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Yleinen käyttökelpoisuusluokitus
Vesien yleinen käyttökelpoisuusluokitus kuvaa vesiemme keskimääräistä veden laatua sekä
soveltuvuutta vedenhankintaan, kalavesiksi ja virkistyskäyttöön. Laatuluokka määräytyy vesistön
luontaisen veden laadun ja ihmisen toiminnan vaikutuksien mukaan. Pintavedet luokitellaan viiteen
luokkaan: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono.
Käyttökelpoisuusluokitus on eri luokitus kuin ekologisen tilan mukaan tehty luokitus.
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Vedenlaatuluokitus 2000–2003
Vuosien 2000–2003 luokitus kattoi yli neliökilometrin kokoisten järvien pinta-alasta 82 prosenttia, yli
kaksi metriä leveiden jokien kokonaispituudesta 16 prosenttia ja aluevesirajan sisäpuolelle jäävän
merialueen lähes kokonaan.
Vuosien 2000–2003 vedenlaatutietojen perusteella 80 prosenttia luokitellusta järvialasta ja 73
prosenttia merialueesta oli laadultaan erinomaista tai hyvää (taulukko sivulla 9). Jokien laatu oli
heikompi kuin järvien, sillä asutus ja maatalous ovat keskittyneet jokien varsille. Monien jokiemme
virtaamat ovat myös varsin pieniä, jonka takia ne ovat hyvin herkkiä kuormituksen vaikutuksille.
Erinomaisia ja hyvälaatuisia jokia oli 43 prosenttia luokiteltujen jokien kokonaispituudesta. Nämä joet
2
sijaitsevat pääasiassa Pohjois-Suomessa. Järvistä 1 240 km ja joista 7 020 km luokiteltiin kahteen
huonoimpaan luokkaan. Merialueella rehevöityminen näkyi varsinkin Suomenlahdella ja
Saaristomerellä sekä Perämeren jokisuiden edustoilla. Merialueesta 26 prosenttia kuului
tyydyttävään, välttävään tai huonoon luokkaan. Suomenlahdella tyydyttävään tilaan luokiteltu alue
laajeni huomattavasti edelliseen, 1990-luvun puolivälin luokitukseen verrattuna. Pääsyynä
Suomenlahden rehevöitymiskehitykseen on ollut merialueen huonontuneista happioloista johtuva
voimistunut sisäinen ravinnekuormitus ja tästä aiheutunut sinileväkukintojen runsastuminen.
Suomenlahteen päätyvä ulkoinen ravinnekuorma on samaan aikaan laskenut.
Suurten kaupunkien ja teollisuuslaitosten lähivesien laatu on selvästi parantunut jo 1990-luvulla.
Suotuisaan kehitykseen on vaikuttanut pitkäjänteinen vesiensuojelu, jota 1990-luvulla edelleen
tehostettiin. Tilanne on pysynyt saavutetulla tasolla, eräin paikoin jopa parantunut edelleen,
esimerkiksi Näsijärvellä. Hajakuormituksen vaikutusalueilla ei ole nähtävissä merkkejä vesien tilan
parantumisesta.
Vesien tilaan vaikuttavat kuormituksen ohella myös sääolojen ja vesimäärien vaihtelut. Vuosille 2000–
2003 sattui muutama veden laatua selvästi heikentävä jakso. Esimerkiksi syksyllä 2002 kärsittiin
Lappia lukuun ottamatta pahimmasta vesipulasta moneen vuosikymmeneen. Talvella 2002–2003
havahduttiin varsinkin Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla erittäin huonoon happitilanteeseen ja
kalakuolemiin pienissä, matalissa ja rehevissä järvissä. Järvien aikainen jäätyminen ja alhaalla oleva
vedenpinta olivat syynä yhteensä noin 450 järven happiongelmiin. Vähävetisyys heikensi myös
jätevesien ja maatalouden kuormittamien jokien tilaa erityisesti Lounais-Suomessa.
Nykyisin huomattava osa teollisuuden ja asutuksen jätevesikuormituksesta muodostuu satunnaisista
päästöistä, jotka johtuvat erilaisista toimintahäiriöistä. Esimerkiksi Lappeenrannan edustan luokitus
heikkeni metsäteollisuudesta vuonna 2003 Etelä-Saimaalle joutuneen laajan satunnaispäästön
vuoksi.
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Vesien yleinen
käyttökelpoisuusluokitus vuosina
2000–2003
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Vedenlaatuluokituksen luokkarajat
Vedenlaatuluokituksessa käytetyt muuttujat ja mitä ne kuvaavat:







