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Vesistöihin päätyvien pysyvien haitallisten aineiden 
taipumuksena on kertyä ja kiertää ympäristössä pitkään. 
Osalla aineista on merkittäviä vaikutuksia jo pieninä pitoi-
suuksina. Lääkejäämiä ja mikromuoveja löytyy vesistöistä 
paljon ja tähän on herätty julkisessa keskustelussakin, 
mutta miten niiden päätymistä vesistöihin voi ehkäistä? 
Ympäristötiedon foorumin ja Kuntaliiton seminaarissa 
11.1.2018 esiteltiin tuoretta tutkimustietoa vesiin kertyvistä 
haitallisista aineista ja vesivälitteisistä terveysriskeistä.

VESI ON ITSESTÄÄNSELVYYS JA YLELLISYYS

Vesi on määritelty ihmisoikeudeksi ja yksi YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteista on varmistaa turvallisen veden 
saanti ja kestävä käyttö kaikille vuoteen 2030 mennessä. 
Tällä hetkellä reilu puolet maapallon väestöstä on juokse-
van veden äärellä. Taudinaiheuttajat vedessä ovat kui-
tenkin merkittävä terveysuhka sekä lapsikuolleisuuden ja 
aliravitsemuksen syy suuressa osassa maailmaa. Kasvavan 

vesipulan maailmassa 70% vedenkäytöstä menee maata-
louden kasteluvesiin.

Suomessa tilanne puhtaan veden saatavuuden osalta on 
kansainvälisin mittarein erittäin hyvä. Haitallisten aineiden 
päätymistä vesistöihin on kuitenkin aktiivisesti estettävä 
ja laadun seuranta ja valvonta on pidettävä hyvällä tasolla.

VAARALLISET AINEET KIERTÄVÄT JA KERTYVÄT

Vesiympäristölle vaarallinen aine on myrkyllinen, hitaasti 
hajoava ja eliöstöön kertyvä. Vaarallisia aineita koskee 
täyskielto tai jatkuvan vähentämisen velvoite ja pitkä-
aikaisseuranta. Haitallisiksi määritellyt aineet voivat 
aiheuttaa vesiympäristön pilaantumista ja niiden pääsyä 
ympäristöön pyritään vähentämään. Vaarallisimpia aineita 
korvataan uusilla yhdisteillä, joilla on kuitenkin usein 
samoja haitallisia ominaisuuksia kuin aiemmin käytetyillä 
aineilla. 
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Vaaralliset aineet kulkeutuvat erilaisina yhdisteinä laajalle 
ympäristöön ja usein ravintoketjun huipulle kaloihin ja 
nisäkkäisiin. Osa aineista kiertää ikuisesti hajoamatta – 
esimerkiksi ympäristöön päätyneestä elohopeasta emme 

LUOMU KULUTTAA 
VÄHEMMÄN ENERGIAA KUIN 

TAVANOMAINEN MAATALOUS.

ole pääsemässä eroon. Myös äärimmäisen hitaasti hajoa-
via perfluorattuja (PFAS) yhdisteitä vuotaa yhteiskunnas-
tamme ympäristöön. PFAS-yhdisteitä käytetään laajalti 
kuluttajatuotteissa, esimerkiksi likaa hylkivissä pinnoissa, 
elektroniikassa ja sammutusvaahdoissa. Yhdisteet 
käyttäytyvät ympäristössä vaihtelevasti – osa vajoaa 
pohjavesiin, toiset  kertyvät maahan tai vesistöissä 
kaloihin. Vaarallisia PFAS-aineita korvanneiden 
yhdisteiden vaikutuksista ekosysteemeihin on hyvin 
vähän tietoa ja tähän liittyvälle tutkimukselle onkin suuri 
tarve.

LÄÄKEJÄÄMIÄ VESISTÖISSÄ ON HANKALA 
TAVOITTAA

Lääkeaineet esiintyvät ympäristössä usein cocktaileina, 
joiden vaikutuksia on hankala arvioida. Hyvin pienetkin 
lääkeaineiden pitoisuudet ympäristössä voivat olla haital-
lisia. Vaikka terveyshaitta ihmiselle olisikin pieni, vaikutuk-
set vesiekosysteemille ja vesieliöille voivat olla merkittäviä.

