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Vuoden 2011 alussa Euroopan komissio pyysi jäsenmailta tietoja ns. keskisuurten 
laitosten toimittaman talousveden laadusta ja valvonnasta vuonna 2010. Keskisuureksi 
talousvettä toimittavaksi laitokseksi katsottiin sellainen laitos, joka toimitti talousvettä 10 ≤ 
1 000 m3 päivässä tai 50 ≤ 5 000 käyttäjän tarpeisiin. Suomessa tietojen keruu perustui 
vapaaehtoisuuteen. Kuntien terveydensuojeluviranomaiset vastasivat tietojen 
toimittamisesta aluehallintoviranomaisten kautta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. 
 
Talousveden laatua koskevat tiedot saatiin lähes 700 laitokselta, joilla oli yhteensä lähes 
620 000 talousveden käyttäjää (Liite 1). Talousvettä toimittavat laitokset jaoteltiin kolmeen 
eri kokoluokkaan niiden päivän aikana toimittaman talousveden määrän mukaan. 
Laitoksista suurin osa, runsas 400 laitosta, kuului pienimpään kokoluokkaan, jossa 
toimitetun talousveden määrä päivässä oli 10 ≤ 100 m3. Näillä laitoksilla oli yhteensä lähes 
86 000 talousveden käyttäjää. Noin 180 laitosta toimitti talousvettä 100 ≤ 400 m3 päivässä 
yhteensä noin 213 000 käyttäjälle. Suurimpien laitosten kokoluokkaan katsottiin sellaiset 
laitokset, jotka toimittivat talousvettä 400 ≤ 1 000 m3 päivässä. Näitä laitoksia oli noin 110 
ja niillä oli yhteensä lähes 320 000 talousveden käyttäjää.  
 
Suurin osa talousvedestä, 92–97 %, oli valmistettu pohjavedestä (Liite 1). Pintavedestä 
valmistetun talousveden osuus oli 3–6 % ja tekopohjavedestä valmistetun talousveden 
osuus 1–4 %.  
 
Laitosten talousvedestä oli tehty yhteensä noin 61 000 valvontatutkimusta (Liitteet 2 ja 6), 
joista lähes 21 000 tutkimusta laatuvaatimusten täyttymisen selvittämiseksi. 
Laatuvaatimusten täyttyminen, kun kaikki valvontatutkimustulokset otettiin huomioon, oli 
kaikissa kokoluokissa 99,7–99,8 %:n tasolla (Liitteet 3, 4 ja 5). Pienimpään kokoluokkaan 
kuuluvien laitosten aineistossa laatusuositusten täyttymisaste oli 96,3 % (Liite 7), 
seuraavassa kokoluokassa 98,5 % (Liite 8) ja suurimpien laitosten kokoluokassa 98,8 % 
(Liite 9). 
 
Mikrobiologinen laatu 
 
Escherichia coli -bakteeria ja enterokokkeja havaittiin kaikissa kokoluokissa 1–3 laitoksen 
toimittamassa talousvedessä (Liitteet 3, 4 ja 5). Escherichia coli -bakteerin pitoisuus oli 
suurimmillaan 60 pmy/100 ml (pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö) ja enterokokkien 
pitoisuus 5 pmy/100 ml.  
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Koliformisia bakteereja tavattiin kaikissa kokoluokissa huomattavasti Escherichia coli -
bakteeria ja enterokokkeja yleisemmin. Pienimpään kokoluokkaan kuuluvien laitosten 
aineistossa 95,7 % valvontatutkimustuloksista täytti koliformisille bakteerille asetetun 
laatusuosituksen (Liite 7). Suurempien laitosten kokoluokissa vastaavat tulokset olivat 99,1 
ja 98,0 % (Liitteet 8 ja 9). Koliformisia bakteereja löytyi 30 pienimpään kokoluokkaan 
kuuluvan laitoksen talousvedessä, jossa niiden pitoisuus oli suurimmillaan 112 pmy/100 ml. 
Keskimmäisessä kokoluokassa koliformisia bakteereja löydettiin 11 laitoksen 
talousvedessä enimmillään 1 400 pmy/100 ml ja suurimmassa kokoluokassa 8 laitoksen 
talousvedestä enimmillään 125 pmy/100 ml.  
 
Poikkeavia pesäkelukuja raportoitiin myös jokaisessa kokoluokassa (Liitteet 7, 8 ja 9). 
Pesäkeluvun laatusuosituksen täyttäneiden valvontatutkimustulosten osuus vaihteli välillä 
96,1 ja 98,8 %. 
 
