukaisten vesienhoi-
tosuunnitelmien laatimista. Vesienhoitosuunnitelmissa toimet ja keinot tarkentuvat 
ja kohdentuvat alueellisten tekijöiden mukaisesti. 

Tässä osaraportissa käsitellään haitallisten aineiden aiheuttamia vesistöriskejä. 
Haitallisilla aineilla tarkoitetaan tässä selvityksessä tietoisesti tuotettuja kemikaaleja, 
prosesseissa tahattomasti syntyviä yhdisteitä (esim. dioksiinit) ja ympäristössä luon-
nostaan esiintyviä aineita (esim. raskasmetallit), joilla on todettu tai epäillään olevan 
haitallisia vaikutuksia ympäristöön tai ihmisiin. 

Kemikaalien riskinhallinnan tavoitteena on tunnistaa markkinoilla olevista tu-
hansista kemikaaleista ennakolta sellaiset aineet, jotka voivat aiheuttaa haittaa ym-
päristössä sekä varmistaa, että niiden käyttö on sellaista, että se ei aiheuta riskejä. 
Erittäin pysyvien ja eliöihin kertyvien myrkyllisten yhdisteiden kohdalla (PBT-ai-
neet) tavoitteena on päästöjen lopettaminen tai aineiden poistaminen markkinoilta 
ja korvaaminen vähemmän haitallisilla aineilla. Haitallisten aineiden riskinhallinnan 
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ongelmana on puutteelliset tiedot käytössä olevien aineiden ominaisuuksista sekä 
esiintymisestä ympäristössä. Esim. kemikaalituoterekisteriin ilmoitetuista ympäris-
tölle ja terveydelle vaarallisista aineista vain noin 20 %:lla on saatavilla perustiedot 
aineiden pysyvyydestä, kertyvyydestä ja vesieliömyrkyllisyydestä. Tietojen puuttu-
essa reagoidaan usein jo olemassa oleviin ja havaittuihin ongelmiin sen sijaan, että 
varovaisuusperiaatetta korostaen pyrittäisiin aktiivisesti ennalta tunnistamaan ja hal-
litsemaan riskejä. Kemikaalien vaikutusmekanismien tutkimus, samoin kuin uusien 
kemikaalien ja tuotteiden aiheuttamien ongelmien tunnistaminen ovat edellytyksiä 
ennakoivaan riskienhallintaan. Valmisteilla olevan EU:n kemikaalilainsäädännön 
uudistamisen (REACH-asetus) tarkoituksena on mm. varmistaa kemikaalien ris-
kinhallintaan tarvittavien perustietojen saatavuus. Lisäksi tarvitaan panostamista 
haitallisten aineiden esiintymisen ja vesistövaikutusten tutkimukseen Suomen poh-
joisissa oloissa. Haitallisten aineiden hajoamiseen ja muuntumiseen, saatavuuteen 
ja myrkyllisyyteen vesistössä vaikuttavat Suomessa suuret vuotuiset lämpötilaerot, 
alhaiset ääri- ja keskilämpötilat, valon määrä ja laatu, veden humus, karuus ja happa-
muus sekä pohjoiselle ympäristölle ominaiset eliölajit.  Näiden tekijöiden vaikutuksia 
ei vielä riittävästi ymmärretä. 

Keväällä 2006 valmistuneessa kansallisessa kemikaaliohjelmassa on REACH-
asetuksen tavoitteiden saavuttaminen tunnistettu ensisijaiseksi tehtäväksi uuden 
tiedon hyödyntämisen, kemikaalialtistumisen seurannan, yritysten ja muiden toi-
minnanharjoittajien kemikaalien riskinarvioinnin ja riskinhallinnan kehittämisen 
ohella. Ensisijaisiksi tunnistettiin lisäksi tuotteiden aiheuttamien kemikaaliriskien 
vähentäminen sekä kansainvälinen yhteistyö kemikaalien haittojen vähentämiseksi 
maailmanlaajuisesti. 
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2    Haitallisten aineiden esiintyminen ja 
ongelmat vesiympäristössä – nykytila 
ja kehityssuunta 

2.1  
Haitallisten aineiden päästöt ja laskeuma vesiin
Laitoskohtaisia käyttö- ja päästötietoja kootaan nykyään varsin harvoista aineista. 
Kattavimmin tietoja kootaan raskasmetallipäästöistä. Päästöt tuotantolaitoksista ovat 
monissa tapauksissa vähentyneet, jolloin haitallisten aineiden muut päästölähteet, 
kuten esimerkiksi vapautuminen tuotteista sekä päästöt kaatopaikoilta saavat ai-
empaa suuremman merkityksen. Tiedot tällaisista hajapäästölähteistä ovat hyvin 
puutteelliset, ja usein niiden merkityksen arvioinnissa on ympäristöpitoisuustiedolla 
suuri merkitys. Haitallisten aineiden seurannat antavat nykyisellään riittämättömän 
kuvan siitä, miten haitalliset aineet kuormittavat vesiympäristöämme. Pitkäaikaiset 
seurantaohjelmat ovat kattaneet vain muutamia aineryhmiä, etupäässä metalleja sekä 
halogenoituja orgaanisia yhdisteitä kuten PCB ja DDT.

2.1.1  
Päästöt vesiin

Haitallisista aineista jatkuvan päästötarkkailun piirissä ovat merkittävistä teollisista 
lähteistä tapahtuvat metalli-, öljy- ja fenolipäästöt. Lisäksi summaparametreistä ke-
rätään varsin kattavia tietoja COD(Cr)- ja AOX-päästöistä. Tiedot talletetaan VAHTI-
rekisteriin. Kattavaa tietoa yksittäisten haitallisten orgaanisten aineiden päästöistä 
vesiin ei sen sijaan ole koottu rekistereihin. Seuraavassa on esitetty VAHTI-rekisterin 
tietojen perusteella eräiden metallien, öljyn, fenolin, COD- ja AOX-päästöjen kehit-
tymistä vuoden 1990 jälkeen, kuormituksen alueellista kohdentumista sekä arvioitu 
vesiensuojelun vuoteen 2005 ulottuvan tavoiteohjelman toteutumista. 

Teollisista lähteistä olevien metallien sekä öljyn, fenolin, AOX- ja COD-kuormitus 
sisävesiin, suoraan rannikkovesiin sekä yhteensä koko maassa vuosina 1990, 1995 ja 
200� on esitetty taulukoissa 1 - 3. Kuormitukset sekä sisävesiin että rannikkovesiin 
ovat vähentyneet voimakkaasti 1990-luvun alusta lähtien sekä prosessi- että puhdis-
tusteknisten parannusten ansiosta. Valtakunnallisesti eniten ovat 1990-luvun alusta 
lukien vähentyneet (yli 85 %) kromi-, lyijy-, fenoli- ja AOX-päästöt.  CODCr-, eloho-
pea-, kadmium-, kupari-, nikkeli- ja sinkkipäästöt vähenivät 58-85%. 

Tarkasteltaessa teollisuuden päästöjen kehitystä suhteessa vuosien 1995-2005 ve-
siensuojelun tavoiteohjelmaan  COD-kuormitus väheni 29 %  vuoteen 200� mennessä, 
kun vähenemätavoite vuoteen 2005 mennessä on �5 % (kuva 1). Teollisuuden öljy-
päästöt ovat vähentyneet 6� % vuoteen 200� mennessä, joten päästöjen vähentämista-
voite (55 %) on jo saavutettu (kuva 2).   Massa- ja paperiteollisuuden AOX-kuormitus 
on vähentynyt  noin 30 % vuoteen 200� mennessä, joskin 2000-luvulla kuormitus on 
kääntynyt lievään nousuun  (kuva 3).
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Taulukko 1.  
Teollisuuden kuormitus (t/a) sisävesiin 1990, 1995 ja 2004 sekä kuormituksen vähenemä (%) jak-
solla 1990-2004. (lähde VAHTI)

 1990 1995 2004 % 90-04

Hg 0,04 0,01 0,002 95

Cd 0,1 0,1 0,04 60

Cr 3,2 2,3 1,4 57

Cu 6,8 8,6 2,8 59

Pb 1,8 0,3 0,07 96

Ni 5,7 10,2 2,8 52

Zn 38,3 26,9 26,6 31

Öljy 0,3 0,4 0,4 -31

Fenoli 0,02 0,01 0,01 67

AOX 4 264,0 956 774 82

CODCr 273 614 153 680 111 504 59

Taulukko 2.  
Teollisuuden kuormitus (t/a) suoraan rannikkovesiin 1990, 1995 ja 2004 sekä kuormituksen vähen-
emä (%) jaksolla 1990-2004. (lähde VAHTI)

 1990 1995 2004 % 90-04

Hg 0,03 0,03 0,01 54

Cd 0,05 0,1 0,02 55

Cr 37,1 17,3 1,5 96

Cu 3,0 1,3 0,03 99

Pb 1,0 1,3 0,02 98

Ni 22,6 8,2 1,6 93

Zn 115,6 46,1 5,0 96

Öljy 85,5 54,1 19,0 78

Fenoli 2,4 0,8 0,3 89

AOX 4 167 700 403 90

CODCr 169 923 113 088 76 900 55

Taulukko 3.  
Teollisuuden kuormitus (t/a) yhteensä 1990, 1995 ja 2004 sekä kuormituksen vähenemä (%) jak-
solla 1990-2004. (lähde VAHTI)

 1990 1995 2004 % 90-04

Hg 0,1 0,04 0,01 78

Cd 0,1 0,2 0,1 58

Cr 40,3 19,7 2,9 93

Cu 9,9 9,8 2,8 71

Pb 2,8 1,6 0,1 97

Ni 28,3 18,4 4,3 85

Zn 153,9 73,0 31,6 79

Öljy 85,8 54,5 19,4 77

Fenoli 2,4 0,8 0,3 88

AOX 8 431 1 656 1 177 86

CODCr 443 537 266 768 188 404 58
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Kuva 1 . Teollisuuden COD –kuormitus vuosina 1995-2004  ja tavoite vuonna 2005.
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Kuva 2 . Teollisuuden öljypäästöt vuosina 1995 – 2004.
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Kuva 3. Massa- ja paperiteollisuuden AOX –kuormitus vuosina 1995-2004.
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2.1.1.1		
Teollisuuden	metallipäästöjen	kehittyminen

Teollisuuden metallipäästöt vesiin ovat jaksolla 1990-200� vähentyneet hyvin selke-
ästi (taulukot 1 ja 2) . Elohopean osalta 95 % sisävesiin ja 5� % rannikkovesiin, lyijyn  
sisävesiin 96 % ja 98 % rannikkovesiin sekä kadmiumin osalta 60 % sisävesiin ja 55 
% rannikkovesiin. Tämän myönteisen kehityksen ennustetaan jatkuvan ja teollisuu-
den elohopea- lyijy ja kadmiumpäästöjen vähenevän jonkin verran vuoteen 2015 
mennessä. 

Teollisuudesta peräisin olevat kromi-, kupari- ja sinkkipäästöt ovat vähentyneet 
85 %, 71 % ja 57 % jaksolla 1995-200� ja  vesiensuojelun tavoiteohjelman mukaiset 
vähentämistavoitteet vuoteen 2005 mennessä (kromi 90 %, kupari 80 % ja sinkki 65 %) 
ovat siten lähes saavutettu. Nikkelin osalta päästöt ovat vähentyneet  77 % ja päästöjen 
vähentämistavoite (75 %) on  jo  toteutunut (kuva �).  Teollisuuden kromi-, kupari-, 
nikkeli- ja sinkkipäästöt ovat vuosina 1990-200� vähentyneet 93-99 % rannikkovesiin 
ja 31-59 % sisävesiin (taulukot 1 ja 2). Teollisuuden kupari-, nikkeli- ja sinkkipäästöjen 
ennustetaan edelleen vähenevän hieman ja kromipäästöjen pysyvän samalla tasolla 
vuoteen 2015 mennessä.

Teollisuuden	metalli-	ja	öljypäästöt	vesienhoitoalueittain	vuonna	2003

Valtaosa vuoden 2003 teollisuuden metallikuormituksesta (kromi 63 %, kupari 92 
%, sinkki 82 % ja nikkeli 65 %) kohdistui Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren 
vesienhoitoalueelle. Merkittävää teollisuuden metallikuormitusta keskittyy Tornion, 
Raahen, Kokkolan sekä Porin-Kokemäenjoen edustoille. Tämä kuormitus oli peräisin 
lähinnä metallien valmistuksesta ja kemianteollisuudesta. Myös Vuoksen vesienhoi-
toalueelle pääsi huomattava osa teollisuuden nikkelikuormituksesta, joka oli peräisin 
kaivos- ja louhostoiminnasta sekä metallien valmistuksesta. Valtaosa teollisuuden 
öljykuormituksesta (85 %) kohdistui Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueelle. Kuormitus 
oli peräisin lähinnä metallien valmistuksesta ja voimalaitoksista.

Metallikuormitusta joutuu vesistöihin metalli- ja kaivosteollisuuden lisäksi myös 
muun teollisuuden (mm. puunjalostus), yhdyskuntajätevesien, hulevesien sekä kaa-
topaikkojen ja metalleilla saastuneiden maiden suotovesien kautta. Näistä päästöistä 
ei kuitenkaan ole olemassa kokonaismäärien arvioimiseen riittäviä tietoja. Laskeuma 
on myös merkittävä metallien lähde. 

Alustavan SYKEn riskinarvioinnin perusteella (YM 2005a) näyttäisi siltä, että yh-
dyskuntien jätevedet sisältävät suuria pitoisuuksia erityisesti  kuparia ja nikkeliä, 
mistä johtuen pitoisuustaso kuormituksen vastaanottavassa vesistössä voi paikal-
lisesti kohota vesieliöille haitalliselle tasolle. Vastaavasti hulevedet voivat sisältää 

Kuva 4 . Teollisuuden metallien vesipäästöt vuosina 1995 – 2004.
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korkeita metallipitoisuuksia. Hulevesien metallipitoisuuksia ja -kuormituksia on 
tutkittu kuitenkin erittäin vähän Suomessa. Lisäksi joidenkin yhdyskuntien ja teol-
lisuuden kaatopaikkojen suotovesien kromi-, sinkki- ja kadmiumpitoisuudet sekä 
erityisesti nikkelipitoisuudet ovat olleet niin korkeita, että haitallisia vaikutuksia voi 
aiheutua vesieliöstölle.

Metallien pitoisuudet lietteessä vuonna 2003 alittavat selvästi maanviljelykseen 
käytettävälle lietteelle VNp 282/199� asetetut  raja-arvot. Kromin, lyijyn, kadmiumin, 
elohopean pitoisuus lietteessä on laskenut merkittävästi, sinkin ja nikkelin pitoisuus 
jonkin verran, mutta kuparin pitoisuus on pysynyt samalla tasolla vuosina 1995-2003 
(taulukko 5).

Vesienhoitoalue Kromi Kupari Sinkki Nikkeli Öljy

1. Vuoksen vesienhoitoalue 3 156 1 688 1 075

2. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue 4 18 119 7 2 495

3.  Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren 
vesienhoitoalue

1 775 6 046 25 503 3 464 1 339

4. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue 4 320 3 332 83 21 464

5. Kemijoen vesienhoitoalue 15 6 41

6.  Tornionjoen kv. vesienhoitoalueen  
Suomen osuus

1 031 355 665

7.   Teno-, Näätämö- ja Paatsjoen kv. 
 vesienhoitoalueen Suomen osuus

8. Ahvenanmaa

Yhteensä 2 832 6 540 31 003 5 335 25 299

Taulukko 4.  
Teollisuuden metallien ja öljyn päästöt vesistöihin vesienhoitoalueittain vuonna 2003 kg/a.

2.1.2  
Haitallisten aineiden laskeuma vesiin 

Pysyvien orgaanisten yhdisteiden (ns. POP-yhdisteet) maailmanlaajuinen leviäminen 
tapahtuu suurimmaksi osaksi ilmakehässä.  Tällaiset aineet (esim. lindaani, klor-
daani ja jotkin PCB:t) saattavat laskeutua maahan tai veteen sadannan mukana tai 
kylmäkondensaation takia haihtuakseen myöhemmin suotuisammissa lämpimissä 
sääoloissa uudestaan ilmakehään. Tämän toistuvien haihtumisien ja kiinteytymisien 

Taulukko 5.  
Puhdistamolietteen metallipitoisuudet niiltä yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilta, joiden lietettä 
käytetään maanviljelyksessä. Tulokset on ilmoitettu keskiarvoina ja yksikkönä on mg/kg kuiva-
ainetta (lähde: VAHTI). Raja-arvot ovat suurimmat sallitut maanviljelyksessä käytettävän lietteen 
metallipitoisuudet (VNp 282/1994).

