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Vuonna 2012 Suomessa oli 155 suurta, juomavesidirektiivin 98/83/EY raportointikriteerit 
täyttävää laitosta, ns. EU-laitosta, jotka toimittivat talousvettä noin 4,3 miljoonalle 
käyttäjälle. Käyttäjien määrä vastasi noin 79 % väestöstä. Käyttäjien määrä oli pysynyt 
samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Suurin laitos oli pääkaupunkiseudun 
vesihuollosta vastaava HSY Vesihuolto, joka toimitti talousvettä runsaalle miljoonalle 
käyttäjälle. EU-laitosten talousvedestä 42 % valmistettiin pintavedestä, 41 % pohjavedestä 
ja loput allasimeytyksen, sadetuksen tai rantaimeytyksen avulla tuotetusta 
tekopohjavedestä. Pintaveden osuus oli kahden prosenttiyksikön verran edellistä vuotta 
pienempi, pohjaveden osuus oli pysynyt samana ja tekopohjaveden osuus oli kasvanut. 
Viiden laitoksen talousvedestä yli puolet toimitettiin elintarviketeollisuuden käyttöön. Näitä 
laitoksia olivat Altia Oyj, Suomen Sokeri Oy, Säkylän kunnan vesilaitos, Lapinlahden Vesi 
Oy ja Vihannin vesiosuuskunta. 
 
Talousveden laadun seuranta 
 
EU-laitosten talousvedestä tehtiin vuonna 2012 runsas 105 000 viranomaisvalvonnan 
tutkimusta. Talousvedelle asetettujen laatuvaatimusten täyttymistä seurattiin noin 47 000 
valvontatutkimuksella ja laatusuositusten täyttymistä noin 58 000 valvontatutkimuksella. 
Tutkimusten avulla selvitettiin käyttäjän saaman talousveden laatua. Suurin osa näytteistä 
oli otettu käyttäjän hanasta, jotkut näytteet laitokselta lähtevästä vedestä. Vuonna 2012 oli 
tehty yksi tritiumin ja viitteellisen kokonaisannoksen määritys. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on täydentävissä soveltamisohjeissaan (Dno 14/61/2000) 
listannut muuttujat, jotka voidaan ottaa käyttäjän hanan sijaan laitokselta lähtevästä 
vedestä. Nämä ovat sellaisia muuttujia, jotka eivät voi olla peräisin jakeluverkostosta tai 
joiden pitoisuudet eivät muutu jakeluverkostossa. Nitriitti on sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksen 461/2000 (talousvesiasetus) mukaan määritettävä sekä laitokselta lähtevästä 
vedestä että käyttäjän hanasta. Nitriitin enimmäispitoisuus laitokselta lähtevässä vedessä 
on 0,10 mg/l ja käyttäjän hanasta otetussa näytteessä 0,5 mg/l.  
 
Talousveden laadun valvonta ei toteutuneiden näytemäärien perusteella vastannut kaikilta 
osin talousvesiasetuksen vaatimuksia. Joko yksittäisen tai useamman muuttujan 
näytteenottoon liittyviä puutteita esiintyi 28 laitoksen viranomaisvalvonnassa, mikä on 
kaksi laitosta enemmän kuin vuonna 2011. Bromaatin, akryyliamidin, epikloorihydriinin ja 
vinyylikloridin viranomaisvalvonta oli kaikilla laitoksilla talousvesiasetuksen mukaista, 
muiden muuttujien tutkimuksiin liittyi näytteenoton puutteita. Eniten puutteita oli 
hapettuvuuden viranomaisvalvontaan liittyneessä näytteenotossa (N=8 laitosta). 
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Mikrobiologisten tutkimusten näytteenotto ei myöskään kaikilta osin vastannut 
talousvesiasetuksen vaatimuksia. Escherichia coli –bakteerin tutkimuksia oli tehty liian 
vähän yhden laitoksen talousvedestä ja enterokokkitutkimuksia 5 laitoksen talousvedestä.  
Pesäkelukua oli tutkittu liian vähän 6 laitoksen talousvedestä, Clostridium perfringensiä 
kolmen ja koliformisia bakteereja kahden laitoksen talousvedestä.  
 
Näytteenoton puutteet johtuivat mm. toimitetun talousveden määrään nähden 
riittämättömästä näytteenotosta, vanhentuneesta valvontatutkimusohjelmasta, 
näytemäärän harventamiseen liittyneistä virheistä tai näytteenoton unohtamisesta. 
Näytteenoton puutteiden korjaaminen on tärkeää, sillä viranomaisvalvonta muodostaa 
laitoksen käyttötarkkailun ohella perustan talousveden turvallisuudelle. Myös Euroopan 
komissio on kiinnittänyt huomiota viranomaisvalvonnan puutteisiin ja voi käynnistää asiaa 
koskevat oikeudelliset toimet Suomea vastaan. 
 
Talousvesinäytteiden tutkimiseen käytettävät määritysmenetelmät ja menetelmille asetetut 
vaatimukset on kuvattu talousvesiasetuksessa ja ne perustuvat juomavesidirektiiviin. 
Direktiivi sallii vaihtoehtoisten mikrobiologisten menetelmien käytön, jos menetelmän 
vastaavuus on voitu todentaa. Suomessa on hyödynnetty tätä direktiivin sallimaa 
mahdollisuutta ja vastaavuustutkimusten perusteella koliformiset bakteerit ja Echerichia 
coli –bakteerit voidaan talousvesiasetuksessa lueteltujen menetelmien lisäksi määrittää 
Colilert-18 QuantiTray –menetelmällä. 
 