154 suurta vesilaitosta palvelee noin 4,4 miljoonaa 
kuluttajaa. 44 % näistä vesilaitoksista tuottaa poh-
javettä, 37 % pintavettä ja 19 % pohjavettä. Veden-
laatuun liittyvistä ongelmista suuri osa on pienillä 
vesilaitoksilla, jotka palvelevat yli puolta miljoonaa 
kuluttajaa ja tuottavat vetensä valtaosin pohjave-
destä. Noin puoli miljoonaa suomalaista on kaivove-
den varassa.

Jätevesiä käsittelevät yhdyskuntien jätevedenpuhdis-
tamot, teollisuuden puhdistamot ja haja-asutuksen 
jätevesijärjestelmät. Jätevesiä syntyy lisäksi huleve-
sistä ja muista valumavesistä.

HAITALLISTEN AINEIDEN 
PÄÄTYMISTÄ VESISTÖIHIN 

ON AKTIIVISESTI ESTETTÄVÄ
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Lääkeaineita kulkeutuu vesistöihin pääasiassa jäteveden-
puhdistamoiden kautta. Varsinaisia lääkejäämien päästö-
lähteitä ovat kotitaloudet (eritteet ja lääkejäte), teollisuus, 
hoitolaitokset sekä eläinten lääkinnästä suoraan ympäris-
töön kertyvät aineet. Tällä hetkellä ympäristönäytteistä 
pystytään analysoimaan vain noin 60 vaikuttavaa lää-
keainetta käytössä olevista 1000 lääkeaineesta. Etenkin 
eläinlääkinnässä käytettävistä ja ympäristöön päätyvistä 
aineista tietoa on hyvin vähän.

Lääkejäämien päätymistä vesistöihin voidaan yrittää 
ehkäistä esimerkiksi kehittämällä jätevesien puhdistustek-
niikkaa, tarkistamalla lääketehtaiden ympäristöluvituksia, 
tunnistamalla ympäristölle haitallisimpia lääkeaineita, 
valmistamalla ympäristössä hajoavia lääkeaineita sekä 
lääkeaineiden ympäristöluokituksella. Voidaan myös 
pyrkiä lääkkeiden käytön vähentämiseen paljon lääkkeitä 
käyttävien ihmisten  lääkehoitojen kokonaisarvioinneilla, 
potilasturvallisuutta vaarantamatta. 

VOIKO MIKROMUOVIEN PÄÄSYÄ VESISTÖIHIN 
ESTÄÄ?

Merestä löytyvästä roskasta 80-90% on muovia. Mikro-
muovit ovat alle 5 millimetrin mittaisia muovipartikkeleita. 
Mitä pienemmistä muovipartikkeleista on kyse, sitä enem-
män niitä vesistöistä löytyy. Nanomuovien tunnistamiseen 
ja määrittämiseen ei tällä hetkellä ole menetelmiä.

Mikromuovien päästölähteitä löytyy kaikkialta yhteiskun-
nastamme. Niitä ovat esimerkiksi ympäristöön päätynyt 
muoviroska, tekstiileistä irtoavat pesuvesien mukana 
kulkeutuvat muovikuidut, kosmetiikan ja pesuaineiden 
muovipartikkelit, renkaiden kulumat liikenteessä, teolli-
suus sekä muovin prosessoijat. Mikromuoveja kulkeutuu 
ympäristöön jokien, hulevesien ja jätevedenpuhdistamoi-
den kautta sekä rapautumina ympäristöön päätyneistä 
suuremmista muoviroskista.

MIKROMUOVIEN EHKÄISYSSÄ 
TÄRKEINTÄ ON MUOVIN 

KULUTUKSEN VÄHENTÄMINEN



Päästölähteiden tunnistamisen lisäksi mikromuovien 
vähentämisessä on syytä hyödyntää kiertotalouden peri-
aatteita. Ympäristöön päässeen mikromuovin kerääminen 
kokonaan talteen on käy tännössä mahdotonta, jolloin pai-
nopisteen tulisi olla sen synnyn ja ympäristöön päätymisen 
ehkäisyssä. Tärkeintä on muovin kulutuksen vähentämi nen 
ja tuotteiden ympäristöystävällisempi suunnittelu. Muovin 
uudelleenkäyttö ja kierrättämisen lisääminen ovat myös 
merkittävässä roolissa muoviroskan synnyn ehkäisyssä. 
Jos muovin uudelleenkäyttö ei onnistu, voidaan materiaali 
pyrkiä hyödyntämään energiana.