1995

mg/kg

1996

mg/kg

1997

mg/kg

1998

mg/kg

1999

mg/kg

2000

mg/kg

2001

mg/kg

2002

mg/kg

2003

mg/kg

Raja-
arvo
mg/kg

Kromi 82 91 84 52 50 104 102 54 35 300

Kupari 283 291 290 273 145 225 258 293 267 600

Sinkki 575 636 606 473 286 442 484 461 412 1500

Nikkeli 41 48 34 21 28 24 28 34 23 100

Lyijy 47 43 39 17 11 23 34 17 15 150

Kadmium 1,3 0,70 1,0 0,90 0,90 0,90 0,90 0,60 0,60 1,5

Elohopea 1,6 1,4 1,3 0,70 0,70 0,50 0,50 0,40 0,50 1,0
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syklin seurauksena  aineet siirtyvät kohti kylmiä ja pohjoisia alueita. Monien POP-yh-
disteiden pitoisuudet ympäristössä kasvavat päiväntasaajalta pohjoiseen mentäessä, 
ja Suomessakin esiintyy korkeampia POP-yhdisteiden pitoisuuksia kuin maamme 
päästötasoista aiheutuisi. Eräiden POP-yhdisteiden (polysykliset bifenyylit (PCB), 
polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) ja heksakloorisykloheksaani (HCH)) laskeumaa on 
mitattu vuodesta 1995 lähtien kuukausittain  kesäaikana kahdella asemalla Etelä- ja 
Pohjois-Suomessa (Evo ja Pallas). Dioksiinien ja furaanien laskeumaa on mitattu Evol-
la vuodesta 1998 lähtien ja Utössä vuosina 2002-200�. Evolla mitattu aikasarja osoittaa 
PCB-laskeuman pienentyneen 1990-luvulla. Sen sijaan HCH- ja PAH-yhdisteiden 
laskeumassa ei havaita trendiä. HCH- ja PAH-laskeuma on Lapissa Pallaksella  noin 
kolmasosa Evolla mitatusta laskeumasta (Suomi-POP 2005). Dioksiinilaskeumassa ei 
havaita trendiä ja se on selvästi pienempää kuin Keski-Euroopassa (Korhonen ym. 
2006).

2.2  
Haitallisten aineiden esiintyminen pintavesissä

2.2.1  
Metallit

Merentutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen seurannoissa mitataan lyi-
jyn, kadmiumin, nikkelin ja elohopean pitoisuuksia sisä- ja merivesien eliöistä (kala, 
kilkki ja simpukka). Kalojen raskasmetallipitoisuudet ovat vähentyneet 1990-luvulla. 
Seurantajaksolla 2000 – 2002 mitatut pitoisuudet näyttävät laskeneen jonkin verran 
edelliseen seurantakauteen 1997 - 1999 nähden (Nakari ym. 2002 ja 200�). Lyijyn, 
nikkelin ja kadmiumin pitoisuudet sisävesien kalan lihaksessa jäävät pääsääntöisesti 
vesipuitedirektiivin asiantuntijatyöryhmässä ehdotettuja kalan ympäristönlaatunor-
meja alhaisemmalle tasolle. 

Elohopeapitoisuuksia sisävesien kaloissa seurataan 10 vuoden välein. Ensimmäi-
sen kerran elohopeaa on mitattu 1970-luvun alussa. Viime vuosikymmeninä kalojen 
elohopeapitoisuudet ovat vähentyneet teollisuuden kuormittamilla alueilla. Kilon 
painoisissa hauissa pitoisuudet ovat vähentyneet 1970-luvun alun tilanteesta (1,5 
mg/kg) noin puoleen vuoteen 1990 mennessä.  Puhdistuminen on havaittavissa 
mm. Päijänteellä, missä 1960-luvulla alueen hauet olivat syömäkelvottomia. Sen 
sijaan elohopeapitoisuuksien pienentymisestä muissa kuin teollisuuden pilaamissa 
vesistöissä ei ole osoitusta. (Penttinen ym. 2002.) Elohopean pitoisuudet hauessa 
ylittävät sisävesissä joillakin  näytteenottopaikoilla Elintarvikeviraston asettamat 
syöntisuositukset (0,5 – 1 mg/kg tuorepainoa kohti kalalajista riippuen). Korkeita 
elohopeapitoisuuksia tavataan tyypillisesti tekojärvien sekä humuspitoisten metsä-
järvien kaloissa. Pohjois-Karjalassa haukien elohopeapitoisuuksien on todettu jopa 
kasvaneen 1980-luvun arvoista (Huuskonen 2005).

Merentutkimuslaitos seuraa Itämerellä vuosittain elohopeapitoisuuksia kaksivuo-
tiaiden silakoiden lihaksissa. Pitoisuudet ovat pääsääntöisesti alentuneet seuranta-
ajanjaksolla 1979-200�. Avomerialueen silakoiden elohopeapitoisuus on noin 2-10 % 
Elintarvikeviraston suosittamista raja-arvoista (Leivuori 2005). 

Elohopeapäästöjä on viime vuosikymmeninä vähennetty ja käyttöä rajoitettu. Mm. 
elohopeaa sisältävien peittausaineiden käyttö on Suomessa kielletty vuodesta 1992 
lähtien ja hampaiden paikkauksessa on siirrytty korvaaviin aineisiin. Elohopeaa 
vapautuu kuitenkin edelleen ympäristöön mm. jätehuollossa ja kivihiilen poltossa. 
Kaukokulkeuman osuus on huomattava Suomen alueelle tulevasta kuormituksesta. 
Kokonaiselohopealaskeuma on vähentynyt Etelä-Suomessa 1980-luvun lopun tasosta 
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noin 50 %, mutta 1990-luvun puolivälistä 2000-luvun alkuun laskeuma on pysynyt 
samalla tasolla (Porvari, 2003). Lisäksi huomattavia määriä elohopeaa on sitoutunut 
maaperän humuskerrokseen ja vesistöjen sedimenttiin. Maaperällä on myös keskei-
nen merkitys elohopean metyloitumispaikkana. 

Merentutkimuslaitos tutkii raskasmetallien kertymistä Itämeren sedimentteihin. 
Sedimentit kertovat pilaantumisen historiasta. Suurimmat raskasmetallipitoisuudet 
on mitattu Perämeren sedimenteistä, ja ne ovat valtaosin peräisin rannikkoalueen 
teollisuuslaitosten aiemmista suurista raskasmetallipäästöistä. Pohjanlahdella elo-
hopean, kadmiumin ja lyijyn maksimipitoisuudet ovat lähtöisin 1950-60 luvulta ja 
Suomenlahdella 1970-80 luvulta. Sen jälkeen pitoisuudet ovat alentuneet keskimäärin 
�0 %. Myös Suomenlahden itäisillä alueilla pohjan raskasmetallipitoisuudet ovat 
korkeita, mikä johtuu lähinnä Pietarin alueen kuormituksesta. Useimpien metallien 
pitoisuudet sedimenteissä vähenevät Pohjanlahdella pohjoisesta etelään mentäessä, 
ja Suomenlahdelle idästä länteen.  (Leivuori 1998 ja 2000). Sedimenteissä näkyy myös 
jokien tuoma metallikuormitus kohonneina pitoisuuksina jokisuistojen edustojen 
merialueilla. 

Metallien esiintymistä järvissä on tutkittu mm. pohjoismaisessa järvikartoituksessa 
sekä latvajärvissä happamoitumisen tutkimuksen yhteydessä. Latvajärvissä on kor-
keammat lyijy-, kadmium-, sinkki- ja alumiinipitoisuudet kuin pienjärvissä yleisesti 
(kuva 5). Korkeimmat kadmium- ja sinkkipitoisuudet esiintyvät Etelä-Suomen karuil-
la, happamilla ylänköalueilla. Kuitenkaan sellaisia alueita ei löytynyt, joilla esiintyisi 
yleisesti eliöille haitallisen rajan ylittäviä lyijy-, kadmium- tai sinkkipitoisuuksia. 
Haitallisten metallien (Hg, Pb, Cd ja As)  kertyminen latvajärvien sedimentteihin  on 
vähentynyt kahden viime vuosikymmenen aikana 20 - �0 %, mikä kertoo happamoit-
tavien yhdisteiden ja metallien laskeuman vähenemisestä (Mannio 2001).

Metalleista on myös runsaasti tarkkailu- ja seurantaohjelmien tuottamaa pitoi-
suustietoa koko maan alueelta (PIVET tietojärjestelmä, 1998-2002). SYKEn tekemien 
selvitysten perusteella erityisesti  kuparin ja sinkin pitoisuudet ovat merkittävässä 
määrässä (noin 20 %) seurantapisteitä tasolla, joka voi aiheuttaa vesistöissä haittoja. 
Kaikki tulokset ovat kuitenkin aineiden kokonaispitoisuuksia, jotka todennäköisesti 
yliarvioivat metallien biologisia vaikutuksia erityisesti sameissa ja humuspitoisissa 
vesissä. Sama koskee erityisesti rautaa ja alumiinia, joilla  voi olla merkittäviä ympä-
ristövaikutuksia erityisesti happamissa vesistöissä.  

Kuva 5. Raskasmetalli- ja vetyionipitoisuus happamoitumisen seurantajärvissä (143 kpl, tummat 
palkit) ja pohjoismaisessa järvikartoituksessa, joka on edustava otos koko maan järvistä (463 kpl, 
vaaleat palkit). Palkin alareuna on mediaanipitoisuus ja yläreuna maksimipitoisuus vedessä (Mannio 
2001). Poikkiviiva kuvaa pitoisuutta, jolla voi olla haitallisia vaikutuksia eliöille (Alm ym. 1999).
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2.2.2  
Orgaaniset klooriyhdisteet

Erittäin pysyviä ja kertyviä orgaanisia klooriyhdisteitä kertyy eläinten rasvakudok-
siin lähes pysyvästi, ja niitä löytyy luonnosta pieniä pitoisuuksia lähes kaikkialta. 
Orgaanisia klooriyhdisteitä on käytetty mm. torjunta-aineina maataloudessa. PCB-
yhdisteitä on käytetty mm. kondensaattorinesteinä. Kyseisten yhdisteiden käyttö on 
nykyisin pääosin kielletty. Osaa yhdisteistä (dioksiinit ja furaanit, PCB, HCB) syntyy 
edelleen tahattomasti polttoprosesseissa. 

1970-luvulla aloitettu seuranta on osoittanut klassisten ympäristömyrkkyjen PCB:n 
ja DDT:n pitoisuuksien yleisesti laskeneen Itämeren eliöstössä (HELCOM 1996, 2002). 
Erityinen seurantakohde on ollut silakka, joka muodostaa tärkeän osan merellisten 
petokalojen, hylkeiden, useiden lintulajien ja ihmisen ravintoa. Yleinen piirre 1990-lu-
vulla on ollut pitoisuuksien pienenemisen hidastuminen (mm. Merentutkimuslaitos 
1999). Tästä esimerkkinä on myös hauen PCB- ja DDT-pitoisuuksien kehittyminen 
Suomen rannikkovesissä (Korhonen ym. 2001). Seurannassa olevista lajeista suu-
rimmat sekä PCB että DDT - pitoisuudet ovat syömäkokoisen silakan lihaksessa 
korkeimmillaan n. 30-50 µg/kg, mutta yleisesti alle 5-10 µg/kg. DDT:n hajoamistuote 
DDE on nykyään vallitseva muoto. Itämeren lohessa pitoisuus voi olla vielä huomat-
tavasti suurempi. Heksaklooribentseenin, HCH- ja klordaaniyhdisteiden pitoisuudet 
ovat alle 5 µg/kg. Yleisesti näiden organoklooriyhdisteiden pitoisuudet  ovat selvästi 
korkeammat kuin Ruotsin länsirannikolla Kattegatissa (HELCOM 1996) tai arktisen 
alueen vastaavissa lajeissa (AMAP 200�). On myös huomattava, että PCB:n koko-
naispitoisuuden pieneneminen ei välttämättä ilmaise myrkyllisyyden vähenemistä, 
sillä isomeereistä pysyvimpien, dioksiinien kaltaisten tasomaisten PCB-yhdisteiden 
pitoisuuksien esim. turskan maksassa ei havaittu alentuneen 1980-luvun loppuun 
tultaessa (Falandysz ym. 199�). Tasomaisten PCB -yhdisteiden osuus ympäristömyrk-
kykuormituksesta ns. dioksiiniekvivalentteina ilmaistuna on merkittävä. 

PCB- ja DDT-yhdisteiden vähentynyt ympäristökuormitus näkyy selvästi myös 
sisävesillä. Teollisuuden alapuolella ja suurten jokivesistöjen suulla pitoisuudet ka-
loissa voivat kuitenkin olla samaa suuruusluokkaa kuin merellä. Suomen suurten, 
suhteellisen vähän kuormitettujen järvien (Yli-Kitka, Oulujärvi, Pielinen, Pohjois-Kal-
lavesi, Kemijärvi ja Inari) haukien DDT ja PCB-pitoisuudet ovat melko alhaisia (0,5-2,5 
µg/kg tuorepainoa). Lapin kaloista mitatut organoklooriyhdisteiden pitoisuudet ovat 
tasoltaan matalimpia mitä pohjoisilta alueilta on raportoitu (AMAP 200�).

Kemiallisen metsäteollisuuden jätevesien vaikutusalueilla sisävesistöissä on sel-
vitetty vuodesta 198� lähtien orgaanisten klooriyhdisteiden leviämistä ja kertymistä 
simpukoihin (Herve ym. 2000 ja 2002). Yleensä tutkittujen yhdisteiden pitoisuudet 
ovat olleet laskussa, mutta päinvastaisestakin kehityksestä löytyy esimerkki: Koke-
mäenjoen vesistöalueeseen kuuluvassa Mäntän alapuolisessa Melasjärvessä on ha-
vaittu simpukkasumputusmenetelmällä PCB- ja DDT –pitoisuuksien nouseva trendi, 
jonka syyt eivät ole vielä selvinneet. 

Metsäteollisuudesta peräisin olevien haitallisten aineiden vaikutuksia kalastoon 
tutkittiin Etelä-Saimaalla 1990-luvulla laajassa monivuotisessa Jyväskylän yliopis-
ton vetämässä tutkimusprojektissa (Ekotase- ja Esaitox –projektit). Siinä tutkittiin 
1990-luvulla toteutetut prosessimuutokset sellun valkaisussa ja biologisten aktiivi-
lietepuhdistamojen käynnistäminen näkyivät selvästi tuloksissa. Kloorifenolien ja 
hartsihappojen väheneminen klooridioksidiin siirtymisen ja jätevesien aktiiviliete-
puhdistamon ansiosta näkyivät myös välittömästi kalojen fysiologiassa positiivi-
sesti. Huolimatta selluteollisuuden vähentyneistä haitallisten aineiden päästöistä 
vesistöön, tutkimus osoitti jätevesien edelleenkin vaikuttavan häiritsevästi tai haital-
lisesti kalojen keskeisiin biologisiin toimintoihin, mm. lisääntymiseen. Osaltaan kyse 
saattaa olla myös aikaisemmasta haitallisesta kuormituksesta, joka edelleen vaikuttaa 
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pohjakerrostumissa. (Kaakkois-Suomen ympäristön tila 2000). Äänekoski-Vaajakoski 
–vesireitin yhteistarkkailun tulokset ovat osoittaneet, että metsäteollisuudesta pääsee 
vielä nykyisinkin jonkin verran orgaanisia klooriyhdisteitä vesistöön (Palomäki ja 
Salo 2005).  

Dioksiinit eli polyklooratut dibentso-p-dioksiinit (PCDD) ja dibentsofuraanit 
(PCDF) ovat viime vuosina herättäneet yhä kasvavaa huomiota erityisesti EU:n hy-
väksymän dioksiinistrategian ja sen mukaisten raja-arvojen seurauksena. Itäme-
reen dioksiiniyhdisteitä tulee sekä ilmakulkeutumisen että lukuisien jokien ja pis-
tekuormittajien kautta. Ilmakuormitus syntyy pääosin erilaisista polttoprosesseista 
ja eräistä metalliteollisuuden prosesseista. Vesistökuormitus on aiheutunut pääosin 
kaasumaisen kloorin käytöstä sellun valkaisussa, josta luovuttiin yleisesti 1990-luvun 
alkupuolella. Suomenlahden ja koko Itämeren merkittävin yksittäinen dioksiinilähde 
on kuitenkin Kymijoen likaantuneiden sedimenttien kulkeutuminen Suomenlahteen 
(mm. Verta ym. 1999 a, b, Isosaari ym. 2002), mikä vastaa valtaosasta (> 90 %) Suo-
menlahden dioksiinikuormasta (ks. myös �.1.�). 

Euroopan yhteisön korkein sallittu dioksiinipitoisuus myytävälle kalalle (� ng I-
TEQ/kg tuorepainoa) ylittyy silakassa, lohessa ja kilohailissa. Sitä vastoin lahnassa 
ja vähärasvaisissa kaloissa kuten ahvenessa, hauessa, kuhassa ja mateessa pitoisuu-
det rannikkoalueella ovat alle 1 ng/kg I-TEQ. Dioksiineja (PCDD/F) on syömäko-
koisessa, nahattomassa silakassa n. 0,3-�,0 ng/kg I-TEQ (myrkyllisyysekvivalentti, 
tuorepainoa). Vanhoissa silakoissa (12-16 v), joiden filee on analysoitu nahkoineen, 
on ollut jopa 15-20 ng/kg I-TEQ. Sisävesien kaloissa pitoisuudet ovat vain 10 % ran-
nikkovesien kalojen pitoisuuksista. 

Ruotsissa pitkäaikaiset seurantatulokset etelänkiislan munista osoittaisivat diok-
siinipitoisuuksien olevan laskussa. Viimeaikaiset tulokset Suomesta sekä silakasta 
että lohesta eivät osoita kalojen dioksiinipitoisuuksien laskeneen enää 1990-luvulla 
(Vuorinen ym. 1997a, Korhonen ym. 2001, Kiviranta ym. 2003). Pohjanlahdelta mi-
tattiin korkeampia dioksiinipitoisuuksia kuin Suomenlahdelta erityisesti vanhoissa 
silakoissa (Kiviranta ym. 2003). Silakan dioksiinipitoisuuksien (kuten myös PCB:n) 
on osoitettu yleensä riippuvan voimakkaasti kalan iästä siten, että vanhoilla yksilöillä 
on moninkertainen pitoisuus nuoriin verrattuna (Vartiainen ym. 1997b). Silakan, 
kuten myös kilohailin, kasvu on selvästi hidastunut 1990-luvulla Itämeressä. Tämän 
on arveltu voineen nostaa samanpainoisen silakan dioksiinipitoisuutta ja niitä saalis-
tavan lohen pitoisuutta 1990-luvulla (Keinänen ym. 2000). Lohen käyttämän silakan 
tyypillinen ikä 1970-1980-luvuilla oli � vuotta, mutta 1990-luvulla voi lähennellä 10 
vuotta. Myös kalojen suuri rasvapitoisuus vaikuttaa kohottavasti orgaanisten ympä-
ristömyrkkyjen kuten dioksiinien pitoisuuteen.