veden happipitoisuus - rehevyys ja orgaanisen aineksen kuormitus
väri - humuksen määrä
näkösyvyys, sameus - rehevyys, kiintoaineksen määrä
ravinnepitoisuus, klorofylli a:n määrä, levähaitat - rehevyystaso
hygienian indikaattoribakteerit - ulosteperäinen saastuminen
haitalliset aineet - riski vesistön käytölle ja vesiluonnolle

Luokituksessa on otettu huomioon luonnontilaisesta tausta-arvosta selvästi kohonneet
raskasmetallien, orgaanisten klooriyhdisteiden sekä muiden haitallisten aineiden pitoisuudet vedessä,
pohja-aineksessa, pohjaeläimissä, kaloissa jne. Kohonneet pitoisuudet alensivat vesialueen
välttävään tai huonoon luokkaan muutamissa paikoissa. Tietoja haitallisten aineiden esiintymisestä ja
merkityksestä on ollut käyttökelpoisuusluokituksen tarpeisiin nähden vähän.
I

II

Erinomainen

Hyvä

Klorofylli-a (µg/l) (sisävedet)

<4

<10

<20

20–50

>50

Klorofylli-a (µg/l) (merivesi)

<2

2-4

4-12

12–30

>30

Kokonaisfosfori (µg/l) (sisävedet)

<12

<30

<50

50–100

>100

Kokonaisfosfori (µg/l) (merivedet)

<12

13–20

20–40

40–80

>80

Näkösyvyys (m)

>2,5

1-2,5

<1

Sameus (FTU)

<1,5

>1,5

<50
Väriluku

50–100
(<200)

III

IV

Tyydyttävä Välttävä

<150

>150

Hygienian indikaattoribakteerit (kpl/100 ml)

Huono

80 - 110

80–110

70–120

40–150

vakavia
happiongelmia

ei

ei

satunnaista

esiintyy

yleistä

<10

<50

<100

<1000

>1000

Happipitoisuus (%) päällysvedessä
Alusveden hapettomuus

V

>1

Petokalojen Hg-pitoisuus (mg/kg)
As, Cr, Pb (µg/l)

<50

>50

Hg (µg/l)

<2

>2

Cd (µg/l)

<5

>5

Kokonaissyanidi (µg/l)