Lue lisää merten roskaantumisesta ja mikromuoveista 
julkaisusta: "Roskaa näkyvissä! Vesien roskaantuminen 
hallintaan".

TAUDINAIHEUTTAJAT JÄTEVESISSÄ – PUHDISTET-
TUKAAN JÄTEVESI EI OLE AIVAN PUHDASTA

Jätevedenpuhdistamojen purkuvesistä löytyy puhdis-
tuksen jälkeenkin vaihtelevasti sekä suolistoperäisiä että 
ympäristöperäisiä taudinaiheuttajia. Jäteveden päätyminen 
talousveteen estetään Suomessa tehokkaasti, mutta vesien 
sekoittumisesta johtuvia epidemioita tavataan täälläkin.

E. coli on yleisimmin käytetty indikaattorimikrobi veden 
mikrobiologisen laadun seurannassa. Sen löytyminen 
kertoo veden saastumisesta sekä suolistoperäisen saas-
tumisen mahdollisuudesta. Mikrobien alkuperää voidaan 
puolestaan selvittää isäntäspesifisten tekniikoiden avulla.

Vesivälitteinen terveysriski muodostuu kun:

1)  Haitallisia mikrobeja ja kemikaaleja on päätynyt vesis-
töön

2)  Ainetta on vesistössä niin paljon, että terveyshaitta voi
aiheutua, eli annosvaste on tarpeeksi suuri

3)  Terveyshaitalle altistutaan joko vettä juodessa, hengi-
tyksen kautta aerosolina tai ihon kautta imeytymisenä.
Oleellista on, paljonko vettä käytetään.

KUNTA VOI TORJUA HAITALLISIA 
AINEITA ESIMERKIKSI MAALI- JA 

LELUHANKINNOILLAAN

http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/puheenvuorot/roskaa-nakyvissa-vesien-roskaantuminen-hallintaan/
http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/puheenvuorot/roskaa-nakyvissa-vesien-roskaantuminen-hallintaan/
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Varsinainen terveysriski määrittyy edellisten summana. 
Riskin suuruuden arviointia varten kunnissa lasketaan 
altistuneiden ihmisten kokonaismäärä ja arvioidaan, 
kuinka moni on vaarassa sairastua.

Kriisitilanteissa veden laadunvalvonnasta vastaavien 
viranomaisten on reagoitava nopeasti, tunnistettava kaikki 
vettä käyttävät tahot alueella ja käytettävä monipuolisesti 
eri tiedotuskanavia.

VEDEN LAATUA SEURATAAN NÄYTTEILLÄ JA 
SATELLIITEILLA – TIETO SAATAVA PAREMMIN 
KÄYTTÖÖN

Vedenlaadun tarkkailussa seurataan ravinteita sekä muuta 
vesikemiaa, vaarallisia ja haitallisia aineita, ulosteperäisiä 
bakteereja sekä laajemmin ekologista tietoa. Oleellista on 
kysyä, mitä yhdisteitä seurataan, kulkeeko seurannasta 
saatu tieto ja onnistutaanko kerätyn tiedon avulla tunnis-

Riskinarviointi vesihuollon 

vesiturvallisuussuunnitelmissa 

WSP-työkalun avulla

Water Safety Plan (WSP) on työkalu, joka 
auttaa vesihuoltolaitoksia parantamaan toimin-
tavarmuuttaan. HSY on parantanut työkalun 
avulla riskiarviointia ja riskien hallintaa. HSY on 
tehnyt työkalun avulla kattavan kartoituksen 
vesihuollon vaaroista, arvioinut niihin liittyvät 
riskit sekä laatinut toimenpidesuunnitelman 
riskien vähentämiseksi ja hallitsemiseksi. 

ERI OSAPUOLTEN HANKKIMA TIETO 
VESIEN LAADUSTA OLISI SAATAVA 

KOOTTUA JA KÄYTTÖÖN
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tamaan trendit. Tietoa saadaan toiminnanharjoittajien 
velvoitetarkkailuilla, maakuntien ja valtion viranomaisten 
tarkkailuohjelmista, kuntien omana tarkkailuna, vesien-
suojeluyhdistyksistä, automaattiasemilta sekä tutkimus-
hankkeista. 

Iso osa tarkkailun kautta saadusta tiedosta ei tällä het-
kellä päädy jaettavaksi ympäristöhallinnon rekistereihin. 
Eri osapuolten tuottamaa tietoa on paljonkin tarjolla, 
mutta sen kokoamisessa ja hyödyntämisessä on kehittä-
mistä. Yhteistarkkailut palvelevat vesiensuojelun kokonai-
suutta.