2.2.3  
Orgaaniset bromiyhdisteet

Bromattuja yhdisteitä käytetään palontorjunta-aineina mm. muoveissa, kumeissa, 
tekstiileissä ja pinnoitteissa.  Yksi tärkeimmistä bromatuista palonestoaineryhmistä 
on polybromatut difenyylieetterit (PBDE), joita on yhteensä 209 eri isomeeriä. Elin-
tarvikeviraston koordinoimassa EU-kalat –projektissa tutkittiin PBDE-yhdisteiden 
esiintymistä eri kalalajeissa sisävesissä ja Itämeressä. Suurimmat pitoisuudet mi-
tattiin Perämeren lohessa, 8 µg/g tuorepainoa.  PBDE-pitoisuuksien ikäkorrelaatio 
näkyi erityisen selvästi Selkämeren silakassa, mikä viittaa siihen että PBDE-yhdisteet 
ovat selkeästi biokonsentroituva yhdisteryhmä. Pitoisuuksissa sisävesien ja Itämeren 
kaloissa ei ollut suurta eroa, mikä viittaa siihen, että PBDE-altistus tulee nykyisin 
pääasiassa ilmasta, eikä esim. Itämerellä ole suuria yksittäisiä pistelähteitä.  Lisäksi 
havaittiin pieniä pitoisuuksia mm. muoveissa, kumeissa, tekstiileissä ja pinnoitteissa 
käytettyjä palontorjunta-aineita, polybromattuja difenyylieettereitä (PBDE) kaloissa ja 



18  Suomen ympäristökeskuksen raportteja  23 | 2006

sedimenteissä. (Hallikainen, ym. 200�. ) Bromattuja difelyylieettereitä havaittiin myös 
VESKA-projektin tutkimuspaikoilla sedimentissä ja kaloissa (ks. kohta 2.2.7). 

2.2.4  
Orgaaniset tinayhdisteet

Orgaanisia tinayhdisteitä tunnetaan 800 erilaista. Tributyylitinaa (TBT) ja trifenyyliti-
naa (TPT) on käytetty yleisesti mm. alusten antifouling-maaleissa. TBT:tä on käytetty 
myös stabilisaattorina PVC-muovin valmistuksessa, massa- ja paperiteollisuuden 
liman- ja homeen torjuntaan, puutavaran suojaukseen sekä kalankasvattamoilla 
verkkokassien desinfiointiin. Orgaanisten tinayhdisteiden on osoitettu aiheuttavan 
monenlaisia haittoja jo hyvin pieninä pitoisuuksina. Esimerkiksi monilla nilviäisillä 
on todettu hormonitoiminnan häiriöitä, joista on seurannut muun muassa koiraan 
sukuelimien  kasvamista naaraille (ns. imposex-ilmiö). Myös trifenyylitinalla on 
havaittu olevan samanlaisia vaikutuksia. Havaittujen ympäristöhaittojen vuoksi TBT-
pitoisten veneenpohjamaalien käyttö on kielletty useissa maissa vuoden 2003 alusta ja 
täyskiellon on määrä tulla voimaan vuoden 2008 alusta lähtien, jolloin myös vanhat 
tributyylitinaa sisältävät veneenpohjamaalit on poistettava tai maalattava peittoon.

Sedimentissä on todettu kohonneita TBT-pitoisuuksia erityisesti suurten satamien, 
telakoiden ja pienvenesatamien lähistöllä sekä laivaväylillä. Sedimenteissä esiinty-
vien pitoisuuksien kartoittamista vaikeuttaa pitoisuuksien voimakas vaihtelu pie-
nelläkin alueella (taulukko 6). Sedimentoitunut TBT voi vapautua uudelleen veteen 
sedimenttien sekoittuessa, joten TBT voi vaikuttaa haitallisesti ympäristöön vielä 
vuosia käytön lopettamisen jälkeen. 

TBT ja TPT kertyvät eliöihin, joskaan  ne eivät rikastu voimakkaasti ravintoketjus-
sa. Kalojen osalta ongelma on vasta hahmottumassa mm. ruoppaus- ja läjityslupiin 
liittyvien kalojen haitta-ainepitoisuuksia koskevien velvoitetarkkailujen yleistymisen 
myötä. Kartoitustutkimuksissa kaloissa mitatut pitoisuudet vaihtelivat sisävesissä vä-
lillä 1 - 35 µg/kg ja rannikkoalueilla välillä 10 – 1�0 µg/kg kalan tuorepainoa kohti.µg/kg kalan tuorepainoa kohti.g/kg kalan tuorepainoa kohti.    

Taulukko 6.  
Suomessa vuosina 1998 - 2005 tehdyt sedimentin TBT-tutkimukset. (Lähde: SYKE) 

Satamat Telakat Pienvene-
satamat

Väylät Läjitys- 
alueet

Muut

Tutkimusten  
lukumäärä

40             16 18 23 11 6

Näytepisteiden  
lukumäärän keskiarvo

6,1             12,4
(ilman Vuosaarta 3)

3,2 5,5 3,4 8,6

Näytepisteiden  
lukumäärän vaihteluväli

1-28             1-85
(ilman Vuosaarta 1-7)

1-8 1-22 1-6 3-31

Normalisoimattomat 
TBT-pitoisuudet  
min-max (µg/kg ka)

<1-1800 <1-9200 <1-3400 <1-1600 <1-580 <1-640

Normalisoidut TBT 
-pitoisuudet min-max 
(µg/kg ka)*

<1-3300 1-15 600 1,1-7400 <1-5300 <1-660 <1-580

*pitoisuudet on normalisoitu vastaamaan pitoisuuksia sedimentissä, jossa savea on 25 % ja  
orgaanista ainesta 10 %.
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2.2.5  
Torjunta-aineet

Torjunta-aineiden esiintymistä vesistöissä on tutkittu satunnaisesti. Tällä hetkellä ei 
edes runsaimmin käytettyjen torjunta-aineiden seurantaa toteuteta säännöllisesti. 
Vesistöissä havaittiin pieniä määriä yleisimmin käytettyjä torjunta-aineita 1990-luvun 
alussa (Hirvi ja Rekolainen 1995). Kesällä 200� torjunta-ainepitoisuuksia mitattiin 
kuudelta maatalousvaltaiselta alueelta. Pintavesistä havaittiin jäämiä 2� aineesta, 
joista suurin osa oli rikkakasvien torjunta-aineita. Peltojen lähellä olevista puroista 
ja valtaojista otetuista näytteistä löytyi yleisesti muun muassa MCPA:ta ja diklorp-
roppia.  Lisäksi havaittiin pieniä pitoisuuksia mekoproppia, simatsiinia, atratsiinia 
ja endosulfaanin hajoamistuotetta. Vuoden 2005 näytteenotto keskitettiin merkittä-
västi suurempiin jokiin kuin edellisenä vuotena. Vesistä havaittiin yhteensä �1:tä eri 
torjunta-ainetta. Yleisimmin havaittiin fenoksihappoja, kuten MCPA:ta, jota esiintyi 
useimmissa näytteissä. Lisäksi havaittiin MCPA:n hajoamistuotetta �-kloori-2-me-
tyylifenolia noin viidesosassa näytteitä. (Siimes ym. 2005.)

2.2.6  
Lääkeaineet ja eläinlääkeaineet

Lääkeaineiden esiintymistä Suomen vesistöissä ei ole juurikaan tutkittu. Viiden lää-
keaineen (ibuprofeiinin, naprokseenin, ketoprofeiinin, diklofenakin ja betsafibraatin) 
esiintymistä tutkittiin seitsemän jätevedenpuhdistamon jätevesistä sekä jätevesiä vas-
taanottavista vesistöissä. Tutkituista jätevesistä löytyi kaikkia näistä yhdisteitä. Eniten 
esiintyi ibuprofeiinia, joka on yleisimmin käytetty särkylääke Suomessa. Aurajoessa, 
Kyröjoessa ja Kokemäenjoessa pitoisuudet vaihtelivat puhdistamon purkupaikalla 
välillä 11- 6� ng/l ja laskivat 30-90 km:n päässä tasolle 2-5 ng/l. Myös puhdistamojen 
yläpuolisessa vedessä havaittiin ibuprofeiinia muutamia nanogrammoja litrassa. Pi-
toisuudet jäävät alle ibuprofeiinin haitattomaksi arvioidun pitoisuuden (5 – 9 µg/l).µg/l).g/l). 
Tulosten perusteella ibuprofeiini poistuu puhdistamolla 92-prosenttisesti, kun taas 
toisen tutkitun lääkeaineen diklofenakin poistoprosentti oli vain 26 %. (Lindqvist 
ym. 2005) 

2.2.7  
VESKA-projektissa kartoitetut vesipuitedirektiivin prioriteettiaineet 

Suomen ympäristökeskus ja alueelliset ympäristökeskukset kartoittivat ympäristö-
ministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa VESKA-projektissa 
vesipuitedirektiivissä priorisoitujen aineiden esiintymistä Suomessa. Kuluttaja- ja 
teollisuuskäytössä olevien vesipuitedirektiivissä priorisoitujen  aineiden esiintymistä 
selvitettiin kymmenen kaupungin yhdyskuntajätevesien puhdistamoilta lietteestä ja 
jätevesistä sekä puhdistamoiden alapuolisista vesistöistä pintavedestä, sedimentistä 
ja kaloista. Vuosina 200� – 2005 toteutettu hanke kattoi noin 15 ainetta tai aineryhmää, 
joista tributyylitinaa ja bromattuja difenyylieettereitä,  kuten myös eräitä  orgaanisia 
klooriyhdisteitä on jo käsitelty edellisissä kappaleissa.  

Useimpia tutkituista yhdisteistä ei havaittu pintavesissä tai niiden pitoisuudet 
olivat erittäin pieniä. Lähes kaikista näytteenottopisteistä löytyi muun muassa pesuai-
neissa ja maaleissa käytettyjä nonyylifenolietoksylaatteja. Nonyylifenolin ja nonyyli-
fenolietoksylaattien TEQ-pitoisuudet olivat samaa suuruusluokkaa kuin aineryhmäl-
le määritetty ympäristönlaatunormi (0,3 µg/l), jota ei tulisi ylittää. Nonyylifenolietok-µg/l), jota ei tulisi ylittää. Nonyylifenolietok-g/l), jota ei tulisi ylittää. Nonyylifenolietok-
sylaattien käyttö aineen pääkäyttökohteissa on kielletty valtioneuvoston asetuksella 
vuoden 2005 alusta lähtien. Niitä käytetään kuitenkin edelleen joissakin käyttökiellon 
ulkopuolelle jäävissä käyttökohteissa, kuten esim. lentokoneiden jäänestoaineissa, 
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maaleissa, lakoissa ja muovintuotannossa. Tutkittuja ftalaatteja (DBP, BBP, DEHP) 
havaittiin jätevedestä sekä sedimentistä, mutta ei kaloista. PAH-yhdisteitä havaittiin 
pieniä jäämiä kaloissa ja simpukoissa. Sedimenteissä mitatut PAH-pitoisuudet olivat 
suurimmillaan  noin 1 mg/kg kuivapainoa.

2.2.8  
Pohjoismaiset kartoitukset

Pohjoismainen ministerineuvosto on rahoittanut viime vuosina pohjoismaisena yh-
teistyönä tehtyjä haitallisten aineiden kartoitusprojekteja. Ensimmäisessä kartoituk-
sessa selvitettiin myskiyhdisteiden esiintymistä, sen jälkeen siloksaaneja ja perfluo-
rattuja yhdisteitä.     

2.2.8.1 	
PFAS-yhdisteet

Perfluorattuja alkyylisulfonaatteja (PFAS) käytetään muun muassa pintakäsittely-
aineena tekstiileissä ja nahkatuotteissa sekä pesuaineissa, auto- ja lattiavahoissa, 
lentokoneiden hydraulinesteissä ja ektroniikkateollisuudessa. 

PFAS-yhdisteiden pitoisuuksia kartoitettiin pohjoismaisessa kemikaalikartoituk-
sessa vuoden 2003 aikana. Ympäristöstä kerättiin vesinäytteitä, sedimenttiä järvi- 
ja rannikkomerialueilta, puhdistamoiden jätevesilietettä sekä kudoksia kaloista, 
hylkeistä ja lahtivalaista. Näytteet otettiin pääosin taajamien ja teollisuusalueiden 
ympäristöistä. Näytteistä määritettiin yhdeksän eri PFAS-yhdistettä. Perfluorattuja 
yhdisteitä esiintyi lähes kaikissa tutkituissa  ympäristönäytteissä. Suurimmat  pitoi-
suudet löytyivät kaatopaikkojen suotovesistä. Merkittäviä pitoisuustasoja esiintyi 
myös  jätevedenpuhdistamoiden lietteissä ja puhdistamolta ulosmenevässä vedessä. 
Kaloissa mitattiin huomattavan korkeita pitoisuuksia, mm. Helsingin Vanhankau-
punginlahden hauessa yhdisteiden kokonaispitoisuus oli 0,6 mg/kg tuorepainoa 
kohti. (Kallenborn ym. 200�.)

2.2.8.2		
Siloksaaniyhdisteet

Siloksaaniyhdisteitä käytetään monissa eri käyttökohteissa mm. lisäaineena muovin 
valmistuksessa,  puhdistusaineissa, vahoissa, polttoaineissa ja kosmetiikkatuotteis-
sa. Joidenkin siloksaaniyhdisteiden ominaisuudet, pysyvyys, kertyvyys sekä myr-
kyllisyys eliöille, sekä niiden laaja käyttö antavat aihetta huoleen. Pohjoismaisessa 
kemikaalikartoituksessa mitattiin vuonna 200� kahdeksan eri siloksaaniyhdisteen 
pitoisuuksia mm. kaatopaikan suotovedessä, jätevedessä, sedimentissä ja kalassa.  
Jätevedenpuhdistamon lietteestä löytyi kaikilta mittauspaikoilta (Nokia, Helsinki, 
Espoo, Pornainen, Porvoo) kahta syklistä siloksaaniyhdistettä (dekametyylisyklo-
pentasiloksaania (D5) ja pieniä määriä dodekametyylisykloheksasiloksaania (D6). 
Pitoisuudet olivat suurimmillaan 100 mg/kg kuiva-ainetta kohti. Yhdyskuntajä-
tevedenpuhdistamoilta lähtevässä jätevedessä pitoisuudet olivat korkeimmillaan 
noin 1 µg/l ja ne olivat noin 10-30 kertaa pienempiä kuin puhdistamoille tulevassaµg/l ja ne olivat noin 10-30 kertaa pienempiä kuin puhdistamoille tulevassag/l ja ne olivat noin 10-30 kertaa pienempiä kuin puhdistamoille tulevassa 
jätevedessä. Sedimenteistä kyseisiä yhdisteitä löytyi läheltä asutuskeskuksia ja muita 
mahdollisia päästölähteitä. Vesinäytteistä ei havaittu siloksaaniyhdisteitä. Kalanäyt-
teissä vallitsevin yhdiste oli dekametyylisyklopentasiloksaani (D5), jonka pitoisuudet 
vaihtelivat välillä < 5 – 8� µg/kg tuorepainoa kohti. Tausta-alueilta kerätyistä ym-µg/kg tuorepainoa kohti. Tausta-alueilta kerätyistä ym-g/kg tuorepainoa kohti. Tausta-alueilta kerätyistä ym-
päristönäytteistä ei havaittu siloksaaniyhdisteitä. Tämän perusteella voidaan olettaa, 
että yhdisteiden esiintyminen ja haitalliset vaikutukset rajoittuvat päästölähteiden, 
mm. yhdyskuntajätevedenpuhdistamojen ja kaatopaikkojen, läheisyyteen. (Kaj ym. 
2005)
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2.2.8.3 	
Myskiyhdisteet	

Synteettiset myskiyhdisteet ovat keinotekoisesti ja teollisesti tuotettuja hajusteita. 
Niitä käytetään pesu- ja puhdistusaineissa, teollisissa pehmennysaineissa, ilmanrai-
kastajissa, shampoissa, parfyymeissä ja elintarvikkeiden lisäaineena mm. tupakassa. 
Pohjoismaisessa kemikaalikartoituksessa mitattiin vuonna 2002 myskiyhdisteitä mm. 
jätevesilietteestä ja sinisimpukoista. Näytteet kerättiin taajamien ja asutusten lähei-
syydestä. Nitromyskiyhdisteitä esiintyi ainoastaan muutamissa ympäristönäytteissä. 
Polysyklisiä myskejä esiintyi lähes kaikissa tutkituissa näytteissä ja pitoisuudet olivat 
suurimmat jätevesilietteissä. Erityisesti löytyi galaxolide ja tonalide –nimisiä yhdis-
teitä, joita myös käytetään eniten Pohjoismaissa. Suomessa kyseisten yhdisteiden 
pitoisuus jätevesilietteessä vaihteli välillä 0,6 – 10 mg/kg kuivapainoa kohden. Syn-
teettiset myskit ovat suhteellisen kestäviä yhdisteitä ja ne kertyvät rasvakudokseen. 
Suomen eläinnäytteet olivat kuitenkin lähes puhtaat, ainoastaan celestolide –nimistä 
myskiä löytyi Helsingin edustan sinisimpukoista.  Myskien ympäristövaikutuksia 
ei tunneta vielä tarpeeksi hyvin. Polysyklisten myskiyhdisteiden toksisuus on al-
haisempi kuin nitromyskien toksisuus. Edellä mainitusta syystä EU ja Pohjoismaat 
ovat rajoittaneet nitromyskien käyttöä. Tämä on johtanut siihen, että polysyklisten 
myskien käyttö on lisääntynyt, mikä näkyy myös pitoisuuskartoituksen tuloksissa. 
(Mogensen ym. 1997.)