<50

>50

Levähaitat

ei

satunnaisesti

toistuvasti

yleisiä

runsaita

Kalojen makuvirheet

ei

ei

ei

yleisiä

yleisiä
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Vedenlaatuluokituksen kriteerit
I Erinomainen
Vesialue on luonnontilainen. Vesistö on yleensä karu, kirkas tai lievästi humuspitoinen.
Veden käyttöä rajoittavia leväesiintymiä ei todeta. Vesistö soveltuu erittäin hyvin kaikkiin
käyttömuotoihin.
II Hyvä
Vesialue on lähes luonnontilainen, mutta lievästi rehevöitynyt tai selvästi humuspitoinen.
Paikallisesti rajoittuneita leväesiintymiä voi esiintyä satunnaisesti. Vesistö soveltuu hyvin eri
käyttömuotoihin.
III Tyydyttävä
Vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun toiminnan lievästi rehevöittämä tai
vedenlaatu on muuten muuttunut. Tähän luokkaan kuuluvat myös luonnostaan huomattavan
rehevät tai erittäin humuspitoiset vedet. Levähaittoja voi esiintyä toistuvasti. Haitallisten
aineiden pitoisuudet vedessä, pohja-aineksessa tai eliöstössä voivat olla hieman
luonnontilaisista arvoista kohonneet. Vesistö soveltuu yleensä tyydyttävästi useimpiin
käyttömuotoihin.
IV Välttävä
Vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun toiminnan voimakkaasti rehevöittämä tai
vedenlaatu on muuten muuttunut. Levähaitat ovat yleisiä ja saattavat rajoittaa veden käyttöä
pitkiä ajanjaksoja. Haitallisten aineiden pitoisuudet vedessä, pohja-aineksessa tai eliöstössä
voivat olla selvästi luonnontilaisia arvoja korkeampia. Litorina-savimaiden vesistöissä pHarvot voivat olla hetkellisesti hyvin alhaisia ja happamuudesta johtuvia kalakuolemia saattaa
ajoittain esiintyä. Vesistö soveltuu yleensä vain sellaisiin käyttötarkoituksiin, joiden
vedenlaatuvaatimukset ovat vähäiset.
V Huono
Vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun toiminnan pilaama. Levähaitat ovat
erittäin yleisiä ja runsaita estäen vesistön käytön usein pitkäksikin aikaa. Rehevyydestä
johtuen myös happitilanne voi olla heikko. Haitallisten aineiden pitoisuudet vedessä,
sedimentissä tai eliöstössä voivat olla tasolla, josta aiheutuu selvä riski vesistön käytölle tai
vesiluonnolle. Litorina-savimaiden vesistöissä pH-arvot voivat olla hyvin alhaisia pitkiä
ajanjaksoja, jolloin happamuudesta johtuvia kalakuolemia esiintyy toistuvasti. Vesistön
käyttöä rajoittaa pysyvästi tai ajoittain jokin edellä mainituista tekijöistä.

Kriteerit ovat samat kuin Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisussa nro 20 vuodelta 1988 Vesistöjen
laadullisen käyttökelpoisuuden luokittaminen. Kriteerien sanallisia kuvauksia on tässä täydennetty ja
selkiytetty.
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Pintavesien laatuluokkaan liittyvät epävarmuudet
Vaikka luokitus on erittäin kattava, niin etenkin pieniä järviä ja jokia jää luokittelematta. Kaikkien
vesistöjen veden laadusta ei ole olemassa ajantasaista tietoa. Vähintään hyvään luokkaan kuuluvilla
suurillakin järvillä on usein vain yksi säännöllisesti seurattava havaintopaikka, joka sijaitsee
selkävesillä järven syvännealueella.
Yhden havaintopaikan perusteella saadaan keskimääräinen kuva järven veden laadusta.
Kuormitettujen vesien velvoitetarkkailuissa havaintopaikat sijaitsevat niin, että veden laadultaan
erilaiset osat voidaan luokitella erikseen.
Käyttökelpoisuusluokituksessa vesistöä tarkastellaan ihmisen näkökulmasta. Luontaisesti suuri
humuspitoisuus alentaa luokkaa, vaikka vesistö olisi luonnontilainen, koska veden käyttökelpoisuus
raakavetenä on heikentynyt. Myös ravinteiden pitoisuuksissa on vesistöjen välisiä luontaisia, kallio- ja
maaperän laadusta johtuvia eroja, joita ei nykyisessä luokituksessa oteta huomioon.

Matalat ja rehevät lintujärvet ovat arvokkaita kohteita, vaikka niiden tila käyttökelpoisuusluokituksen
näkökulmasta voi olla välttävä tai jopa huono.
Luontaisesti erilaisten vesistöjen sijoittaminen viisiportaiseen asteikkoon ei ole ongelmatonta. Monet
vesistöt ovat luokituskriteerien perusteella kahden luokan välimaastossa. On myös tapauksia, joissa
veden laatu on yleisesti ottaen hyvä, mutta haitallisten aineiden esiintyminen ja mahdollinen riski
ihmisen terveydelle alentaa luokkaa.