Kaukokartoituksen avulla pintavesien laatua voidaan 
seurata laajalla alueella ja usein. Tällä uudella vedenlaa-
dun tarkkailumenetelmällä voidaan mitata levän mää-
rää, sameutta ja kirkkautta, pintalevälauttoja, humusta 
ja veden pintalämpötilaa. SYKE:n avoimet TARKKA- ja 
PINTA-karttapalvelut jakavat ajantasaista kaukokartoi-
tustietoa Suomen vesistöistä. Jatkossa kaukokartoituk-
sen välineitä voidaan hyödyntää vaikkapa maakunnissa 
tai kunnissa.

HAITALLISTEN AINEIDEN LEVIÄMISEN ESTÄMI-
NEN VAATII KUNNISSA TOIMIALOJEN YHTEIS-
TYÖTÄ

Terveellisen elinympäristön vaaliminen kunnissa vaatii 
maankäytön ja kaavoituksen, ympäristönsuojelun, ympä-
ristöterveyden ja kuntatekniikan yhteistyötä. Kunnissa on 
sitouduttava strategiatasolla terveellisen elinympäristön 
toteuttamiseen ja sitä kautta myös vesistöjen suojeluun.

Kunnat ja kaupungit voivat estää haitallisten aineiden 
leviämistä vesistöihin:

•  Tunnistamalla ja priorisoimalla haitalliset aineet ja 
puuttumalla niihin eri toimialojen hankinnoissa 

•  Asettamalla haitallisiin aineisiin liittyviä tavoitteita 
puhdistamonsa omistajaohjauksessa ja 
ympäristövalvonnassa 

•
 Edistämällä yhdyskuntajätteiden kierrätystä ja eri 
jätejakeiden erilliskeräystä (mm. muovi) 

•
 Lisäämällä lääkeaineisiin ja mikromuoveihin liittyvää
tietoisuutta

NonHazCity-hanke auttaa kau-
punkeja vähentämään haitallisten 
aineiden pääsyä vesistöihin

Turku on yksi Itämeren rannikkojen kaupungeista 
NonHazCity-hankkeessa. Hankkeen puitteissa kau-
pungissa on tehty haitallisten aineiden kartoitus, 
minkä perusteella valittiin prioriteettiaineet, joihin 
pyritään vaikuttamaan. Kohderyhmäksi valikoitui-
vat lapset ja nuoret. Haitallisia aineita vähennetään 
etenkin kalusteita, leluja, maaleja ja viheralueiden 
hoitoa koskevien hankintojen kautta. Hankkeessa 
parannetaan hankintoihin liittyvää tietoisuutta 
sekä luodaan ohjeistuksia ja työkaluja haitallisten 
aineiden huomioimiseen hankinnoissa.
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SUOSITUKSET

•  Kuntien olisi pyrittävä strategioissaan sitoutumaan
vähentämään haitallisten aineiden päätymistä vesistöi-
hin ja sopimaan konkreettisista tavoitteista tai toimen-
piteistä. Haitalliset aineet ja niiden lähteet olisi pyrittävä
tunnistamaan ja priorisoimaan. Eri toimialojen hankin-
noissa on syytä pyrkiä vähentämään haitallisia aineita.

•  Vesien tilaa ja laatua koskeva tieto tulisi koota helposti
viranomaisten saataville. Tarkkailun ja valvonnan kautta
saadun tiedon tulisi olla avointa, jolloin se on paremmin
hyödynnettävissä.

•  Lääkeaineiden päätymistä vesiin selvittävälle kotimai-
selle tutkimukselle on valtava tarve. Tällä hetkellä tietoa
on vain murto-osasta aineita. Lääkeaineiden lisäksi myös

vaarallisia aineita korvanneiden yhdisteiden ekosystee-
mivaikutuksia tulee selvittää.

•  Mikromuovien ja lääkejäämien päästölähteet on selvitet-
tävä tarkemmin, ja niitä on pyrittävä hallitsemaan.

•  Väestölle suunnattua tiedotusta vaarallisista aineista ja
niiden käsittelystä on parannettava.

•  Eri toimijoita on kannustettava kiertotalouden peri-
aatteisiin ja kuluttajille on pyrittävä saamaan näkyviin
tuotteiden koko elinkaari.

Kuva: Vanessa Riki
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