2.3  
Haitallisten aineiden esiintyminen pohjavesissä
Valtakunnallisessa, 1990-luvun alussa toteutetussa kaivovesitutkimuksessa torjun-
ta-aineita analysoitiin 50 talousvesikaivon vedestä ja yhdestä kaivosta löydettiin 
yhden kerran diklobeniilin hajoamistuotetta (Korkka-Niemi ym. 1993). Viime vuo-
sina torjunta-aineita on löydetty vesilaitosten raakavesiseurannoissa, minkä vuoksi 
vuonna 2002 käynnistettiin valtakunnallinen selvitys torjunta-aineiden esiintymi-
sestä pohjavedessä. Torjunta-ainepitoisuuksia on kolmen vuoden aikana tutkittu 113 
pohjavesialueelta Uudellamaalla, Hämeessä, Kaakkois-Suomessa, Pirkanmaalla ja 
Lounais-Suomessa. Näytteitä on otettu yli 200 kpl 185 vedenottopisteestä. Tulosten 
perusteella pieniä torjunta-ainemääriä esiintyy useilla pohjavesialueilla. Torjunta-
aineita tai niiden hajoamistuotteita löytyi 39 pohjavesialueelta 55 pisteestä. Joka 
kymmenennellä pohjavesialueella torjunta-aineiden pitoisuus ylitti talousvedelle 
asetetun raja-arvon 0,1 µg/l. Näytteistä on löydetty 11 eri torjunta-ainetta tai niidenµg/l. Näytteistä on löydetty 11 eri torjunta-ainetta tai niideng/l. Näytteistä on löydetty 11 eri torjunta-ainetta tai niiden 
hajoamistuotetta. Yleisimmät raja-arvot ylittäneistä torjunta-aineista ovat diklobe-
niilin hajoamistuote BAM sekä atratsiini ja sen hajoamistuotteet DEA ja DEDIA. 
(Gustafsson 200�; Gustafsson ja Rapala 2005.) 

Etelä-Savon ympäristökeskus on tutkinut alueellaan liuotinaineiden (mm. di-, 
tri- ja tetrakloorieteeni), muiden haihtuvien yhdisteiden (mm. MTBE) sekä torjunta-
aineiden esiintymistä raaka-vedessä. Noin 30:stä tutkitusta raakavesinäytteestä vain 
muutamassa havaittiin tutkittuja aineita. Pitoisuudet olivat pienempiä kuin talous-
vesiasetuksessa asetetut raja-arvot. Havaintoputkista mitattiin sen sijaan huomatta-
vasti korkeampia pitoisuuksia. Torjunta-aineista havaittiin 2,6-diklooribentsoamidia, 
atratsiinia, simatsiinia, desisopropyyliatratsiinia ja etofumesaattia. Lisäksi analysoi-
tiin muutamasta näytteestä kloorifenolit ja PAH-yhdisteet. Haitta-aineita todettiin 
alueilla, joissa on eniten ihmistoimintaa. (Ylönen, K. 2005)
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2.4  
Esimerkkejä ongelma-alueista

2.4.1  
Kymijoki ja Kotkan edustan merialue

Kymijokeen Kuusankosken ja rannikon välille on vuosien saatossa päässyt teolli-
suudesta paljon erilaisia myrkyllisiä aineita. Kymijoen kalojen korkeisiin elohopea-
pitoisuuksiin havahduttiin 1970-luvulla. Elohopeaa pääsi aiemmin jokeen metsäteol-
lisuuden käyttämistä limantorjunta-aineista ja Kuusankosken kloorialkalitehtaasta. 
Kaikkiaan Kymijoen alaosaan kohdistuneeksi teollisuuden elohopeakuormitukseksi 
on arvioitu yhteensä noin 31 tonnia metallista elohopeaa vuodesta 1950 lähtien. 
Elohopea poistuu ekosysteemistä niin hitaasti, että Kymijoen kalojen nykyisetkin 
kohonneet elohopeapitoisuudet johtuvat aiemmasta kuormituksesta. (Kaakkois-Suo-
men ympäristön tila 2000.)

Vaikka päästöt ovat pienentyneet, muodostavat erilaiset klooriyhdisteet kuitenkin 
edelleen selkeän ympäristöriskin Kaakkois-Suomen rannikolla. Sellun kloorivalkai-
sussa syntyneitä monimutkaisia klooriyhdisteitä (EOX) on todettu kulkeutuneen avo-
merelle kymmenien kilometrien päähän Kymijoen suusta. Voidaan sanoa, että Kotkan 
edusta onkin Suomen pahiten klooriyhdisteiden likaama alue. Teollisuudesta peräisin 
olevien EOX-yhdisteiden haittavaikutuksista on vain vähän tietoa. (Kaakkois-Suo-
men ympäristön tila 2000.) Merkittävä osa Suomenlahden sedimentteihin kertyneistä 
orgaanisista klooriyhdisteistä on kuitenkin peräisin luonnollisista lähteistä, etupäässä 
panssarilevien kevätkukinnoista ja vaikuttaa siltä, että teollisuuden orgaanisten kloo-
riyhdisteiden päästöt eivät uhkaa koko Suomenlahden tilaa (Kankaanpää 1997).  

1990-luvun puolivälissä Kymijoen pohjaliejusta löydettiin korkeita pitoisuuksia 
dioksiineja ja furaaneja, ja samanaikaisesti myös koskipaikkojen pohjaeläimistössä 
todettiin kehityshäiriöitä ja epämuodostumia. Pohjaliejun dioksiinit ja furaanit olivat 
peräisin Ky-5 -nimisestä puunsuoja-aineesta, jota aiemmin valmistettiin Kuusankos-
kella. Kymijoen edustan rannikkosyvänteissä dioksiinien ja furaanien pitoisuudet 
ovat edelleen korkeita. Kymijoen pahoin saastuneista pohjakerrostumista on arvi-
oitu kulkeutuneen Suomenlahteen vuosina 1969-1997 noin 1,8 tonnia dioksiineja 
ja furaaneja. Joen virtausten mukana kiintoaineeseen sitoutuneena myrkkyjä kul-
keutuu edelleenkin mereen paljon (30-�0 kg /vuosi). Aineita on pystytty analysoi-
maan rannikon sedimenteistä noin �0 kilometriä itään ja länteen Kymijoen suistosta.  
Suomenlahdella pyydettyjen silakoiden ja lohen sisältämien myrkkyjen alkuperä ei 
kuitenkaan ole kuin pieneltä osin selitettävissä Kymijoen vaikutuksella. (Kaakkois-
Suomen ympäristön tila 2000.)

Myös metallien pitoisuudet sedimentissä ovat korkeita. Pyhtää-Kotka-Hamina 
edustan merialueelta elokuussa 2003 otetuissa pintasedimenttinäytteissä ylittivät 
elohopea- ja kadmiumpitoisuudet kaikilla näytepaikoilla Suomenlahden luontaisen 
taustatason (0,0�5 mg/kg ka) (Pallonen 200�).

Kymijoen pohjan haitta-aineista ei ole todettu aiheutuvan huomattavaa välitöntä 
haittaa tai terveysriskiä alueen väestölle. Kymijoen varrella asuvassa väestössä äideil-
lä ei äidinmaitotutkimuksissa havaittu kohonneita dioksiini- ja furaanipitoisuuksia. 
Kalaa runsaasti syövillä henkilöillä, lähinnä kalastajilla, oli kuitenkin tavallista kor-
keampi dioksiinien ja furaanien altistustaso. Kymijoen kalojen dioksiini- ja furaani-
yhdisteiden pitoisuuksien perusteella ei yleisiä kalankäyttörajoituksia ole pidetty 
tarpeellisina. Sen sijaan korkeat elohopeapitoisuudet antavat paikoittain aihetta kalan 
käytön rajoittamiseen tai jopa syöntikieltoon. (Kaakkois-Suomen ympäristön tila 
2000.)
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Kotkan edustalla pohjakerrosten muodostuminen on nopeaa, ja pilaantuneet sedi-
mentit ovat hautautumassa puhtaampien pohjakerrostumien alle. Pilaavat aineet ovat 
kuitenkin erittäin pysyviä ja ne vapautuvat uudestaan ympäristöön, jos sedimentit 
pääsevät sekoittumaan esim. ruoppaamisen yhteydessä. Kymijoen sedimentit eivät 
KYPRO-projektin johtopäätösten mukaan vaadi välittömiä tai laajoja kunnostustoi-
menpiteitä. Ongelmia voivat aiheuttaa erilaiset pohjaa koskettavat toimenpiteet ja 
ruoppausmassojen käsittely. Kaikenlainen pohjasedimenttejä liikutteleva toiminta 
vaatii siksi huolellisen suunnittelun ja asianmukaisen toteutuksen. Kaikkia riskejä 
ei kuitenkaan tunneta ja siksi jatkotutkimukset ja seuranta ovat tarpeen. (Kaakkois-
Suomen ympäristön tila 2000.)

2.4.2  
Länsi-Suomen alunamaat

Itämeren Litorina-vaiheen aikana syntyi runsaasti rikkiä sisältäviä sedimenttejä, joista 
kehittyi happamia sulfaattimaita (HS). Suomessa on  viljelymailla sijaitsevia HS-maita 
noin 3 �00 km2,  16 %  maan peltopinta-alasta, ja ne sijaitsevat pääosin Pohjanlahden 
rannikkoalueella. Maankohoamisen seurauksena nousee jatkuvasti uutta hapanta 
maata esille. HS-maita on kuivatettu viljelykäyttöön erityisesti viime vuosisadan 
jälkimmäisellä puoliskolla. Tehokas kuivatus on aiheuttanut maassa esiintyvän rikin 
hapettumisen rikkihapoksi, minkä seurauksena maat ovat voimakkaasti happamoi-
tuneet. Maahappamuus liuottaa maa-aineksesta useita metalleja, jotka huuhtoutuvat 
vesistöön happamien vesien mukana. Kuormitus tulee erityisesti ylivirtaamakausina 
salaojituksen seurauksena ja sitä säätelevät hydrologiset tekijät. HS-maat kuormit-
tavat vesistöjä useiden metallien osalta enemmän kuin pistekuormitus (mm. Eden 
ym., 1999, Sundström ym., 2002). Ilman torjuntatoimenpiteitä kuormitus kasvaa, 
sillä peltojen salaojitus on kasvussa (Salaojituksen tavoiteohjelma 2020, 2002). Pääosa 
nykyisin tehtävistä ojituksista on edelleen ensiojituksia, mutta uusinta- ja täyden-
nysojitusten määrä kasvaa kaiken aikaa. HS-maista kärsii eri asteisesti 30 suomalaista 
jokivesistöä sekä niiden vaikutuspiirissä oleva rannikko noin 300 km:n matkalla. 
Lievimmin HS-maista kärsivissä joissa on kriittisiä vedenlaatutilanteita muutaman 
kerran kymmenessä vuodessa, yleensä kevättulvan aikoina. Tällaisissa joissa voi 
vielä esiintyä esim. alkuperäistä meritaimenkantaa (Lapväärtinjoki, Lestijoki). Useat 
metallit mm. rauta, alumiini, kupari, nikkeli, kadmium, arseeni, sinkki ja lyijy, ovat 
saattaneet esiintyä HS-maiden vaikuttamissa jokivesistöissä ekologisella riskitasolla  
(mm. Vuori, K.-M., 2002). Voimakkaammin HS-maista kärsivistä jokivesistöistä puut-
tuvat herkät lajit, mm. alkuperäiset arvokalakannat, kalojen lisääntyminen heikentyy 
ja niissä esiintyy ajoittain laajoja kalakuolemia. Laajoilla rannikkoalueilla kalakannat 
ovat taantuneet, sillä kalojen lisääntymisalueet ovat HS-maiden kuormittamissa joissa 
ja jokisuistoissa.

2.4.3  
Satama-alueet ja laivaväylät  

Veneiden pohjamaaleissa eliöiden kiinnittymisenestoaineina käytettävät ns. antifou-
ling-aineet aiheuttavat ympäristöhaittoja satama-alueilla ja laivaväylissä. Erityisesti 
orgaanisilla tinayhdisteillä saastuneet satama-alueet ovat nousseet viime aikoina huo-
mion kohteeksi. Kohonneita sedimentin tributyylitinan (TBT) pitoisuuksia on todettu 
lähinnä suurissa satamissa ja vilkkaiden, vedenvaihdoiltaan huonojen vesiliiken-
nereittien ja pienvenesatamien läheisyydessä.  TBT:tä on havaittu myös läjitysalueilla, 
joille on läjitetty satama-alueilta ja laivaväyliltä peräisin olevia ruoppausmassoja. 
Telakoilla vanhan maalin poistamisen ja uudistamisen yhteydessä osa maalijätteestä 
kulkeutuu vesistöön. Vuoden 1991 jälkeen tributyylitinaa sisältäviä veneenpohjamaa-
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leja on saanut käyttää vain suurissa yli 25 m:n aluksissa. Suurten alusten TBT-kuor-
mitus kohdistuu meriväylille ja kauppamerenkulun satamiin. Tällaisia satamia on 
Suomessa vajaa 70. Toimivia tai toimintansa lopettaneita suurtelakoita on Suomessa 
muutamia kymmeniä ja pienvenesatamia  600 – 1000. Pienveneiden talvisäilytysalu-
eita ja telakoita on lähes 600. Tiedot TBT:n saastuttamien alueiden lukumäärästä ja 
sijainnista ovat kuitenkin edelleen puutteellisia. TBT:tä voi vapautua sedimenteistä 
uudelleen veteen sedimenttien sekoittuessa ruoppausten tai potkurivirtausten vuok-
si, joten sedimentoitunutkin TBT voi vaikuttaa haitallisesti ympäristöön vielä vuosia 
käytön lopettamisen jälkeen. 

TBT-pitoisten antifouling-maalien käyttö on pitänyt korvata muilla valmisteilla. 
Korvaavia tehoaineita ovat mm. erilaiset kupari- ja sinkkiyhdisteet. Kupari ja sinkki 
ovat hyvin pieninä määrinä välttämättömiä hivenaineita, mutta suurempina pitoi-
suuksina ne ovat erittäin myrkyllisiä monille eliölajeille. Kupariyhdisteet liukenevat 
maaleista kupari-ioneina, jotka aiheuttavat jo pieninä pitoisuuksina levien, vesikirp-
pujen ja kalojen kuolleisuutta sekä vähentävät rakkolevän lisääntymistä. Lisäksi 
kuparia pidetään eräisiin eliöihin kertyvänä. TBT-kielto ei siis poistanut antifouling-
maalien ympäristölle aiheuttamia haittoja, sillä myös nykyisillä tehoaineilla voi olla 
haitallisia vaikutuksia vesieliöille.  
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3    Toimet ja keinot haittojen 
vähentämiseksi

3.1  
Nykyiset säätelytoimenpiteet ja -ohjelmat 

3.1.1  
Ympäristölupajärjestelmä

Ympäristöluvanvaraiset toiminnot ovat merkittävä kemikaalien ja prosesseissa syn-
tyvien haitallisten aineiden päästölähde ympäristöön. Tämän vuoksi ympäristönsuo-
jelulain mukainen ympäristölupajärjestelmä on keskeinen osa haitallisten aineiden 
vesistöriskien hallintaa, joka kattaa periaatteessa teollisesta toiminnasta tulevien 
päästöjen lisäksi myös mm. yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilta ja kaatopaikoilta 
tulevat haitallisten aineiden päästöt. Ympäristöluvissa on annettava tarpeelliset mää-
räykset mm. toiminnan käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusta. Velvoitetarkkailun 
tarkoituksena on tuottaa tietoa luvanvaraisten toimintojen aiheuttamista vaikutuk-
sista sekä varmistaa, että toiminnanharjoittaja noudattaa asetettuja lupamääräyksiä. 
Käytännössä haitalliset aineet on huomioitu puutteellisesti ympäristölupamenette-
lyssä, ja niitä koskevia määräyksiä on annettu vähän. 

