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JUOMAVESIDIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANON ALATYÖRYHMÄ 2:  
Kiinteistöjen vesijärjestelmien riskinarviointi 

 

Asettaminen 

Juomavesidirektiivin (EU) 2020/2184 täytäntöönpanoa valmisteleva ohjausryhmä on tänään 
asettanut alatyöryhmän 2: Kiinteistöjen vesijärjestelmien riskinarviointi. 

Toimikausi 

1.4.2021–31.12.2022   

Tausta 

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut juomavesidirektiivin (EU) 2020/2184 täytäntöönpanoa 
valmistelevan ohjausryhmän 15.2.2021–31.12.2022 väliseksi toimikaudeksi. Ohjausryhmä on 
1.3.2021 pitämässään kokouksessa päättänyt asettaa alatyöryhmät, joissa valmistellaan 
uudistuksen edellyttämät säädökset ohjausryhmälle. 

Tavoitteet 

Alatyöryhmän työn tavoitteena on tukea ohjausryhmän työtä. Juomavesidirektiivin edellyttämät 
lainsäädännön muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1.1.2023. Säädökset 
notifioidaan komissiolle 12.1.2023 mennessä. 

Tehtävä 

Alatyöryhmä tekee ohjausryhmälle luonnokset perusteluineen niistä laki- ja asetusmuutoksista, jotka 
koskevat kiinteistöjen vesijärjestelmien riskinarviointia. 

Ensimmäisessä vaiheessa alatyöryhmä tekee esityksen tarvittavista lakimuutoksista ja 
myöhemmässä vaiheessa tarvittavista asetusmuutoksista.  

Alatyöryhmä voi tehdä ehdotuksia ohjausryhmälle kannanottoa vaativista asioista.  

Organisointi 

Puheenjohtaja 
Erityisasiantuntija Tomi Marjamäki, ympäristöministeriö  

Jäsenet 
Neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala, sosiaali- ja terveysministeriö 
Ylitarkastaja Pertti Metiäinen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Sini Mustakallio, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Johtava hankepäällikkö Martti Latva, Vesi-instituutti WANDER 
Eritysasiantuntija Juha-Ville Mäkinen, LVI-tekniset urakoitsijat ry. 
Talotekniikkayksikön päällikkö Petri Perkiömäki, Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. 
Rakennustekninen asiantuntija Anssi Väätäinen, Suomen Kiinteistöliitto ry. 
Toimitusjohtaja Ilkka Salo, Talotekninen teollisuus ja kauppa ry. 
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Asiantuntijat 
Erityisasiantuntija Kirsi White, ympäristöministeriö 
Hallitussihteeri Helena Korpinen, sosiaali- ja terveysministeriö 
Erikoissuunnittelija Outi Zacheus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Ympäristöterveystarkastaja Isto Mononen, Ympäristöterveydenhuollon asiantuntijat ry. 
Johtava LVI-insinööri Ilkka Räinä, Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. 

Sihteeri 
Jaana Kilponen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 

Alatyöryhmä voi kuulla asiantuntijoita. 

Kustannukset ja rahoitus 

Alatyöryhmä työskentelee virka-aikana ilman erillistä korvausta.  

Matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta 
matkakustannusten korvaamisesta.  

Alatyöryhmän kustannukset maksetaan momentilta 33.01.01.  

Puheenjohtaja Jari Keinänen 

Liitteet Juomavesidirektiivin (EU) 2020/2184 täytäntöönpanoa valmistelevan ohjausryhmän 
asettamispäätös, 15.2.2021 
 

Jakelu Päätöksessä mainitut 
 

Tiedoksi Ympäristöministeriö  
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Vesi-instituutti WANDER 
LVI-tekniset urakoitsijat ry. 
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. 
Suomen Kiinteistöliitto ry. 
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Ympäristöterveydenhuollon asiantuntijat ry. 
Sosiaali- ja terveysministeriö: 
-          Turvallisuus ja terveys -osasto 
-          Yhteisöt ja toimintakyky -osasto/ talousyhdyshenkilöt 
-          viestintä 
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Juomavesidirektiivin (EU) 2020/2184 ohjausryhmå

Asettaminen

Sosiaali- ja terveysmini s teri on tanaan tekem allaan paatoksella asettanut ohjausryh man
ohjaamaan 12.1.2021 voimaan tulleen uudelleenlaaditun juomavesidirekti ivin edelly ttaman
kansallisen lainsaadannon taytantoonpanoa.