Pintavesien laatuluokittelun perustaksi luonnontila
EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteena on tehostaa vesiensuojelua niin, että vesien tila ei
heikkene. Koko EU:n alueella pyritään saavuttamaan vesien hyvä tila vuoteen 2015 mennessä.
Tavoitteen saavuttamiseksi laaditaan vuoteen 2010 mennessä vesienhoitosuunnitelmat, joissa
tarkastellaan ihmisen vaikutusta vesiin ja vesiensuojelutoimien tehostamista.
Vesien laatukriteerien ja luokittelun uusiminen on Suomessa alkanut. Vesien tilan arvioinnin
perusteena on jatkossa luonnontila, ei veden käyttökelpoisuus ihmisen näkökulmasta.
Uudessa luokittelussa esimerkiksi luontaisesti rehevä järvi tai humuksen ruskeaksi värjäämä vesistö
on ekologisesti hyvässä tilassa, jos ihmisen toiminta ei ole sitä juurikaan muuttanut.
Pintavesien luokitus perustuu jatkossa nykyistä enemmän vesistöjen ekologiseen tilaan. Pintavedet
luokitellaan ihmistoiminnan aiheuttaman muutoksen voimakkuuden perusteella. Luokituksessa
verrataan esim. kalojen, pohjaeläimien ja vesikasvien tilaa olosuhteisiin, joissa ihmisen vaikutus on
vähäinen. Myös muutokset vedenlaadussa sekä jokien ja järvien rakenteessa ja virtaamassa otetaan
tilan arvioinnissa huomioon.
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Luokitusjaksojen vertailu 1984–2003
Laatuluokituksia on Suomessa tehty 1970-luvulta alkaen. Sisävedet on luokiteltu samoin kriteerein
neljästi ja merialueet kahdesti. Suurten kaupunkien ja teollisuuslaitosten lähivesien laatu parani
selvästi jo 1990-luvulla. Suotuisaan kehitykseen on vaikuttanut pitkäjänteinen vesiensuojelu, jota
1990-luvulla edelleen tehostettiin. Tilanne on pysynyt saavutetulla tasolla, eräin paikoin jopa
parantunut edelleen, esimerkiksi Näsijärvellä. Hajakuormituksen vaikutusalueilla ei ole nähtävissä
merkkejä vesien tilan parantumisesta. Rannikkovesien rehevöityminen näkyy luokituksessa
heikompien laatuluokkien suhteellisen osuuden kasvussa.

Järvillä luokkaosuuksien muutokset
ovat pieniä. Selvin muutos tapahtui
1980-luvun puolivälin ja 1990-luvun
alun luokitusten välillä. Tähän oli
syynä teollisuuden ja yhdyskuntien
lähivesien selvä paraneminen
tehostuneiden
vesiensuojelutoimien myötä.

Jokivesissä erot olivat hieman
suurempia. Kahden parhaimman
luokan, erinomaisen ja hyvän,
yhteenlaskettu osuus oli 1990luvulla hieman alhaisempi kuin
1980-luvun puolivälissä ja nyt 2000luvun alussa. Kahden huonoimman
luokan yhteenlaskettu osuus oli
2000-luvun alun luokituksessa
hieman korkeampi kuin aiemmin.
Erot voivat johtua useasta syystä.
Taustalla voi olla esimerkiksi
vesimäärien vaihtelut kyseisillä
jaksoilla tai tiedon laatu ja määrä
luokituspäätöstä tehtäessä. Luokitus
viiteen luokkaan peittää yksittäisten
vedenlaatumuuttujien vuosittaiset
muutokset.
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Merialueella voidaan verrata vain kahta
viimeisintä luokitusjaksoa.
Suomenlahden huonontuminen osittain
hyvästä tyydyttävää luokkaan oli suurin
syy luokkaosuuksien muutokseen.

8

Muutokset kahden viimeisimmän
luokituksen välillä
Kahta viimeisintä luokitusta, 1990-luvun
puolivälin ja 2000-alun luokitusta, on
verrattu oheisella kartalla.
Laatuluokaltaan huonontuneita ja
parantuneita pintavesiä löytyy koko
maasta, eikä mikään maan osa erotu
vertailussa selvästi. Luokaltaan
2
parantuneita järviä oli 1 220 km , jokia
2
822 km ja merialuetta 890 km .
Luokaltaan huonontuneita järviä oli 690
2
km , jokia 960 km ja merialuetta 10 450
2
km .
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Vedenlaatuluokitus neljällä eri jaksolla
1984–1987