3.1.2  
Vesipuitedirektiivi 

Vesipuitedirektiivi velvoittaa tunnistamaan vesienhoidon kannalta  olennaisia aineita 
ja aineryhmiä, joita on lueteltu direktiivin liitteessä VIII (kohdat 1-9). Liitteessä VIII 
on sekä yksittäisiä aineita että laajoja aineryhmiä ja se kattaa käytännössä kaikki ai-
neet, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti vesiympäristöön tai vesiympäristön kautta 
ihmisen terveyteen ja muihin eliöihin. Tuhansien käytössä olevien ja prosesseissa 
muodostuvien haitallisten aineiden joukosta on tunnistettava ne aineet, jotka voivat 
olla vesiympäristölle haitallisia tai vaarallisia. Haitallisten aineiden systemaattista 
tunnistamista on tehty sekä yhteisön tasolla että kansallisesti. Aineet valitaan suh-
teellisella riskiin perustuvalla priorisoinnilla. Euroopan yhteisön tasolla vesiympä-
ristölle haitallisia aineita on tunnistettu ns. COMMPS-menettelyllä (EC 1999), ja ne 
on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 2�55/2001/EY (ns. 
prioriteettiainepäätös). Vesipuitedirektiivin mukaan tämä aineluettelo tulisi tarkistaa 
neljän vuoden välein. Muiden vesiympäristön suojelun kannalta olennaisten, teolli-
suus- ja kuluttajakäytössä olevien aineiden tunnistamiseksi Suomen ympäristökes-
kuksessa valmisteltiin ehdotus kansallisiksi haitallisiksi aineiksi (Londesborough 
2003). Kansalliset haitalliset aineet on valittu COMMPS-menettelyä vastaavalla riskiin 
perustuvalla priorisointimenettelyllä. Ehdotusta käsiteltiin yksityiskohtaisesti ympä-
ristöministeriön asettamassa työryhmässä (ns. VESPA-työryhmä), jonka mietinnössä 
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ehdotetaan näitä aineita ja niiden ympäristönlaatunormeja koskevaa asetusta (YM 
2005a). Asetuksella vahvistettaisiin vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten ai-
neiden aineluettelot, eräiden aineiden ympäristönlaatunormit tai kynnysarvot sekä 
eräiden aineiden päästökiellot. Kadmiumille ja elohopealle asetettaisiin päästöraja-
arvot. Ehdotus koskee teollisuus- ja kuluttajakemikaalien lisäksi kymmentä torjunta-
ainekäyttöön sallittua ainetta. Asetuksessa säädettäisiin kyseisten torjunta-aineiden 
käytön ilmoitusmenettelystä. Säädöksen tarkoituksena olisi saada torjunta-aineiden 
käytöstä riittävät tiedot sen arvioimiseksi, millaisiin toimiin on paikallisesti tarpeen 
ryhtyä vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi asetukseen siirrettäisiin torjunta-
aineiden kokonaispitoisuutta koskeva ympäristönlaatunormi valtioneuvoston pää-
töksestä juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja 
tarkkailusta (366/199�), josta kyseinen määräys kumottaisiin. Asetuksessa annet-
taisiin myös erityismääräyksiä vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden 
seurannasta ja tarkkailusta. Asetusta on tarkoitus tarkastella uudelleen säännöllisesti 
vesienhoidon suunnittelujärjestelmän asettamassa aikataulussa. 

3.1.3  
EU:n uudistuva kemikaalilainsäädäntö

Euroopan komissio antoi lokakuussa 2003 yhteisön kemikaalilainsäädännön uudis-
tamista koskevan asetusehdotuksen.  Asetuksen arvioidaan astuvan voimaan noin 
vuonna 2007. Tällä ns. REACH –asetuksella (Registration, Evaluation and Authori-
sation of Chemicals) on tarkoitus korvata yli �0 nykyistä säädöstä. Asetusehdotus 
koskee mm. kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä sekä rajoituksia. 
Uudistuksen tavoitteena on ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun tehostamisen 
lisäksi eurooppalaisen kemianteollisuuden innovatiivisuuden lisääminen. 

Uusi järjestelmä edellyttäisi kaikkien sellaisten aineiden rekisteröintiä, joiden tuo-
tanto- tai tuontimäärä on yli tonnin vuodessa. Rekisteröinnin yhteydessä keskitettyyn 
tietokantaan tulisi toimittaa tietoa ko. aineen ominaisuuksista ja käyttötavoista sekä 
antaa ohjeita turvallisen käytön takaamiseksi. Turvallisuusohjeiden tulisi kulkea 
eteenpäin tuotanto- ja hankintaketjussa. Rekisteriin sisältyisi noin 30 000 kemikaalin 
tiedot. Arviolta noin 80 %:lle kyseessä olevista kemikaaleista riittäisi pelkkä rekiste-
röinti, eikä erillisiä arviointeja tarvittaisi.

Asetuksen mukaan erityistä huolta ihmisen terveydelle tai ympäristölle aiheutta-
vien aineiden käyttöön olisi saatava komissiolta erillinen lupa. Tällaisia aineita ovat 
esim. syöpää aiheuttavat aineet, sekä aineet, jotka katsotaan vaarallisiksi suuren 
kertyvyyden, myrkyllisyyden ja/tai pysyvyyden takia. Lupaharkinnassa arvioitai-
siin aineen käytön aiheuttamien riskien hallintatoimien riittävyys, aineen käytön 
yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset sekä mahdollisten korvaavien aineiden 
löytyminen.

REACH-asetusluonnoksen taustalla ovat merkittävät tiedonpuutteet käytössä 
olevien kemikaalien haitallisista vaikutuksista terveyteen ja ympäristöön. Voimaan-
tullessaan REACH-asetus tulee vähitellen korjaamaan valtaosan vaikutustiedon au-
koista sekä edesauttamaan tämän tiedon kulkeutumista kemikaalien valmistajilta ja 
maahantuojilta jatkokäyttäjille.  

3.1.4  
Kansallinen kemikaaliohjelma

Ohjelmassa on arvioitu kemikaalien aiheuttamaa haittaa yksittäiselle kuluttajalle, 
kansanterveydelle, työntekijöiden terveydelle ja ympäristölle kemikaalin koko elin-
kaaren aikana. Haittojen vähentämiseksi ohjelma sisältää 36 ehdotusta toimenpiteiksi. 
Riskienhallintatoimia ehdotetaan erityisesti sellaisille yhteiskunnan osa-alueille ja 
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toimintoihin, jotka tähän asti ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Ohjelman ehdo-
tukset toimenpiteiksi on ryhmitelty niiden vaikuttavuuden mukaan 16 kokonaisuu-
teen. Näistä neljä on valittu kiireellisiksi ja ensisijaisiksi. Näitä ovat EY:n kemikaali-
asetuksen  (REACH) tavoitteiden saavuttaminen ja uuden tiedon hyödyntäminen, 
altistumistiedot ja seuranta, yritysten ja muiden toiminnanharjoittajien kemikaalien 
riskinarviointi ja riskinhallinta sekä tuotteiden aiheuttamien kemikaaliriskien vä-
hentäminen. Näiden osalta on lisäksi arvioitu toteutuksen aikataulu, vastuutahot, 
tarvittava rahoitus sekä yhteiskunnalliset vaikutukset.

3.1.5  
Ennakkotarkastus- ja hyväksymismenettelyt 

Haitallisimpien kemikaalien joutumista ympäristöön ehkäistään ennakkotarkastus-
menettelyillä. Ennakkotarkastus koskee kasvinsuojeluaineita ja muita torjunta-ainei-
ta, biosideja eli eliöntorjunta-aineita sekä lääkeaineita.  

3.1.5.1		
Biosidit

Biosideille eli eliöntorjunta-aineille otetaan asteittain käyttöön biosididirektiivin 
(98/8/EY) mukainen hyväksymismenettely. Direktiivin tarkoituksena on yhdenmu-
kaistaa biosidivalmisteita koskeva lainsäädäntö sekä taata terveyden ja ympäristön-
suojelun korkea taso. Hyväksymisen yhteydessä aineiden riskit arvioidaan ja tarpeen 
mukaan voidaan antaa käytönrajoituksia kemikaalien aiheuttamien ympäristö- ja 
terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Suomessa ennakkohyväksymismenettelyt ovat jo 
aiemmin kattaneet joitain biosidivalmisteryhmiä, kuten puunsuoja- ja limantorjun-
takemikaalit. Antifouling -eli kiinnittymisenestovalmisteiden hyväksymismenettely 
käynnistettiin vuonna 2002.  Muut biosidit (yhteensä 23 eri valmisteryhmää, mm. 
desinfiointiin ja säilytykseen tarkoitettuja valmisteita) tulevat hyväksymismenettelyn 
piiriin vaiheittain lähivuosien aikana. Aiemmin ennakkohyväksymistä edellyttäneet 
suojauskemikaalit siirtyvät myös biosidisäännösten piiriin, samoin kuin muut kuin 
kasvinsuojelukäyttöön tarkoitetut torjunta-aineet.

Suomessa on tällä hetkellä markkinoilla yhteensä 100 puunsuoja- ja limantor-
juntakemikaalia. Lisäksi yli 80 maalintavoin käytettävää puunsuojakemikaalia on 
rekisteröity. Antifouling-valmisteita on markkinoilla noin 30. Näiden valmisteiden 
käyttömääriä seurataan vuosittain.

3.1.5.2		
Kasvinsuojeluaineet	ja	muut	torjunta-aineet

Torjunta-ainevalmisteet ennakkotarkastetaan ja hyväksytään ennen markkinoille tu-
loa. Tavoitteena on estää sellaisten valmisteiden pääsy markkinoille, jotka aiheuttavat 
kohtuutonta haittaa muun muassa ympäristölle. Torjunta-aineiden käytöstä aiheutu-
via haittoja pyritään estämään myös edellyttämällä hyväksyttäville valmisteille käy-
tön rajoituksia, muun muassa kieltämällä valmisteiden käyttö tiettyä varoetäisyyttä 
lähempänä vesistöjä. 

Euroopan unioniin liittymisen myötä torjunta-aineiden ennakkohyväksyminen 
on muuttunut siten, että tehoaineiden hyväksyttävyys arvioidaan yhteisön tasol-
la. Valmisteet hyväksytään edelleen kansallisesti. Ainoastaan sellaisia valmisteita 
voidaan hyväksyä, joiden tehoaineet on hyväksytty kasvinsuojeluainedirektiivin 
positiivilistalle. EU:ssa hyväksyttyjä tehoaineita sisältävien valmisteiden kansallinen 
hyväksymättä jättäminen on tulevaisuudessa vaikeaa. Maatalouden, kasvinsuojelun 
tai ympäristöolojen perusteella voidaan kuitenkin poiketa vastavuoroisen hyväksy-
misen periaatteesta. 
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Torjunta-aineiden ennakkotarkastukseen on tulossa muutoksia. Kasvinsuojeluai-
nedirektiiviä ollaan muuttamassa ja lisäksi kansallinen torjunta-ainelainsäädännön 
kokonaisuudistus on valmisteltavana.  Koska torjunta-aineiden ennakkotarkastus on 
osoittautunut muun muassa tehoaineiden arvioinnin osalta työlääksi ja aikaa vieväk-
si, on valmisteille ehdotettu EU:ssa alueellista hyväksymistä nykyisen kansallisen 
hyväksymisen sijasta. EU jaettaisiin kolmeen erilliseen alueeseen, joissa valmisteet 
hyväksyttäisiin yhteisesti. Suomi kuuluisi pohjoiseen alueeseen yhdessä muiden 
Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa. 

Kansallista torjunta-aineiden hyväksymisjärjestelmää ollaan muuttamassa siten, 
että nykyisin valmisteet hyväksyvä torjunta-ainelautakunta lakkautettaisiin ja pää-
tösvalta siirrettäisiin 2006 toimintansa aloittavalle Elintarviketurvallisuusvirastolle. 
SYKE antaisi lausunnon virastolle valmisteiden hyväksyttävyydestä, mutta nykyi-
sestä poiketen ei enää osallistuttaisi valmisteiden hyväksymiseen. 

3.1.5.3		
Lääkeaineet

Eläinlääkkeiden myyntilupahakemuksiin on vuodesta 199� lähtien sisällytetty sel-
vitykset valmisteen ympäristövaikutuksista (direktiivi 81/851/ETY ja sen muutos 
2001/82/EY). Direktiivin 2001/82/EY mukaan eläinlääkkeiden ympäristöarvioinnin 
tarkoitus on arvioida valmisteen käytöstä aiheutuva mahdollinen riski ympäristöön 
ja määrittää tarvittavia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tällaisen riskin vähentämisek-
si. Myös ihmiselle tarkoitettujen lääkevalmisteiden myyntilupahakemukseen tulee 
liittää tiedot valmisteen mahdollisesti aiheuttamista ympäristövaikutuksista (direk-
tiivi 2001/83 ja sen muutos 200�/27). Uusien lääkeaineiden ympäristövaikutukset 
arvioidaan EU-tasolla. EU-menettelyssä CHMP- (Committee for Human Medicinal 
Products) ja CVMP- (Committee for Veterinary Medicinal Products) komiteat anta-
vat  arviointilausunnon, jossa käsitellään myös valmisteen ympäristövaikutukset. 
Suomessa Lääkelaitos valmistelee Suomen kannan ja pyytää tarvittaessa Suomen 
ympäristökeskukselta lausuntoa arvioraportin ympäristöosuudesta. Immunologisten 
valmisteiden ollessa kyseessä lausunnonantajana toimii EVIRA. Myös kansallisten 
myyntilupien haku- ja uudistamismenettelyssä Lääkelaitos voi pyytää  SYKEltä lau-
suntoa valmisteiden ympäristövaikutuksista.

3.1.6  
Maatalouden ympäristötukiohjelma ja torjunta-aineiden käyttökoulutus

Torjunta-aineiden ympäristöriskien vähentämisessä yhtenä keinona on horisontaa-
liseen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyvä EU:n osittain rahoittama maata-
louden ympäristötuki ja siinä asetetut ympäristötukiehdot. Maatalouden ympäris-
tötukiohjelmaan liittyminen on viljelijälle vapaaehtoista. Yli 90 % aktiivitiloista on 
kuitenkin liittynyt ympäristötukeen ja sitoutunut samalla noudattamaan siihen si-
sältyviä ympäristötukiehtoja. Maatalouden ympäristötukiohjelmassa vuosina 2000 
- 2006 on torjunta-aineita koskevana tavoitteena koulutuksellisin, viljelyteknisin 
ja kasvinvuorotukseen perustuvin keinoin säilyttää kasvinsuojeluaineiden käyttö 
nykyisellä tasolla sekä pienentää kasvinsuojeluaineista ja muista torjunta-aineista 
aiheutuvia terveys- ja ympäristöriskejä tarkentamalla käyttöä. Perustoimenpiteitä 
ovat seuraavat: 

• ruiskutuskaluston on täytettävä eurooppalaiset standardit
• traktoriruiskut on testattava valtuutetuilla testaajilla joka viides vuosi
• kasvinsuojeluaineita saa levittää vain niiden peruskäyttökoulutuksen saanut  

henkilö
• käyttäjän tulee osallistua ajankohtaisten kasvinsuojeluasioiden koulutuspäi-

vään joka viides vuosi
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• käyttäjän on hankittava tasapainoisen kasvinsuojelun ohjeet   
• lohkokohtaisiin muistiinpanoihin on merkittävä havainnot kasvintuhoojista ja 

käytetyistä kasvinsuojeluaineista.

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto hyväksyy torjunta-aineiden käyt-
tökoulutuksen koulutuspäivän ohjelman ja kouluttajat. Koulutuksessa käytetään mm. 
Kasvinsuojeluseura ry:n julkaisemia kasvilajikohtaisia Tasapainoinen kasvinsuojelu 
–oppaita, jotka maanviljelijä on velvollinen hankkimaan.  

Viljelijä voi tehdä myös erityistukisopimuksen pohjavesialueiden peltoviljelystä, 
jolloin lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä rajoitetaan.

Ympäristötukiohjelman toimenpiteet torjunta-aineiden käytölle kaudelle  2007 
– 2013  ovat pääpiirteissään samat kuin nykyisessä tukiohjelmassa lukuun ottamatta 
tasapainoisen kasvinsuojelun ohjeiden hankkimista. 

3.2  
Toimintaympäristön muutokset
Taulukossa 7 on tarkasteltu merkittävimpiä toimintaympäristön muutoksista ja ar-
vioitu niiden vaikutuksia haitallisten aineiden vesipäästöihin.
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Arvioitu toimintaympäristön muutos Vaikutukset

Ilmastonmuutos

Ilmaston lämpeneminen lisää:
- kasvitautien ja tuholaiseliöiden torjunta-tarvetta  

- poikkeuksellisen kuivien ja märkien jaksojen määrää 

Torjunta-aineiden käyttö ja niiden aiheuttamat riskit pinta- ja 
pohjavesille kasvavat.

Metallien, mm. elohopean, huuhtoumat maaperästä vesistöön 
kasvavat.

Happamien alunamaiden aiheuttamat ongelmat kasvavat.

Lisääntyvät kemikaali- ja öljykuljetukset  
Suomenlahdella

Öljy- ja kemikaalivuotojen ja –vahinkojen riski kasvaa.  

Teollisuuden rakennemuutos

Paperin ja sellun tuotantolaitosten määrä vähenee, mutta tuo-
tanto pysyy samalla tasolla. Muu teollinen tuotanto Suomessa 
vähenee.  

Kaivostoiminta lisääntyy pitkällä aikavälillä, mutta uutta toim-
intaa on tuskin merkittävästi vielä ohjelmakaudella 2006-2015.

Metsäteollisuuden vesistökuormitus kohdentuu nykyistä har-
vemmille alueille. Teollisuuden päästöt Suomessa vähenevät. 
 

Kaivostoiminnan ympäristöriskit kasvavat pitkällä aikavälillä.

Energian tuotanto

Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee jonkin verran  
Suomessa.

Kivihiilen käyttö globaalisti kasvaa.

Energiapuun käyttö lisääntyy.  

Haitallisten aineiden päästöt ilmaan vähenevät hieman, vaikutus 
vesistöille ei ole kovin merkittävä. 

Elohopean ilmaperäinen laskeuma saattaa kasvaa.

Jätetuhkan määrä ja siitä aiheutuvat metallipäästöt vesiin voivat 
kasvaa.

