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Vuonna 2010 Suomessa oli 158 suurta, juomavesidirektiivin 98/83/EY raportointikriteerit 
täyttävää laitosta, ns. EU-laitosta, jotka toimittivat talousvettä noin 4,2 miljoonalle 
käyttäjälle. Käyttäjien määrä vastasi noin 78 % väestöstä. EU-laitosten talousvedestä 45 
% valmistettiin pintavedestä, 41 % pohjavedestä ja loput allasimeytyksen, sadetuksen tai 
rantaimeytyksen avulla tuotetusta tekopohjavedestä. Viiden laitoksen talousvedestä yli 
puolet toimitettiin elintarviketeollisuuden käyttöön.  
 
EU-laitosten talousvedestä tehtiin vuonna 2010 yli 95 000 viranomaisvalvonnan 
tutkimusta. Talousvedelle asetettujen laatuvaatimusten täyttymistä seurattiin noin 36 000 
valvontatutkimuksella ja laatusuositusten täyttymistä noin 60 000 valvontatutkimuksella. 
Talousveden laadun valvonta ei toteutuneiden näytemäärien perusteella vastannut kaikilta 
osin STM:n asetuksen 461/2000 vaatimuksia. Joko yksittäisen tai useamman muuttujan 
näytteenottoon liittyviä puutteita esiintyi 34 laitoksen viranomaisvalvonnassa.  
 
EU-laitokset toimittivat pääsääntöisesti erittäin hyvälaatuista talousvettä. 
Valvontatutkimustuloksista 99,98 % täytti talousveden laadulle asetetut vaatimukset ja 
99,6 % talousveden käyttökelpoisuudelle asetetut suositukset. Yhden laitoksen 
toimittamassa talousvedessä havaittiin E. coli -bakteeria (1 pmy/100 ml), kahden laitoksen 
talousvedessä fluoridia (1,7 mg/l) ja kahden laitoksen talousvedessä nikkeliä (23 - 40 μg/l) 
enemmän kuin mitä asetus sallii. Kaikkien muiden muuttujien osalta talousveden laadulle 
asetetut vaatimukset täyttyivät. Talousveden mikrobiologinen laatu turvattiin 
desinfiointikäsittelyjen avulla. Talousveden fluoridipitoisuutta vähennettiin lisäämällä 
laimennusveden määrää. Nikkelipitoista talousvettä tuottava vedenottokaivo suljettiin ja 
toiselle laitokselle myönnettiin poikkeus talousveden nikkelipitoisuuksien alentamiseksi 
tähtäävien toimenpiteiden ajaksi. Talousvedessä havaittiin joitakin yksittäisiä torjunta-
aineita, mutta havaitut pitoisuudet olivat pieniä ja jäivät torjunta-aineille asetetun 
enimmäispitoisuuden (0,10 μg/l) alapuolelle.  
 
Talousveden käyttökelpoisuuteen liittyviä laadun puutteita havaittiin seuraavien muuttujien 
valvontatutkimuksissa: pesäkkeiden lukumäärä, rauta, mangaani, haju, maku, sameus, 
väri, koliformiset bakteerit, alumiini ja pH. Yleisin häiriö oli talousveden liian suuri 
rautapitoisuus, joka todettiin 34 laitoksen talousvedessä. Rautapitoisuus oli suurimmillaan 
1 500 μg/l. Mangaania havaittiin 14 laitoksen talousvedessä enemmän kuin mitä asetus 
suosittaa. Mangaanipitoisuus oli suurimmillaan 260 μg/l. Koliformisia bakteereja havaittiin 
talousvedessä enimmillään 16 pmy/100 ml.  
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Edellä mainittujen tietojen keruu toteutettiin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 
461/2000 16 §:n mukaisesti. Kunnan terveydensuojeluviranomainen lähetti tiedot 
aluehallintovirastoon, josta ne tarkistusten jälkeen lähetettiin edelleen Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitokselle (THL). THL vastaa siitä, että yhteenveto suurten laitosten 
talousveden valvontaa ja laatua koskevista tiedoista raportoidaan Euroopan komissiolle 
ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta annetun neuvoston direktiivin 98/83/EY 13 
artiklan mukaisesti. THL toimittaa komissiolle seuraavan kansallisen yhteenvedon vuosien 
2008, 2009 ja 2010 tilanteesta vuoden 2012 alkupuolella.  
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