1990–1993

2

%

Erinomainen

10 200

Hyvä

1994–1997

2

%

36,5

8 700

11 400

40,7

Tyydyttävä

5 200

Välttävä

2000–2003

2

%

km2

%

37,7

9 730

37,8

10 110

38,2

9 900

42,9

10 880

42,3

11 130

42

18,6

3 600

15,7

3 990

15,5

4 010

15,1

1 040

3,5

770

3,4

1 070

4,1

1 160

4,4

140

0,5

75

0,3

67

0,3

79

0,3

27 980

100

23 045

100

25 737

100

26 490

100

km

%

km

%

km

%

km

%

Erinomainen

1 800

13,2

1 100

9

1 490

7,7

1 600

7,6

Hyvä

4 300

31,6

3 700

29,4

6 030

31,2

7 430

35,1

Tyydyttävä

3 300

24,2

3 700

29,3

5 860

30,4

5 130

24,2

Välttävä

3 800

27,9

3 600

29

5 640

29,2

6 570

31

420

3,1

400

3,3

290

1,5

450

2,1

Yhteensä

13 620

100

12 500

100

19 310

100

21 180

100

Merialue

km2

%

km2

%

km2

%

km2

%

Erinomainen

-

-

-

-

22 370

42,5

21 090

40,1

Hyvä

-

-

-

-

23 820

45,2

17 470

33,2

Tyydyttävä

-

-

-

-

5 890

11,2

13 490

25,6

Välttävä

-

-

-

-

590

1,1

540

1,1

Huono

-

-

-

-

17

0,03

16

0,03

Yhteensä

-

-

-

-

52 690

100

52 610

100

Järvet

Huono
Yhteensä
Joet

Huono

km
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Vedenlaatuluokitus 1994–1997
Vuosien 1994–1997 vedenlaatutietojen perusteella 80 % luokitellusta järvialasta ja 88 % merialueesta
oli laadultaan erinomaista tai hyvää. Jokien laatu oli heikompi kuin järvien, koska niitä kuormitetaan
2
2
voimakkaammin. Erinomaisia ja hyvälaatuisia jokia oli 39 %. Järvistä 67 km , rannikkovesistä 17 km
ja joista 290 km luokiteltiin huonoimpaan luokkaan.
Teollisuuden ja kaupunkien edustojen vedenlaatu on edelleen parantunut tehostuneen vesiensuojelun
myötä. Hajakuormituksen vaikutusalueilla ei ole havaittavissa selviä muutoksia 1990-luvun alun
tilanteeseen verrattuna. Merialueilla rehevöitymisen haitat näkyvät varsinkin Suomenlahdella ja
Saaristomerellä.
Luokitustyössä käytettiin 5000 järvi-, 3300 joki- ja 1100 merihavaintopaikan tietoja. Luokitus kattoi
2
koko maan järvipinta-alasta 79 % (yli 1 km :n järvet), jokipituudesta 14 % (yli 2 m leveät joet) ja
merialasta lähes 100 %. Merialue rajattiin aluevesirajaan saakka.

Sari Mitikka
Suomen ympäristökeskus SYKE

10

1994–1997
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Järvien ja jokien vedenlaatu 1990–1993
Vesistöjen laatu parani 1990-luvun alussa jätevesien kuormittamilla alueilla huomattavasti 1980-luvun
puoliväliin verrattuna. Syynä on ollut tehostunut jätevesien käsittely niin teollisuudessa kuin
2
2
asutuksessakin. Järvipinta-alasta 600 km koheni tyydyttävästä hyvään luokkaan, 200 km välttävästä
2
tyydyttävään ja 60 km huonosta välttävään. Valtaosa Järvi-Suomen ja Pohjois-Suomen suurista
reittivesistöistä (kartta) oli varsin puhtaita kuuluen vähintään hyvään luokkaan. Alkavan
rehevöitymisen merkkejä esiintyi kuitenkin paikoitellen. Reittivesien tummien humuspitoisten
latvajärvien vesi oli yleensä laadultaan tyydyttävää. Maatalouden rehevöittävät päästöt ja edelleen
myös jätevesien johtaminen heikensi monen Etelä-Suomen järven laatua jopa huonoon luokkaan.
Erinomaista vettä oli kuitenkin 38 prosentissa järvialasta ja hyvää 43 prosenttia. Järvialasta 16 %
arvioitiin tyydyttävään, 3 % välttävään ja 0,3 % huonoon luokkaan.
Jokien laatu oli myös parantunut, sillä noin 90 km joista nousi välttävästä tyydyttävään ja 10 km
huonosta välttävään luokkaan. Kuitenkin vain 9 prosenttia joista oli laadultaan erinomaisia, 29 %
hyviä, 29 % tyydyttäviä ja 29 % välttäviä. Hieman yli 3 prosenttia luokiteltiin huonoiksi. Yleisesti ottaen
jokien laatu oli huonompi kuin järvien. Useimmat rannikkoalueen pienet joet kuuluivat välttävään
luokkaan korkeiden ravinnepitoisuuksien ja huonon hygieenisen tilansa vuoksi. Sen sijaan PohjoisSuomen suuret joet olivat pääosin hyväkuntoisia, vaikka korkea humuspitoisuus ja talvikauden
alhaiset happipitoisuudet heikensivät ajoittain niiden laatua.
2