Maatalouden rakennemuutos

Vilja-ala vähenee 20 – 25%. Kesantoala kasvaa Sisä- ja Pohjois-
Suomessa. Kotieläintuotanto vähenee ja keskittyy Pohjanmaal-
le ja Varsinais-Suomeen. Energiakasvien viljely lisääntyy.  
Suorakylvö lisääntyy. Tilojen koko kasvaa entisestään.  

Suorakylvön lisääntyminen lisää torjunta-aineiden käyttöä. 
Viljelyalan väheneminen pienentää sitä.   

Jätteen käsittely

Jätteenpoltto kasvaa.

Kaatopaikkojen määrä vähenee.

Jätteen käsittely ja –kierrätys tehostuvat, haitallisimmat  
aineet tuotteissa kielletään.

Ei merkittävää vaikutusta, kun poltto suoritetaan asianmu-
kaisesti. 

Haitallisimpien aineiden päästöt tuotteista ja kaatopaikoilta 
vähenevät. 

Kemikaalien kulutus kasvaa Haitallisten aineiden päästöt kulutuskäytöstä lisääntyvät. 

Riskinhallinnan tehostuminen

Teollisuuden vastuu kemikaalien turvallisesta käytöstä  
lisääntyy.

Riskinhallinnassa korostuu ekosysteemilähtökohta sekä  
yhdennetty näkökulma, jossa tarkastellaan sekä päästöjen 
rajoittamista että vesistöön tilaa. 

Tiedot kemikaalien ympäristöriskeistä paranevat ja kemikaalien 
käytön riskinhallintatoimet tehostuvat.  
Kaikkein haitallisimmat aineet poistuvat käytöstä.  
Haitalliset kemikaalipäästöt vähenevät.

Taulukko 7.  
Arvio merkittävimmistä toimintaympäristön muutoksista. 
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3.3  
Toimenpidevaihtoehdot sektoreittain
Toimenpiteitä on ehdotettu neljälle sektorille: teollisuudelle, maa- ja metsätaloudelle, 
yhdyskunnille ja liikenteelle sekä pilaantuneille sedimenteille. Työssä on tarkasteltu 
kolmea vaihtoehtoa: 

Vaihtoehto	1	perustuu nykytoimenpiteiden jatkamiseen, edelleen kehittämiseen ja 
myös uusien selvästi tiedossa olevien keinojen käyttöönottoon.

Vaihtoehdossa	2 tarkastellaan myös muita uusia toimenpiteitä ja ohjauskeinoja sekä 
tehostetaan toimenpiteitä selvästi. 

Vaihtoehdossa	3 tarkastellaan kaikkia näköpiirissä olevia toimia ja keinoja. 

Vaihtoehtojen toimet ja keinot ovat kumuloituvia siten, että vaihtoehtoon 2 sisältyvät 
myös vaihtoehdon 1 toimet ja keinot sekä vaihtoehtoon 3 vastaavasti vaihtoehtojen 
1 ja 2 toimet ja keinot. 

3.3.1  
Teollisuus ja energiantuotanto

Vaihtoehto	1

Vahvistetaan asetus vesiympäristölle haitallisista ja vaarallisista aineista (ns. VESPA-
asetus). Tehostetaan haitallisten aineiden määräyksiä ympäristöluvissa:  

• Selvitetään vähintään VESPA-asetusehdotuksessa mainittujen aineiden käyttö 
ja päästöjen merkittävyys ympäristölupaprosessin yhteydessä ja asetetaan 
tarvittaessa päästö- ja tarkkailumääräyksiä. Kehitetään haitallisten aineiden 
tarkkailuohjelmia. Tehostetaan teollisuuden kaatopaikkojen haitallisten ainei-
den (orgaanisten aineiden ja metallien) tarkkailua. Lisätään tietopohjaa ympä-
ristölupaprosessissa haitallisiin aineisiin liittyen, mistä esimerkkinä Suomen 
ympäristökeskus laatii vuosittain KETU-rekisterin tietoihin perustuvat tiettyjä 
haitallisia aineita sisältämien kemikaalituotteiden käyttökohde- ja tuotenimi-
luettelot.  

Toimijat: YM, SYKE, lupaviranomaiset, toiminnanharjoittajat

Suomen ympäristökeskus laatii kuuden vuoden välein suunnitelman, jossa tarkiste-
taan kansallisesti tunnistettujen vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden 
luettelo sekä näiden aineiden ympäristönlaatunormit. SYKE osallistuu aktiivisesti EU:
n prioriteettiaineluettelon tarkistamiseen. Ehdotusten perusteella VESPA-asetuksen 
aineluettelot päivitetään kuuden vuoden välein.  

Toimijat: SYKE, YM

Kehitetään edelleen haitallisten aineiden tietojärjestelmiä sekä haitallisia aineita kos-
kevaa tietopalvelua ja koulutusta.

Toimijat: SYKE yhteistyössä muiden viranomaisten sekä tutkimuslaitosten  
kanssa. 
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Elohopean käyttö kloori-alkaliteollisuudessa lopetetaan vaiheittain elohopeaa kos-
kevan yhteisön strategian mukaisesti (KOM(2005)20).  

Toimijat: ympäristölupaviranomainen, toiminnanharjoittaja

Tuetaan neuvonnan keinoin erityisesti PK-teollisuutta sen vapaaehtoisissa riskinhal-
lintatoimissa. Kehitetään ympäristöhallintajärjestelmiä niin, että ne ottavat riittävästi 
huomioon haitallisista aineista vesille aiheutuvat riskit. 

Toimijat: SYKE, alueelliset ympäristökeskukset, toiminnanharjoittajat

Vaihtoehto	2

Vaihtoehdon 1 toimenpiteiden lisäksi: 
Lisätään haitallisia  aineita koskevia  määräyksiä ympäristöluvissa: 

• Selvitetään kaikkien käytössä olevien sekä prosesseissa mahdollisesti synty-
vien aineiden päästöjen merkittävyys ympäristölupaprosessin yhteydessä ja 
asetetaan tarvittaessa päästö- ja tarkkailumääräyksiä

• Parannetaan teollisuuslaitosten riskianalyysejä ja riskien hallintaa, ml kemi-
kaalien ja polttoaineiden varastointi sekä häiriötilanteista aiheutuvat päästöt

Toimijat: ympäristölupaviranomaiset, toiminnanharjoittajat

Tehdään kansallisia selvityksiä parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) vertailu-
asiakirjojen kehittämiseksi haitallisten aineiden osalta ja toimitetaan tiedot IPPC-di-
rektiivin mukaiseen tiedonvaihtojärjestelmään. Selvitykset tehdään Suomen kannalta 
keskeisistä teollisuudenaloista ja ne kattavat myös IPPC-laitoksia pienempiä laitoksia.  
Niissä selvitetään mahdollisuudet korvata vesiympäristölle haitalliset aineet vähem-
män haitallisilla aineilla. 

Toimijat: SYKE yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa

Tehdään EU:lle aktiivisesti aloitteita haitallisimpien kemikaalien käytön rajoittami-
seksi ja kieltämiseksi. 

Toimijat: YM, SYKE

Parannetaan lähialueiden valmiuksia vähentää haitallisista aineista vesille aiheutuvia 
riskejä.

Toimijat: YM, SYKE

Vaihtoehto	3

Vaihtoehtojen 1 ja 2 toimenpiteiden lisäksi ei tarvita lisätoimenpiteitä.

3.3.2  
Maa- ja metsätalous

Vaihtoehto	1	

Vahvistetaan asetus vesiympäristölle haitallisista ja vaarallisista aineista (ns. VESPA-
asetus). 
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Järjestetään torjunta-aineiden pitoisuuksien seuranta sekä pohjavesissä että pinta-
vesissä. Seurantaverkko laaditaan riskikartoitusten perusteella. Vesihuoltolaitokset 
tarkkailevat talousveden valmistukseen otettavan pintaveden laatua mm. torjunta-
aineiden kokonaispitoisuuden osalta.  Selvitetään mahdollisuudet rahoittaa torjunta-
aineiden seurantaa "pilaaja maksaa" -periaatteen mukaisesti. Luodaan edellytykset 
torjunta-aineiden käytön ilmoitusmenettelylle. 

Toimijat: YM, MMM, SYKE, alueelliset ympäristökeskukset, vesihuoltolaitokset 

Suomen ympäristökeskus laatii kuuden vuoden välein suunnitelman, jossa tarkiste-
taan kansallisesti tunnistettujen vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden, 
mm. torjunta-aineiden luettelo sekä näiden aineiden ympäristönlaatunormit. SYKE 
osallistuu aktiivisesti EU:n prioriteettiaineluettelon tarkistamiseen. Ehdotusten pe-
rusteella VESPA-asetuksen aineluettelot päivitetään kuuden vuoden välein.  

Toimijat: SYKE, YM

Selvitetään tuhkalannoituksen aiheuttamia mahdollisia haitallisia vesistövaikutuksia.  
Tuhkaa ei tule levittää pohjavesialueilla. 

Toimijat: SYKE, alueelliset ympäristökeskukset, muut tutkimuslaitokset 

Jatketaan maatalouden ympäristötuen ehtojen vaikuttavuuden kehittämistä. 

Toimijat: YM, MMM, SYKE 

Kansallista torjunta-aineiden hyväksymisjärjestelmää ollaan muuttamassa siten, että 
päätösvalta siirrettäisiin 2006 toimintansa aloittavalle Elintarviketurvallisuusviras-
tolle. SYKE antaisi virastolle lausunnon valmisteiden hyväksyttävyydestä, mutta 
nykyisestä poiketen se ei enää osallistuttaisi valmisteiden hyväksymiseen. Muutok-
sen toteutuessa tulee varmistaa riittävä ympäristönsuojelunäkökohtien huomioon 
ottaminen valmisteiden hyväksymisessä. 

Toimijat: MMM, YM, SYKE

Tehostetaan torjunta-aineisiin liittyvää käyttäjäkoulutusta, jolla parannetaan erityi-
sesti valmiuksia tilakohtaisten viljely- ja torjunta-aineiden käyttöongelmien ratkaise-
miseen. Asiantuntevien tilakäyntien avulla jaetaan käytäntöön soveltuvaa torjunta-
ainetietoutta sekä korostetaan torjunta-aineiden käyttöön liittyvää tarveharkintaa ja 
huolellisuutta. 

Toimijat: MMM, YM, SYKE

Edistetään luonnonmukaista viljelyä ja muuta kuin kemiallisia torjunta-aineita käyt-
tävää viljelyä (ml. ennalta ehkäisevä, mekaaninen, fysikaalinen ja biologinen torjunta) 
tiedotuksen, koulutuksen ja tutkimuksen avulla. 

Toimijat: MMM, YM, SYKE, MTT, muut tutkimuslaitokset

Tehostetaan torjunta-aineiden käytön rajoitusten valvontaa erityisesti pohjavesialueil-
la. Maaperässä kulkeutuvien torjunta-aineiden käyttö on nykykäytännön mukaisesti 
kielletty tärkeillä ja vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla (luokat I & II). 
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Luovutaan  torjunta-aineiden käytöstä metsätaloudessa  tärkeillä ja vedenhankintaan 
soveltuvilla pohjavesialueilla (luokat I ja II).  

Toimijat: MMM, YM, SYKE

Vesienhoitosuunnitelmia laadittaessa kiinnitetään huomiota metallien aiheuttamiin 
vesistöhaittoihin pelto- ja metsäojituksissa ja turvetuotannossa  erityisesti happamilla 
sulfaattimailla. 

Toimijat: YM, SYKE, alueelliset ympäristökeskukset

Happamien sulfaattimaiden (HS-maat) aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi jat-
ketaan happamuuden ja raskasmetallien torjuntamenetelmien kehittämistä (mm. 
säätösalaojat, kalkkisuodinojat, kosteikot, anaerobimenetelmät). Jatketaan seuranta-
järjestelmien kehittämistä (esim. automaattinen pH-mittaus, vesisammalten raskas-
metallit). Jatketaan HS-maihin kohdistuvia inventointeja ja inventointimenetelmien 
kehittämistä sekä tehostetaan tiedotusta ja ohjausta. 

Toimijat: SYKE, alueelliset ympäristökeskukset, muut tutkimuslaitokset 

Vaihtoehto	2

Vaihtoehdon 1 toimenpiteiden lisäksi:
Edistetään  ympäristöystävällisten ruiskun täyttö- ja pesupaikkojen eli ns. biope-

tien rakentamista maatiloille. Biopetien tarkoituksena on kerätä, varastoida ja hajottaa 
ruiskun pesussa ja täytössä maahan roiskuvat kasvinsuojeluaineet. Samalla ne myös  
ehkäisevät torjunta-aineiden huuhtoutumista pohjavesiin. 

Toimijat: MMM, YM, kunnat, alueelliset ympäristökeskukset, TE-keskukset, toi-
minnanharjoittajat

Edistetään vuoroviljelyä, jolloin viljelijän on helpompi noudattaa torjunta-aineiden 
myyntipakkauksessa edellytettyä toistuvan käytön rajoitusta. Rajoituksen tarkoituk-
sena on suojella pohjavesiä torjunta-aineilta ja ehkäistä aineiden kertymistä maape-
rään.

Toimijat: MMM, YM, kunnat, alueelliset ympäristökeskukset, TE-keskukset, toi-
minnanharjoittajat

Kielletään maaperässä kulkeutuvien torjunta-aineiden käyttö kaikilla pohjavesialu-
eilla (luokat I, II ja III). 

Happamien sulfaattimaiden (HS-maat) aiheuttamisen ongelmien ratkaisemiseksi 
laaditaan valuma-aluekohtaiset ja mitoitukseltaan riittävät happamuuden torjunta-
suunnitelmat, joissa käytetään kaikkia kysymykseen tulevia menetelmiä mm. kos-
teikkoja.  Suunnitelmissa otetaan huomioon myös metsämailta mm. kunnostusoji-
tuksista aiheutuvat päästöt. kohdistetaan täysmittaisesti arvokkaimpiin kohteisiin 
(NATURA-joet). Toimet kohdennettaisiin erityisesti Lesti-, Ähtävän-, Kiiminki- ja 
Lapväärtinjoelle. 
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Vaihtoehto	3

Vaihtoehdon 1 ja 2 toimenpiteiden lisäksi: 
Happamien sulfaattimaiden (HS-maat) aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi 

asennetaan kaikkiin HS-maiden salaojiin kalkkisuotimet sekä säätömekanismi silloin 
kun se on tarkoituksenmukaista. Rajoitetaan myös metsämailta tulevia päästöjä. 

Kaikkien torjunta-aineiden käyttö kielletään kaikilla pohjavesialueilla (luokat I, II ja 
III) sekä pintavesistöjen suojavyöhykkeillä.

Toimijat: MMM, YM

3.3.3  
Yhdyskunnat ja kuluttajat 

Vaihtoehto	1

Vahvistetaan asetus vesiympäristölle haitallisista ja vaarallisista aineista (ns. VESPA-
asetus). 

Toimijat: YM

Suomen ympäristökeskus laatii kuuden vuoden välein suunnitelman, jossa tarkiste-
taan kansallisesti tunnistettujen vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden 
luettelo sekä näiden aineiden ympäristönlaatunormit. SYKE osallistuu aktiivisesti EU:
n prioriteettiaineluettelon tarkistamiseen. Ehdotusten perusteella VESPA-asetuksen 
aineluettelot päivitetään kuuden vuoden välein.  

Toimijat: SYKE, YM

Parannetaan yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden tietoja haitallisista aineista 
yhdyskuntajätevesissä ja niiden päästölähteistä. Selvitykset kohdennetaan VESPA-
asetusehdotuksen aineluetteloiden aineisiin sekä metalleihin. 

Toimijat: vesihuoltolaitokset, kunnat, ympäristölupaviranomainen, SYKE

Parannetaan tietoja yhdyskuntien kaatopaikkojen haitallisista aineista suotovesissä 
sekä niiden aiheuttamista riskeistä mm. pohjavedelle. Selvitykset kohdennetaan VES-
PA-asetusehdotuksen aineluetteloiden aineisiin sekä metalleihin. 

Toimijat: kunnat, ympäristölupaviranomainen, SYKE

Selvitetään hulevesien aiheuttaman haitallisten aineiden kuormituksen merkitystä. 
Selvitykset kohdennetaan VESPA-asetusehdotuksen aineluetteloiden aineisiin sekä 
metalleihin.

Toimijat: kunnat, alueelliset ympäristökeskukset, SYKE
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Parannetaan PK-teollisuuden tietoja haitallisten aineiden päästöistä, sekä kehitetään 
päästöjen valvontaa. Selvitykset kohdennetaan VESPA-asetusehdotuksen aineluet-
teloiden aineisiin. 

Toimijat: ympäristölupaviranomaiset, SYKE, toiminnanharjoittajat

Tarkennetaan tietoja POP-yhdisteiden vesipäästöistä sekä niiden kulkeutumisesta 
vesiympäristöön.

Toimijat: SYKE

Parannetaan kuluttajien tietoisuutta kotitalouskemikaalien sisältämistä haitallisista 
aineista. Otetaan haitalliset aineet huomioon mm. pohjoismaisessa ja EY:n ympäris-
tömerkkien valmistelutyössä. 

Toimijat: YM, SYKE

Varmistetaan, että huoltoasemien ja pesuloiden jätevesien käsittely on asianmukaista 
eikä aiheuta mm. liuotinpäästöjä pinta- tai pohjavesiin.

Toimijat: kunnat, alueelliset ympäristökeskukset

Vaihtoehto	2

Vaihtoehdon 1 toimenpiteiden lisäksi:
Kehitetään jätevesien, jätevesilietteen, kaatopaikkojen suotovesien ja hulevesien 

käsittelymenetelmiä haitallisimmiksi todetuille aineille soveltuviksi.