Toimikausi

15.2.2021- 31.12.2022

Tausta

Direktiivin kattamat kansal/iset hallinnonalat

Juomavesidirektiivin kansallinen taytantoonpan o edellyt taa laajasti poikkihallinnollista
lains aadant oa sosiaali- ja terveysmin isterion , maa- ja metsatalousmini s terion,
ymparistoministerion seka tyo- ja elinkei noministerion hallinn onaloilla .

Liittymakohdat vesienhoitoon j a ymparisto nsuojeluun

Direktiivin keskeisenå tarkoituksena on talousveden terveydellisen laadun turvaaminen
riskienhallinnan ja laatuvaatimusten keinoin. Riskinarvioinnissa on otettava huomioon koko
vedentuotanto- ja vedenjakelujårjestelmå vedenmuodostumisalueelta kuluttajan hanaan
ast i. Uusi juomavesidirekti ivi edellyt taa mm . talousveden laatuun kohdistuvien riskien
tarkastelujen ja seurannan yhteen sovittamista yhteison vesipolitiikan puitteista annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY kanssa. Vesienhoidon ja
meren hoidon jarjestamisesta annetun lain (1299/2004) nojalla elinkeino-, liikenne- ja
ymparistokeskukset laativat selvityksen ihmisen aiheuttamista vaikutuksista vesiin seka
vastaavat vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien valmistelusta
vesienhoitoalueill a. Lisaksi kuntien ymparistonsuojeluvira nomaisilla on keskeinen rooli, kun
arvioidaan vedenmuodostumisalueiden toimint ojen riskeja talousveden valmistukseen
kaytettavan veden laadulle.

Liittymakohdat vesihuoltoon

Direktiivi edellyttaa kansallisesti myos terveydensuojelulain (763/1994) ja vesihuoltolain
(119/2001) yhteen sovittamista, sil lå direktiivi sisaltaa useita vesihuoltolaissa jo osittain
saanneltyja tavoitt eita. Naita ovat mm. talousveden saatavuuden varmistaminen ja/tai
parantaminen etenkin heikoimmissa asemissa oleville ja syrjaytyneille vaestoryhmi lle ,
vesihu ollon lapinakyvyyden edistaminen lisaamalla vedenka yttaj ille jaettavaa tietoa,
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kiertotalouden ediståminen ja energiankul utuksen vahentaminen . Naita samoja tavoitteita
sisaltyy myos virei lla olevaan maa- ja metsatalousministerion johtamaan kansalliseen
vesihuoltouudistukseen (MMM039:00/2019) liittyvåån vesihuoltolainsåådånnon
kehittåmiseen. Vesihuoltolain mukaisia valvontaviranomaisia ovat toimialoillaan elinkeino-,
liikenne- ja ymparistokeskus seka kunnan terveydensuojeluviranomainen ja kunnan
ymparistonsuojeluviranom aine n.

Liittymakohdat rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuuteen j a markkinava/vontaan

Talousveden kanssa kosketuksissa oleville materiaaleille ja tuotteille asetettavat
hygieeniset vaatimuk s et vedenka yttajien terveyden suojelemiseksi ovat yksi
keskeisimmistå direktiivin uusista sååntelykohteista. Rakennustuotteiden
vaatimustenmukaisuuden saantely perustuu paaosin ymparistoministerion halli nnonalalle
kuuluvan rakennustuotteiden kaupan pitamista koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja
neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) 305/2011 eli ns. rakennustuoteasetuksen saannoksiin , mutta
terveydelliset vaatimukset talousveden kanssa kosketuksissa olevien tuotteiden
valmi s tuksessa kaytettaville materiaaleille asetetaan nyt uuden juomavesidirektiivin nojalla.
Talousveden kanssa kosketuksissa olevien materiaalien terveydelliset vaatimukset liittyvat
myos toiseen dire ktiivi n saatelemaan uuteen kohteeseen, kiinteistojen vesijårjestelmien
riskinarviointiin. Kansallisesti tulisi myos antaa saannokset materiaalien turvallisuuden ja
hygieenisten vaatimusten markkinavalvonnasta.