Kemiallinen laatu 
 
Talousveden kemiallisiin laatuvaatimuksiin liittyviä puutteita havaittiin lähinnä yksittäisten 
laitosten toimittamassa talousvedessä. Laatuvaatimuksen täyttämättömiä 
fluoridipitoisuuksia havaittiin yhteensä 5 laitoksen talousvedessä (Liite 2). Laitoksista neljä 
kuului pienimpien laitosten kokoluokkaan (Liite 3). Fluoridipitoisuus oli suurimmillaan 3,0 
mg/l. Torjunta-aineita havaittiin liian suurina pitoisuuksina kolmen laitoksen talousvedessä 
enimmillään 0,15 µg/l, kuparia ja nikkeliä kahden laitoksen talousvedessä enimmillään 2,3 
mg/l ja 82 µg/l ja arseenia ja elohopeaa yhden laitoksen talousvedessä enimmillään 66 
µg/l ja 1,4 µg/l (Liite 2).  
 
Talousveden käyttökelpoisuuteen liittyviä laadun puutteita havaittiin yleisesti ja sulfaattia, 
natriumia, sähkönjohtavuutta ja Clostridium perfringens -bakteeria lukuun ottamatta 
kaikkien muiden laatusuositusmuuttujien valvontatutkimuksissa (Liite 6). Pienimpään 
kokoluokkaan kuuluvien laitosten toimittamassa talousvedessä oli eniten puutteita (Liitteet 
7, 8 ja 9). Ammoniumia ja orgaanisen hiilen kokonaismäärää lukuun ottamatta 
laatusuositukset täyttyivät huonoiten tähän kokoluokkaan kuuluvien laitosten 
talousvedessä.  
 
Merkittävimmät erot eri kokoluokkiin kuuluvien laitosten välillä havaittiin pH-tuloksissa. 
Pienimpien laitosten kokoluokassa pH:n tavoitetason täytti 87,9 % 
valvontatutkimustuloksista (Liite 7), kun vastaava osuus suurempien laitosten kokoluokissa 
oli 97,8 ja 97,3 % (Liitteet 8 ja 9). pH-arvoon liittyviä laadun puutteita esiintyi keskimäärin 
joka viidennen pienimpään kokoluokkaan kuuluvan laitoksen talousvedessä, yhteensä 77 
laitoksen talousvedessä (Liite 7). Tässä kokoluokassa pH-arvot vaihtelivat välillä 5,1 ja 10. 
 
Rautaan liittyviä laadun puutteita esiintyi keskimäärin joka kymmenennen laitoksen 
toimittamassa talousvedessä ja mangaanin laatupuutteita hieman sitä harvemmin (Liite 6). 
Eri kokoluokissa suurimmat talousveden rautapitoisuudet vaihtelivat välillä 1 000 ja 2 300 
µg/l ja mangaanipitoisuudet välillä 230 ja 470 µg/l (Liitteet 7, 8 ja 9). Raudan 
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laatusuosituksen täytti 94,3–97,4 % valvontatutkimuksista. Mangaanilla vastaavat tulokset 
vaihtelivat välillä 96,1–98,0 %. 
 
Talousveden laatu vuosina 2008 ja 2010 
 
Vastaavanlainen keskisuurten laitosten toimittaman talousveden laadun selvitys tehtiin 
edellisen kerran vuoden 2008 aineistosta. Suurin osa vuonna 2008 tutkimuksessa mukana 
olleista laitoksista osallistui myös nyt tehtyyn tutkimukseen. Merkittävin poikkeus 
aineistojen välillä on se, että tässä viimeisessä selvityksessä eivät ole mukana Lapin 
alueen keskisuuret laitokset. Vuonna 2008 tutkimukseen osallistui yhteensä 739 laitosta, 
joista 440 laitosta toimitti talousvettä 10 ≤ 100 m3 vuorokaudessa, 188 laitosta 100 ≤ 400 
m3 vuorokaudessa ja 111 laitosta 400 ≤ 1 000 m3 vuorokaudessa. 
 
Nyt esitettävän selvityksen tulokset vastasivat hyvin pitkälti vuoden 2008 selvityksen 
tuloksia (Liitteet 10 ja 11). Vuoden 2008 aineiston perusteella oli myös todettu, että mitä 
suuremmasta laitoksesta oli kyse, sitä parempaa talousveden laatu oli. Merkittävimmät 
laadun puutteet oli havaittu talousveden käyttökelpoisuutta kuvaavien laatusuositusten 
tuloksissa. Vuoden 2008 aineisto on julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
verkkojulkaisuna  
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/36e9255a-2e2c-409a-ac0f-d2239eccc439. 
 
Yksityiskohtaiset tulokset on esitetty liitteissä 1–11. 
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