Tehdään EU:lle aktiivisesti aloitteita kotitalouksissa ja laitoksissa käytettävien kemi-
kaalien (mm. puhdistuskemikaalit, kosmetiikka, lääkkeet) aiheuttamien vesistöris-
kien vähentämiseksi  yhteisötason rajoitus- ja kieltotoimenpitein.

Toimijat: YM, SYKE

Vaihtoehto	3

Vaihtoehtojen 1 ja 2 toimenpiteiden lisäksi: 
Otetaan tarpeen mukaan käyttöön uusia menetelmiä jätevesien, jätevesilietteen, 

kaatopaikkojen suotovesien ja hulevesien haitallisten aineiden pitoisuuksien vähen-
tämiseksi. 

Toimijat: kunnat, vesihuoltolaitokset

3.3.4  
Liikenne 

Vaihtoehto	1

Parannetaan öljytuotteiden ja kemikaalien laiva-, juna- ja autokuljetusten ympäris-
töriskien hallintaa. 
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Itämerellä öljy- ja kemikaalikuljetusten sekä väylätöiden aiheuttamia riskejä vähenne-
tään Itämeren ja sisävesien suojelun toimenpideohjelman (YM 2005b) mukaisesti:

• vähennetään öljy- ja kemikaalionnettomuuksien riskejä parantamalla yleistä 
meriturvallisuutta Suomenlahdella

• vähennetään laittomia öljypäästöjä tehostamalla valvontaa
• parannetaan öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntavalmiutta

(LVM 2005)  mukaisesti tunnistetaan ja minimoidaan vesien ja maaperän suojeluun 
liittyvät riskit, jotka aiheutuvat ympäristölle haitallisten aineiden maakuljetuksista, 
käytöstä ja varastoinnista.

Vaihtoehto	2

Vaihtoehdon 1 toimenpiteiden lisäksi:
Vähennetään neuvonnan ja tiedotuksen keinoin  vesiympäristölle haitallisten kiin-

nittymisenestomaalien käyttöä veneiden ja pienalusten pohjien puhtaana pitämisessä 
kehittämällä ja ottamalla käyttöön ympäristölle haitattomampia menetelmiä kuten 
esimerkiksi pohjien harjauspalveluja.

Toimijat: alueelliset ympäristökeskukset, SYKE, toiminnanharjoittajat

Parannetaan lentoasemilla käytettävien ympäristölle haitallisten kemikaalien ym-
päristöriskien hallintaa ilmailulaitoksen sekä ympäristöviranomaisten yhteistyönä, 
sekä kehitetään vähemmän haitallisia vaihtoehtoja haitallisille lentokoneiden jää-
nestoaineille. 

Toimijat: ympäristölupavirasto, ilmailulaitos, lentoyhtiöt 

Vaihtoehto	3

Vaihtoehtojen 1 ja 2 toimenpiteiden lisäksi:
Korvataan lentokoneiden haitalliset jäänestoaineet vähemmän haitallisilla vaih-

toehdoilla. 

Toimijat: ympäristölupavirasto, ilmailulaitos, lentoyhtiöt 

3.3.5  
Pilaantuneet sedimentit

Vaihtoehto	1

Jatketaan pilaantuneisiin sedimentteihin ja niiden ruoppauksiin liittyvien riskien 
vähentämistä. Riskinhallintatoimet voivat olla mm. vesiliikenteeseen ja –rakenta-
miseen kohdistuvia rajoituksia, kunnostustoimenpiteitä sekä ohjeistuksen tarkenta-
mista. Suunnitellaan pilaantuneiden sedimenttien seurantaohjelmat. Toimenpiteet 
kohdennetaan pääasiassa alueille, joiden tiedetään aiheuttavan riskiä ympäristölle tai 
terveydelle. Kunnostusten yhteydessä turvataan pintavesien hyvä tila sekä estetään 
pintavesien tilan heikkeneminen.

Toimeenpannaan TBT-työryhmän ehdottamat suositukset orgaanisilla tinayhdisteillä 
saastuneiden sedimenttien aiheuttamien riskien hallitsemiseksi: Jatketaan orgaanis-
ten tinayhdisteiden esiintymisen kartoittamista sekä niiden päästölähteiden ja vaiku-
tuksien tutkimusta. Selvitetään tarve pilaantuneiden ruoppausmassojen käsittely- ja 
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loppusijoituspaikoille sekä perustetaan tarvittaessa keskitettyjä sijoituspaikkoja. Tu-
etaan soveltuvien käsittely- ja loppusijoitustekniikoiden kehittämistä. Ruoppaus- ja 
läjitystoimintaa ohjaavaa ympäristöministeriön ohjetta tarkennetaan tarpeellisin osin. 
Ohjeistetaan sedimenttien näytteenottoa ja näytteiden käsittelyä ja analysointia. 

Toimijat: YM, SYKE, MTL, GTK, lupaviranomainen, toiminnanharjoittajat  

Vaihtoehto	2

Vaihtoehdon 1 toimenpiteiden lisäksi:
Kartoitetaan systemaattisesti haitallisilla aineilla pilaantuneet sedimentit mm. 

päästölähdekartoituksilla.  Laaditaan riskienhallintasuunnitelma, jossa on priorisoitu 
kiireellisimmin toimenpiteitä tarvitsevat alueet. Toteutetaan tarvittavat riskinhallin-
tatoimet priorisoiduilla kohteilla. Kunnostusten yhteydessä turvataan pintavesien 
hyvä tila sekä estetään pintavesien tilan heikkeneminen.

Toimijat: YM, SYKE, MTL, GTK, lupaviranomainen, toiminnanharjoittajat  

Vaihtoehto	3

Vaihtoehdon 1 ja 2 toimenpiteiden lisäksi: 
Toteutetaan tarvittavat riskinhallintatoimet suunnitelman mukaisesti tunnistetuis-

sa kohteissa. Kunnostusten yhteydessä turvataan pintavesien hyvä tila sekä estetään 
pintavesien tilan heikkeneminen.

Toimijat: YM, SYKE, MTL, GTK, lupaviranomainen, toiminnanharjoittajat 

3.3.6  
Vaihtoehtojen vaikutukset

Vaihtoehto	1 

Vaihtoehdon	kuvaus
1-vaihtoehdossa jatketaan haitallisten aineiden vesistöriskien hallintaa nykykäy-

tännön mukaisesti, tehostetaan olemassa olevan lainsäädännön toimeenpanoa sekä 
parannetaan  haitallisista aineista saatavilla olevan tiedon määrää ja laatua. Valmis-
teilla oleva asetus vesiympäristölle haitallisista aineista vahvistetaan. Haitallisten 
aineiden määräyksiä ympäristöluvissa tehostetaan kehittämällä haitallisiin aineisiin 
liittyvää koulutusta, tiedotusta ja neuvontaa. Neuvonnan keinoin tuetaan erityisesti 
PK-teollisuuden kemikaalien käytön riskinhallintaa. Tietoja yhdyskuntien jäteveden-
puhdistamojen, kaatopaikkojen suotovesien, taajamien hulevesien sekä PK-teollisuu-
den haitallisten aineiden päästöistä parannetaan. Selvitykset kohdennetaan VESPA-
asetuksen aineryhmiin sekä POP-yhdisteiden vesipäästöihin. Kuluttajien tietoisuutta 
kotitalouskemikaalien sisältämistä haitallisista aineista parannetaan. Torjunta-ainei-
den vesistöriskien hallitsemiseksi varmistetaan, että ympäristönsuojelunäkökohdat 
huomioidaan riittävästi, kun päätösvalta valmisteiden hyväksymisestä siirretään 
Elintarviketurvallisuusvirastolle. Torjunta-aineiden vesipäästöjen vähentämiseksi 
jatketaan maatalouden ympäristötuen ehtojen kehittämistä, sekä tehostetaan kulkeu-
tuvien torjunta-aineiden käytön rajoitusten valvontaa tärkeillä ja vedenhankintaan 
soveltuvilla pohjavesialueilla. Torjunta-aineiden käytöstä metsätaloudessa luovutaan 
pohjavesialueilla. Metallien aiheuttamiin vesistöhaittoihin pelto- ja metsäojituksissa ja 
turvetuotannossa kiinnitetään erityistä huomioita erityisesti happamilla sulfaattimail-
la. Happamille sulfaattimaille soveltuvien seurantamenetelmien sekä happamuuden-
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torjuntamenetelmien kehittämistä jatketaan. Itämerellä öljy- ja kemikaalikuljetusten 
sekä väylätöiden aiheuttamia riskejä vähennetään Itämeren ja sisävesien suojelun 
toimenpideohjelman sekä liikenne- ja viestintäministeriön 3. ympäristöohjelman 
mukaisesti. Pilaantuneiden sedimenttien riskienhallintatoimenpiteitä toteutetaan 
alueilla, joiden tiedetään aiheuttavan riskiä. 

Vaikutukset	ympäristöön:	
1-vaihtoehdon toimenpiteillä estetään haitallisten aineiden pitoisuuksien kasvu 

pinta- ja pohjavesissä sekä saavutetaan veden laadun osalta hyvä kemiallinen tila 
lähes kaikissa pinta- ja pohjavesissä. 

Taloudelliset	vaikutukset:	
1-vaihtoehdon toimeenpaneminen ei aiheuta kokonaisuudessaan merkittäviä 

lisäkustannuksia. Yksittäisille toimijoille voi kuitenkin aiheutua merkittäviäkin 
kustannuksia. Ympäristöpitoisuuksien seurannan järjestämisestä aiheutuisi pysy-
viä lisäkustannuksia ympäristöhallinnolle noin 60 000 – 300 000 euroa vuodessa.  
Toiminnanharjoittajille aiheutuisi aineiden tunnistamisesta, päästöjen merkittävyy-
den arvioimisesta sekä tarkkailun järjestämisestä pysyviä lisäkustannuksia noin  
2 000 – 30 000 euroa vuodessa toiminnanharjoittajaa kohden. Kustannusten arvellaan 
koskevan noin 150 yritystä. Yhdyskuntajätevedenpuhdistamoille aiheutuisi alku-
vaiheessa kustannuksia aineiden päästäjien tunnistamisesta. Kustannukset tulisi 
kohdistaa jatkossa aineiden päästäjille. Torjunta-aineiden ilmoitusmenettelyn järjes-
tämisestä aiheutuisi ympäristöhallinnolle noin 50 000 euron kertaluontoinen kustan-
nus,  pysyvät kustannukset olisivat noin 60 000 euroa vuodessa. Torjunta-aineiden 
analysoinnista aiheutuva kustannus vesihuoltolaitoksille olisi noin 5 000 - 10 000 
euroa vuodessa vesihuoltolaitosta kohden. 

Muut	vaikutukset
1-vaihtoehdolla ei arvioida olevan muita merkittäviä vaikutuksia. 

Vaihtoehto	2

Vaihtoehdon	kuvaus
2-vaihtoehto sisältää myös 1-vaihtoehdon toimenpiteet. Vaihtoehdossa tiuken-

netaan useita 1-vaihtoehdossa esitettyjä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Haitallis-
ten aineiden määräyksiä ympäristöluvissa tehostetaan edelleen ja lupamenettelyssä 
selvitetään kaikkien käytössä olevien sekä prosesseissa syntyvien aineiden pääs-
töjen merkittävyys. Myös kemikaalien ja polttoaineiden varastoinnista sekä häiri-
ötilanteista aiheutuvien päästöjen riskinhallintaa parannetaan. Suomen kannalta 
keskeisistä teollisuudenaloista tehdään selvityksiä parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
vertailuasiakirjojen kehittämiseksi. Haitallisimpien aineiden käytön rajoittamiseksi 
ja kieltämiseksi tehdään EU:lle aktiivisesti aloitteita. Lentokoneiden jäänestoaineille 
kehitetään vähemmän haitallisia vaihtoehtoja. Maaperässä kulkeutuvien torjunta-
aineiden käyttö kielletään kaikilla pohjavesialueilla. Happamien sulfaattimaiden 
aiheuttamien ongelmien hallitsemiseksi laaditaan happamuudentorjuntasuunnitel-
mat, ja kunnostustoimenpiteitä kohdistetaan arvokkaimpiin jokikohteisiin. Jätevesi-
en, jätevesilietteen ja hulevesien käsittelymenetelmiä kehitetään haitallisille aineille 
soveltuviksi. Veneenpohjamaalien käyttöä vähennetään kehittämällä ja edistämällä 
mekaanisia puhdistusmenetelmiä ja niiden käyttöönottoa. Haitallisilla aineilla pi-
laantuneet sedimentit tunnistetaan systemaattisesti mm. päästölähdekartoituksilla 
sekä laaditaan priorisoitu pilaantuneiden sedimenttien riskienhallintasuunnitelma. 
Toimenpiteet kohdistetaan priorisoiduille alueille.  
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Vaikutukset	ympäristöön	
2-vaihtoehdon toimenpiteillä vähennetään haitallisten aineiden pitoisuuksia pinta- 

ja pohjavesissä myös kuormitetuilla alueilla.

Taloudelliset	vaikutukset
2-vaihtoehdon kustannuksia ei ole voitu arvioida lukuun ottamatta happamien 

sulfaattimaiden edellyttämiä toimenpiteitä. Näiden osalta, kun kustannukset kohdis-
tetaan luonnonarvoiltaan arvokkaimpiin kohteisiin, kustannusten arvioidaan olevan: 
1,3 milj. euroa (Lestijoki) + 2,5 milj. euroa (Ähtävän joki) + 1,3 milj. euroa (Lapväär-
tinjoki). Yhteensä noin 5 milj. euroa.

Muut	vaikutukset
Ei muita merkittäviä vaikutuksia. 

Vaihtoehto	3

Vaihtoehdon	kuvaus
3-vaihtoehto sisältää myös 1- ja 2-vaihtoehdon toimenpiteet. Teollisuuden osalta 

lisätoimenpiteille ei ole tarvetta.  Useat vaihtoehdon toimenpiteet riippuvat 1- ja 
2-vaihtoehdoissa tehtyjen selvitysten tuloksista. Kehitetyt happamuudentorjunta-
toimenpiteet otetaan täysimääräisesti käyttöön happamilla sulfaattimailla. Uusia 
jäteveden, jätevesilietteen ja hulevesien käsittelymenetelmiä otetaan käyttöön, mi-
käli selvitykset osoittavat, että haitallisten aineiden päästöistä aiheutuva riski on 
merkittävä ja soveltuvia käsittelymenetelmiä on saatavilla. Lentokoneiden haital-
liset jäänestoaineet korvataan vähemmän haitallisilla, mikäli soveltuvia korvaavia 
aineita on saatavilla. Lisäksi kielletään kaikkien torjunta-aineiden käyttö kaikilla 
pohjavesialueilla. Toteutetaan 2-vaihtoehdossa laadittu pilaantuneiden sedimenttien 
riskienhallintasuunnitelma koko laajuudessaan. 

Vaikutukset	ympäristöön	
3-vaihtoehdon toimenpiteillä  haitallisten aineiden pitoisuudet kuormitetuilla alu-

eilla vähenevät edelleen eikä niiden esiintyminen vedessä, sedimenteissä ja eliöissä 
aiheuta merkittävää haittaa eliöille eikä ihmisen terveydelle.  

Taloudelliset	vaikutukset
3-vaihtoehdon kustannuksia ei ole voitu arvioida lukuun ottamatta happamien 

sulfaattimaiden edellyttämiä toimenpiteitä. Kustannukset riippuvat merkittävässä 
määrin 1- ja 2-vaihtoehdoissa ehdotettujen selvitysten tuloksista. Pilaantuneiden 
sedimenttien osalta myös kustannusten kohdistuminen tulee selvittää erikseen ja se 
riippuu mm. pilaantuneiden alueiden omistussuhteista. Happamien sulfaattimaiden 
osalta kustannusten arvellaan olevan noin 300 milj. euroa. 

Muut	vaikutukset
Tehostunut jätevesien käsittely voi lisätä ongelmajätteen määrää sekä heikentää 

lietteen laatua, kun haitallisten aineet päätyvät vesistöjen sijaan lietteeseen ja ongel-
majätteiksi.  
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3.4  
Ohjauskeinojen riittävyys
Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupajärjestelmä kattaa teollisesta toi-
minnasta tulevien päästöjen lisäksi myös mm. yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilta 
ja kaatopaikoilta tulevat haitallisten aineiden päästöt. Käytännössä haitalliset aineet 
on kuitenkin otettu huomioon puutteellisesti ympäristölupamenettelyssä ja lupa-
päätöksissä. Lupamenettelyä tulee kehittää haitallisten aineiden osalta koulutuksella 
ja neuvonnalla sekä parantamalla haitallisista aineista saatavia tietoja. Muutokset 
ympäristönsuojelulakiin tai –asetukseen eivät sen sijaan ole tarpeen. 

Valmisteilla oleva asetus vesiympäristölle haitallisista ja vaarallisista aineista sel-
keyttää osaltaan haitallisten aineiden säätelyä ympäristölupamenettelyssä. Kyseisen 
asetuksen tehokas toimeenpaneminen edellyttää myös merkittävää panostamista 
koulutukseen, neuvontaan ja tiedotukseen. Koulutuksen kohderyhminä ovat erityi-
sesti lupa- ja valvontaviranomaiset, toiminnanharjoittajat ja vesihuoltolaitokset.  