Maatalousvaltaisilla alueilla vesistöjen tila huononi vuosina 1985–1993. Noin 500 km aiemmin
2
erinomaista järvialaa taantui luokkaan hyvä ja 500 km hyvää järvialaa heikkeni tyydyttäväksi.
Pääsyynä muutoksiin oli rehevöityminen. Osasyynsä saattoi olla myös 1990-luvun alun helteisillä
kesillä, jolloin mm. levähaitat olivat yleisiä.
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Järvien ja jokien vedenlaatu 1990–1993
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Vesien käyttökelpoisuus 1980-luvun puolivälissä

Heidi Vuoriston julkaisussa ’Pintavesien yleinen käyttökelpoisuus 1980-luvun puolivälissä’ (Vesi- ja
ympäristöhallituksen monistesarja nro 327, 1991) kuvattiin vesien tila näin:

2

Suomen järvien kokonaispinta-ala on noin 32 000 km . Tästä vesi- ja ympäristöpiirit ovat
luokitelleet 88 %. Tietojen puuttumisen vuoksi monia pieniä järviä on jäänyt luokittelematta.
Luokitellut järvet jakaantuvat eri käyttökelpoisuusluokkiin seuraavasti:
2

Erinomaisia 10 200 km , 37 % luokitellusta
2
Hyviä 11 400 km , 41 %
2
Tyydyttäviä 5 150 km , 18 %
2
Välttäviä 1 040 km , 3.5 %
2
Huonoja 140 km , 0,5 %
Jokia on luokiteltu yhteensä noin 14 000 km, mikä on noin 68 % Suomen 20 000
3
jokikilometristä. Luokittelematta on jätetty vähävirtaamaisia (keskivirtaama alle 2 m /s)
jokiosuuksia. Luokitellut jokiosuudet jakaantuvat eri käyttökelpoisuusluokkiin seuraavasti:
Erinomaisia 1 800 km
Hyviä 4 300 km
Tyydyttäviä 3 300 km
Välttäviä 3 800 km
Huonoja 420 km
Rannikkovesien yleinen käyttökelpoisuus vaihtelee eri vuodenaikojen ja tuuli- tai
virtaustekijöiden mukaan varsin laajoissa rajoissa. Joki- tai jätevesien vaikutuksen vuoksi
kaikki rannikon läheiset vedet on arvioitu heikentyneiksi avomereen verrattuna.
Avomerialueiden käyttökelpoisuus on arvioitu erinomaiseksi. Arvio rannikkovesien
keskimääräisestä käyttökelpoisuudesta on seuraava:
2

Hyviä 10 500 km
2
Tyydyttäviä 1 700 km
2
Välttäviä 480 km
2
Huonoja 90 km

Sari Mitikka
Suomen ympäristökeskus SYKE
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Vesistöjen käyttökelpoisuus 1970-luvun alussa
Vesihallituksen julkaisussa nro 16 vuodelta 1976 ‘Vesiensuojelun periaatteiden soveltamisesta”
esitettiin silloiset kriteerit vesistöjen käyttökelpoisuudelle sekä arvio tilanteesta 1970-luvun alussa. Alla
olevassa otteessa ko. julkaisusta luonnehditaan vesien käyttökelpoisuus.
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Alla vielä kartta Vesitöjen käyttökelpoisuus 1970-luvun alussa sekä käytety kriteerit, kaikki samasta
julkaisusta.
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