Tehtavat

Ohj ausryhman tehtavana on ohjata ja koordinoida lakien (hallituksen esitys) seka
asetusten valmistelua, joita uudelleenlaaditun juomavesidirekti ivin taytantoonpano
edellyttaa kans allis esti.

Organisointi

Puheenjohtaja Jari Keinånen, johtaja, sosiaali- ja terveysmini s terio
Varapuheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson , ymparistomin isterio
Jasenet:
Jarkko Rapala, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysmini s terio

Hen kiloko htainen varajasen, hallitussihteeri Helena Korpinen, sosiaali- ja
terveysmini s terio

Katri Saukkonen, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsatalousministerio
Henki lokoht ainen varajasen , neuvotteleva virkamies, Eveliina Palonen, maa-
ja metsatalousmini st erio

Juhani Gustafsson, neuvotteleva virkamies, ymparistominis terio
Hen kilokoht ainen varajasen , erityi sasiantuntija Kirsi  Whit e,
ymparistomini s terio

Tuula Manelius, hallitusneuvos, tyo- ja elinkeinomini st erio
Hen kilokoht ainen varajasen , neuvotteleva virkamies Mika Honkane n, tyo- ja
elinkeinoministerio

Lotta Mattsson, erityisasiantuntija, valtiovarainministerio
Kaisa Måntynen, ympåristoterveydenhuollon erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry.

Hen kilokohtainen varajasen , yhdyskunt atekni ikan paallikko , Paavo Taipale,
Suomen Kuntaliitto ry.

Riina Liikanen, vesiasiain paalli kko, Suomen Vesilaitosyhdistys ry.
Sihteeri, projektikoordinaattori, Mirjam Orvomaa, sosiaali- ja terveysmin isterio
Sihteeri, ylitarkastaja, Jaana Kilponen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Sihteeri, erikoissuunnittelija, Outi Zacheus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
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Ohjausryhma asettaa alatyoryhm at, jotka ovat:
1. Vedenmuodostumisalueiden ja veden toimitusjarjestelman riskinarviointi ja

riskienhallint a seka niih in liittyvat seurantaohjelmat
2. Kiint eistojen vesijarjestelmi en riskinarviointi
3. Vedenkayttaj ille tiedottaminen ja kansalliset tietokokonaisuudet
4. Talousveden kanssa kosketuksissa olevat materiaalit ja tuotteet seka

vedenkasittelykemikaalit ja suodatinaineet

Ohjausryh ma voi asettaa myos muita alatyoryhmia.

Asiantunt ijat:
Ohjausryhma ja sen asettamat tyoryh mat voivat ni meta pysyvia asiant untijoit a ja kuulla
asiantuntijoita.

Kustannukset ja rahoitus

Ohjausryhma tyoskentelee virk a-aikana ilman erillist a korvausta.

Matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan valtion virka- ja tyoehtosopimusta
matkakustannusten korvaamisesta.

Ohj ausryh man kustannuks et maksetaan momentilta 33.01 .01.

Perhe- ja peruspalveluministeri

Neuvotteleva virkamies

by
Krista Kiuru

2 e
Elina Kotovirta

Jakelu Paatoksessa maini t ut

Tiedoksi Ymparistoministerio
Maa- ja metsatalousmini sterio
Tyo- ja elinkeinoministerio
Valtiovarainministerio
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Suomen Kuntaliitto ry
Suomen Vesilaitosyhdistys ry
Sosiaali- ja terveysministerio
- Sosiaali- ja terveysministeri A ino-Kaisa Pekonen
- Valtiosihteeri Eila Makipa a
- Erityisavustaja Laura Lindeberg
- Kansliapaalli kko Kirsi Varhi l a
- Turvalli suus ja terveys -osasto
- Viestint a
- Kirjaamo
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