Valmisteilla olevan EY:n kemikaaliasetuksen  (REACH) taustalla ovat merkittävät 
tiedonpuutteet käytössä olevien kemikaalien haitallisista vaikutuksista terveyteen 
ja ympäristöön. Voimaantullessaan REACH-asetus korjaa vähitellen valtaosan vai-
kutustiedon aukoista sekä edesauttaa tiedon kulkua kemikaalien valmistajien, maa-
hantuojien ja jatkokäyttäjien välillä.  REACH-asetuksen tavoitteiden saavuttaminen 
ja sen tehokas toimeenpaneminen kansallisesti on keskeistä myös vesiensuojelun 
kannalta. 

Maatalouden torjunta-aineiden päästöihin pinta- ja pohjavesiin voidaan vaikuttaa 
kehittämällä ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä. Maatalouden ympäristötukioh-
jelman sisältöä tulee kehittää siten, että torjunta-aineista aiheutuvat riskit otetaan 
aiempaa paremmin huomioon.  
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�   Yhteenveto

Haitalliset aineet voivat olla tietoisesti tuotettuja kemikaaleja, prosesseissa tahatto-
masti syntyviä  yhdisteitä (esim. dioksiinit) ja ympäristössä luonnostaan esiintyviä 
aineita (esim. raskasmetallit),  joilla on todettu tai epäillään olevan haitallisia vaiku-
tuksia ympäristöön tai ihmisiin. Tiedot haitallisten aineiden ympäristöpitoisuuksista, 
päästöistä ja vaikutuksista ovat puutteellisia. Eniten tietoa on saatavilla yhdisteistä, 
joiden aiheuttamat ympäristöongelmat on havaittu vuosikymmeniä sitten ja joiden 
käyttöä ja/tai päästöjä on sen jälkeen rajoitettu voimakkaasti (esim. DDT, PCB, metal-
lit). Monien tällaisten ”klassisten ympäristömyrkkyjen” pitoisuudet vesiympäristössä 
ovat laskeneet selvästi viime vuosikymmeninä päästörajoitusten ja käyttökieltojen 
ansiosta. Viime vuosina useimpien tällaisten yhdisteiden pitoisuudet näyttävät va-
kiintuneen tietylle tasolle, jossa ei, ilmeisesti kaukokulkeumana saapuvan ilmaperäi-
sen laskeuman johdosta, tapahdu enää juurikaan muutosta tai pitoisuuksien lasku 
on erittäin hidasta. 

Teollisuuden metallikuormitus vesiin on vähentynyt selvästi viimeisen kymmenen 
vuoden aikana sekä prosessi- että puhdistusteknisten parannusten ansiosta. Myös 
metallien päästöt ilmaan ovat vähentyneet, mikä näkyy mm. laskevina raskasmetal-
lipitoisuuksina pienten latvajärvien sedimenteissä. Tehostunut jätevesien käsittely 
on todennäköisesti vähentänyt ravinteiden lisäksi myös haitallisten aineiden pääs-
töjä vesistöön. Metsäteollisuudessa syntyvien orgaanisten klooriyhdisteiden päästöt 
ovat 1990-luvulla vähentyneet, kun valkaisussa on siirrytty alkuainekloorin käytöstä 
muihin valkaisumenetelmiin.

Vaikka elohopean päästöjä on vähennetty ja käyttöä rajoitettu merkittävästi, esiin-
tyy elohopeaa edelleen korkeina pitoisuuksina erityisesti humuspitoisten metsäjärvi-
en ja tekojärvien kaloissa. Elohopean pitoisuudet kalassa ylittävät paikoitellen Elintar-
vikeviraston suositukset pitoisuusraja-arvoiksi  elintarvikkeena käytettävälle kalalle. 
Elohopeaa vapautuu ympäristöön edelleen mm. jätehuollossa ja kivihiilen poltossa. 
Kaukokulkeuman osuus on huomattava Suomen alueelle tulevasta kuormituksesta. 
Lisäksi huomattavia määriä elohopeaa on sitoutunut maaperän humuskerrokseen ja 
vesistöjen sedimenttiin, joista sitä vapautuu vesistöihin. 

Itämeren kalojen kohonneet dioksiinipitoisuudet muodostavat vaikeasti ratkaista-
van ongelman. Itämereen dioksiiniyhdisteitä tulee sekä ilmakulkeutumisen että lu-
kuisien jokien ja pistekuormittajien kautta. Ilmakuormitus syntyy pääosin erilaisista 
polttoprosesseista ja eräistä metalliteollisuuden prosesseista. Vesistökuormitus on 
aiheutunut pääosin kaasumaisen kloorin käytöstä sellun valkaisussa, josta luovut-
tiin yleisesti 1990-luvun alkupuolella. Suomenlahden ja koko Itämeren merkittävin 
yksittäinen dioksiinilähde on kuitenkin Kymijoen likaantuneiden sedimenttien kul-
keutuminen Suomenlahteen, mikä vastaa valtaosasta Suomenlahden dioksiinikuor-
masta. Dioksiininen alueellisen jakauman sekä kaloissa esiintyvän yhdisteprofiilin 
perusteella on Itämeren kaloissa oleva dioksiini todennäköisesti pääosin peräisin 
kuitenkin ilmaperäisestä dioksiinilaskeumasta – ei Kymijoen sedimenteistä. 
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Kymijoen pilaantuneiden sedimenttien lisäksi alueellisista haitallisten aineiden 
aiheuttamista pilaantumistapauksista tulee mainita orgaanisilla tinayhdisteillä pi-
laantuneet satama-alueet ja veneväylät sekä Länsi-Suomen rannikkoalueet, joissa 
happamat sulfaattimaat aiheuttavat vesistöihin maankuivauksen yhteydessä erittäin 
haitallisia happamia ja runsaasti metalleja sisältäviä hajapäästöjä, jotka heikentävät 
kalojen lisääntymistä ja uhkaavat arvokalakantoja, sekä voivat pahimmillaan aiheut-
taa laajoja kalakuolemia. 

Uusimmat tutkimustiedot osoittavat, että vesiympäristöstä löytyy haitallisia kemi-
kaaleja, joiden esiintymistä ei aiemmin ole juurikaan tutkittu (mm. PFAS-yhdisteet, 
nonyylifenolietoksylaatit, eräät lääkeaineet, ftalaatit, bromatut palonestoaineet). Ha-
vaitut pitoisuudet ovat pääsääntöisesti vesieliöille haitalliseksi arvioituja pitoisuuksia 
pienempiä. On kuitenkin huomattavaa, että tiedot näiden aineiden vaikutuksista 
ovat varsin puutteellisia, joten pienienkin pitoisuuksien esiintyminen on huolestut-
tavaa.  

Torjunta-aineiden myynti on ollut viime vuosina nousussa 1990-luvun alussa teh-
dyistä  käytön vähentämisen suunnitelmista huolimatta. Kehitys on ristiriidassa ylei-
sesti asetettujen kansainvälisten vähentämistavoitteiden kanssa. Viljelykäytännöissä 
tapahtuneet muutokset, muun muassa suorakylvön yleistyminen lisäävät torjunta-
tarvetta. Pintavesissä havaitaan pieniä jäämiä yleisimmin käytettyjä torjunta-aineita. 
Pohjavesistä löytyy pieniä pitoisuuksia käytöstä poistuneita torjunta-aineita. 

Venäjän ja Viron liikenne, erityisesti öljykuljetukset, on oleellisesti kasvanut viime  
vuosina  ja kasvaa edelleen. Liikenteen ja erityisesti öljykuljetusten lisääntyminen 
aiheuttaa tehtyjen selvitysten mukaan vakavan öljyvahingon todennäköisyyden kas-
vun, ellei samalla paranneta merenkulun turvallisuutta.  

Haitallisten aineiden vesistöriskien vähentämiseen tähtäävät toimenpidevaihtoeh-
dot on määritetty erikseen teollisuudelle, maa- ja metsätaloudelle, yhdyskunnille, 
liikenteelle sekä pilaantuneille sedimenteille. Työssä on tarkasteltu kolmea vaihtoeh-
toa: Vaihtoehto 1 perustuu nykytoimenpiteiden jatkamiseen, edelleen kehittämiseen 
ja myös uusien selvästi tiedossa olevien keinojen käyttöönottoon. Vaihtoehdossa 2 
tarkastellaan myös muita uusia toimenpiteitä ja ohjauskeinoja sekä tehostetaan toi-
menpiteitä selvästi. Vaihtoehdossa 3 tarkastellaan kaikkia näköpiirissä olevia toimia 
ja keinoja. Vaihtoehtojen toimet ja keinot ovat kumuloituvia siten, että vaihtoehtoon 
2 sisältyvät myös vaihtoehdon 1 toimet ja keinot sekä vaihtoehtoon 3 vastaavasti 
vaihtoehtojen 1 ja 2 toimet ja keinot. 

1-vaihtoehdossa jatketaan haitallisten aineiden vesistöriskien hallintaa nykykäy-
tännön mukaisesti, tehostetaan olemassa olevan lainsäädännön toimeenpanoa sekä 
parannetaan  haitallisista aineista saatavilla olevan tiedon määrää ja laatua. Valmis-
teilla oleva asetus vesiympäristölle haitallisista aineista vahvistetaan (ns. VESPA-
asetus). Haitallisten aineiden määräyksiä ympäristöluvissa tehostetaan kehittämällä 
haitallisiin aineisiin liittyvää koulutusta, tiedotusta ja neuvontaa. Neuvonnan keinoin 
tuetaan erityisesti PK-teollisuuden kemikaalien käytön riskinhallintaa. Tietoja yh-
dyskuntien jätevedenpuhdistamojen, kaatopaikkojen suotovesien, taajamien huleve-
sien sekä PK-teollisuuden haitallisten aineiden päästöistä parannetaan. Selvitykset 
kohdennetaan VESPA-asetuksen aineryhmiin sekä POP-yhdisteiden vesipäästöihin. 
Kuluttajien tietoisuutta kotitalouskemikaalien sisältämistä haitallisista aineista pa-
rannetaan. Torjunta-aineiden vesistöriskien hallitsemiseksi varmistetaan, että ympä-
ristönsuojelunäkökohdat otetaan riittävästi huomioon, kun päätösvalta valmisteiden 
hyväksymisestä siirretään Elintarviketurvallisuusvirastolle. Maatalouden ympäristö-
tuen ehtojen kehittämistä jatketaan, sekä tehostetaan kulkeutuvien torjunta-aineiden 
käytön rajoitusten valvontaa tärkeillä ja vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialu-
eilla. Torjunta-aineiden käytöstä metsätaloudessa luovutaan pohjavesialueilla. Me-
tallien aiheuttamiin vesistöhaittoihin pelto- ja metsäojituksissa ja turvetuotannossa 
kiinnitetään erityistä huomioita erityisesti happamilla sulfaattimailla. Happamille 
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sulfaattimaille soveltuvien seurantamenetelmien sekä happamuudentorjuntame-
netelmien kehittämistä jatketaan. Itämerellä öljy- ja kemikaalikuljetusten sekä väy-
lätöiden aiheuttamia riskejä vähennetään Itämeren ja sisävesien suojelun toimenpi-
deohjelman sekä liikenne- ja viestintäministeriön 3. ympäristöohjelman mukaisesti. 
Pilaantuneiden sedimenttien riskienhallintatoimenpiteitä toteutetaan alueilla, joiden 
tiedetään aiheuttavan riskiä. 

2-vaihtoehto sisältää myös 1-vaihtoehdon toimenpiteet. Vaihtoehdossa tiukenne-
taan useita 1-vaihtoehdossa esitettyjä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Haitallisten 
aineiden määräyksiä ympäristöluvissa tehostetaan edelleen ja lupamenettelyssä sel-
vitetään kaikkien käytössä olevien sekä prosesseissa syntyvien aineiden päästöjen 
merkittävyys. Myös kemikaalien ja polttoaineiden varastoinnista sekä häiriötilanteis-
ta aiheutuvien päästöjen riskinhallintaa parannetaan. Suomen kannalta keskeisistä 
teollisuudenaloista tehdään selvityksiä parhaan käyttökelpoisen tekniikan vertailu-
asiakirjojen kehittämiseksi. Haitallisimpien aineiden käytön rajoittamiseksi ja kieltä-
miseksi tehdään EU:lle aktiivisesti aloitteita. Lentokoneiden jäänestoaineille kehite-
tään vähemmän haitallisia vaihtoehtoja. Maaperässä kulkeutuvien torjunta-aineiden 
käyttö kielletään kaikilla pohjavesialueilla. Happamien sulfaattimaiden aiheuttamien 
ongelmien hallitsemiseksi laaditaan happamuudentorjuntasuunnitelmat, ja kunnos-
tustoimenpiteitä kohdistetaan arvokkaimpiin jokikohteisiin. Jätevesien, jätevesiliet-
teen ja hulevesien käsittelymenetelmiä kehitetään haitallisille aineille soveltuviksi. 
Veneenpohjamaalien käyttöä vähennetään kehittämällä ja edistämällä mekaanisia 
puhdistusmenetelmiä ja niiden käyttöönottoa. Haitallisilla aineilla pilaantuneet se-
dimentit tunnistetaan systemaattisesti mm. päästölähdekartoituksilla sekä laaditaan 
priorisoitu pilaantuneiden sedimenttien riskienhallintasuunnitelma.  

3-vaihtoehto sisältää myös 1- ja 2-vaihtoehdon toimenpiteet. Teollisuuden osalta 
lisätoimenpiteille ei ole tarvetta. Useat vaihtoehdon toimenpiteet riippuvat 1- ja 
2-vaihtoehdoissa tehtyjen selvitysten tuloksista. Kehitetyt happamuudentorjunta-
toimenpiteet otetaan täysimääräisesti käyttöön happamilla sulfaattimailla. Uusia 
jäteveden, jätevesilietteen ja hulevesien käsittelymenetelmiä otetaan käyttöön, mikäli 
selvitykset osoittavat, että haitallisten aineiden päästöistä aiheutuva riski on merkit-
tävä ja soveltuvia käsittelymenetelmiä on saatavilla. Toteutetaan 2-vaihtoehdossa 
laadittu pilaantuneiden sedimenttien riskienhallintasuunnitelma. Lentokoneiden 
haitalliset jäänestoaineet korvataan vähemmän haitallisilla, mikäli soveltuvia korvaa-
via aineita on saatavilla. Lisäksi kielletään kaikkien torjunta-aineiden käyttö kaikilla 
pohjavesialueilla.
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LYHENTEET

AOX Adsorbable Organic Halogens; adsorboituvat orgaaniset halogeeniyhdisteet

BHK Biologinen hapenkulutus

BAT / BREF BAT (Best Available Technique) Reference Document; parhaan käytettökelpoisen 
tekniikan vertailuasiakirja

COMMPS Combined Monitoring- and Modelling-based Priority Setting Scheme;  
VPD:ssä käytetty monitorointiin ja mallinnukseen perustuva kemikaalien  
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DBP Dibutyyliftalaatti

DDT Diklooridifenyylitrikloorietaani

DEHP Dietyyliheksyyliftalaatti

EU Euroopan unioni

EOX Extractable Organic Halogens, uuttuvat orgaaniset halogeeniyhdisteet

HCB Heksaklooribentseeni

HCH Heksakloorisykloheksaani

HELCOM Helsingin komissio; Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusopimuksen 
komissio

HS-maat happamat sulfaattimaat

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control; yhdennetty päästöjen ja  vaikutusten 
hallinta teollisessa toiminnassa

COD Kemiallinen hapen kulutus

PAH polyaromaattiset hiilivedyt

PCB polyklooratut bifenyylit

PCDD polyklooratut dibentso-para-dioksiinit

PCDF polyklooratut dibentsofuraanit

PFAS perfluoratut alkyylisulfonaatit

REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals; kemikaalien rekisteröintiä, 
arviointia ja lupamenettelyä koskeva järjestelmä

SCCP Short chained chlorinated paraffins, lyhytketjuiset klooriparafiinit

SYKE Suomen ympäristökeskus

TBT tributyylitina

TEQ Toxic Equivalency; myrkyllisyysekvivalentti

TPT trifenyylitina

UNECE United Nations Economic Commission for Europe; Yhdistyneiden kansakuntien 
Euroopan talousneuvosto

UNEP United Nations Environmental Programme; YK:n ympäristöohjelma

VESKA Vesipuitedirektiivin prioriteettiaineiden kartoitusprojekti

VESPA Vesiensuojelun haitalliset aineet –työryhmä; työryhmän mietintö ja asetusehdotus

VOC Volatile Organic Carbons; haihtuvat orgaaniset yhdisteet

VPD Vesipuitedirektiivi

YK Yhdistyneet kansakunnat
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Vesiensuojelun suuntaviivoista vuoteen 2015 tehdyn valtioneuvoston peri-

aatepäätöksen pohjaksi laadittiin taustaselvitys, jonka yhtenä osaraporttina 

oli haitallisten aineiden vesiympäristölle aiheutuvien riskien tunnistaminen 

sekä riskien ja kuormituksen vähentämiskeinojen tarkastelu. Valmistelun 

lähtökohtana oli arvio siitä, miten vesiensuojelussa on haitallisten aineitten 

osalta edistytty, ovatko aiemmat tavoitteet toteutuneet sekä ovatko tavoit-

teet ja toimet olleet riittäviä. Työryhmä tarkasteli kolmea erilaista toimen-

pidevaihtoehtoyhdistelmää. Vaihtoehtojen vaikutuksia arvioitiin erityisesti 

vesien tilan ja kuormituksen kannalta, mutta myös sosiaalisten ja taloudel-

listen vaikutusten näkökulmasta 

Haitallisista aineista aiheutuvan 
kuormituksen vähentäminen
  
taustaselvitys osa ii  
Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015

Susan Londesborough (toim.), kenneth Holm, Satu jaakkonen, 
Sinikka jokela, kaija kallio-mannila, jaakko mannio, jukka mehtonen, 
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