Talousveden laatu 
 
EU-laitokset toimittivat erittäin hyvälaatuista talousvettä. Valvontatutkimustuloksista 99,99 
% täytti talousveden laadulle asetetut vaatimukset ja 99,64 % talousveden 
käyttökelpoisuudelle asetetut suositukset, mikä on hiukan edellisvuotta parempi tulos.  
 
Talousveden laatu täytti mikrobiologiset laatuvaatimukset, mutta kemiallinen laatu ei 
kaikilta osin vastannut talousvesiasetuksen vaatimuksia. Kahden laitoksen lähtevässä 
vedessä oli nitriittiä enemmän kuin mitä asetus sallii. Suurin nitriittipitoisuus oli 0,20 mg/l, 
kun enimmäispitoisuus laitokselta lähtevässä vedessä on 0,10 mg/l. Nitriittipitoisuutta 
vähennettiin optimoimalla laitoksen vedenpuhdistusta. Yhdessä käyttäjän hanasta 
otetussa näytteessä nitriittipitoisuus oli 0,51 mg/l, kun enimmäispitoisuus on 0,5 mg/l.  
 
Yhden laitoksen talousveden nikkelipitoisuus ja toisen laitoksen yksittäisen torjunta-aineen 
(2,6-diklooribentsoamidi, BAM) pitoisuus ylittivät sallitut enimmäispitoisuusrajat. 
Molemmille laitoksille oli myönnetty poikkeus tilanteen korjaamiseen. Talousveden 
nikkelipitoisuutta on suunniteltu vähennettävän kehittämällä nykyisen vesilaitoksen 
puhdistusprosesseja ja rakentamalla uusi vedenottamo. Torjunta-ainepitoisuuden 
vähentäminen on tarkoitus toteuttaa laimentamalla torjunta-ainetta sisältävää talousvettä 
hyvälaatuisella talousvedellä, kehittämällä olemassa olevan vesilaitoksen prosesseja ja 
rakentamalla uusi vedenottamo. Muilta kemiallisilta ominaisuuksiltaan talousvesi täytti 
asetetut laatuvaatimukset. 2,6-diklooribentsoamidin lisäksi talousvedessä havaittiin myös 
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muita yksittäisiä torjunta-aineita, mutta kaikki havaitut pitoisuudet olivat pienempiä kuin 
asetuksessa säädetty enimmäispitoisuus. Torjunta-aineiden yhteispitoisuudet eivät 
myöskään ylittäneet asetettua enimmäispitoisuutta. 
 
Talousveden käyttökelpoisuudessa ei ollut suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna 
ja myös laadun häiriöt ilmenivät samojen muuttujien valvontatutkimuksissa. Tavoitetaso ei 
kaikkien valvontatutkimustulosten osalta täyttynyt seuraavilla muuttujilla: pesäkkeiden 
lukumäärä (98,6 %), rauta (98,9 %), alumiini (99,1 %), mangaani (99,4 %), sameus 
(99,5 %), haju ja väri (99,6 %), maku ja pH (99,8 %) sekä koliformiset bakteerit (99,9 %). 
Yleisin häiriö on edelleen talousveden liian suuri rautapitoisuus, joka todettiin 28 laitoksen 
talousvedessä. Rautapitoisuus oli suurimmillaan 1300 µg/l. Mangaania havaittiin 15 
laitoksen talousvedessä enemmän kuin mitä asetus suosittaa. Mangaanipitoisuus oli 
suurimmillaan 210 µg/l. Pesäkelukuun ja sameuteen liittyviä laadun häiriöitä tavattiin 12 
laitoksen talousvedessä ja väriä 10 laitoksen talousvedessä. Muiden muuttujien osalta 
häiriöt liittyivät 3-5 laitoksen toimittamaan talousveteen. Talousveden sameus ja väri oli 
usein yhdistetty talousveden suureen rautapitoisuuteen. Koliformisia bakteereja tavattiin 3 
laitoksen talousvedessä pitoisuuden ollessa suurimmillaan 18 pmy/100 ml. 
Bakteeripitoisuutta vähennettiin klooridesinfioinnilla.  
 
Suurin osa laitoksista ei ollut määrittänyt akryyliamidin ja epikloorihydriinin laskennallisia 
pitoisuuksia, koska laitoksilla ei ollut käytetty polyakryyliamideja eikä veden käsittelyssä tai 
laitemateriaaleissa ollut myöskään käytetty epoksihartseja. Muutaman yksittäisen laitoksen 
osalta määritetyt akryyliamidin ja epikloorihydriinin pitoisuudet olivat pieniä jääden näille 
muuttujille asetetun laatuvaatimuspitoisuuden alapuolelle. Monet laitokset olivat jättäneet 
pois myös vinyylikloridin määrityksen, koska talousvedessä ei ollut todettu tri- eikä 
tetrakloorieteeniä eikä materiaaleissa käytetystä PVC:stä tiedetty liukenevan vinyylikloridia. 
Määritetyt talousveden vinyylikloridipitoisuudet olivat erittäin pieniä jääden selvästi 
laatuvaatimuspitoisuutta pienemmiksi. 
 
Talousveden laadusta tiedottaminen  
 
Talousvesiasetuksen 16 §:n mukaan terveydensuojeluviranomaisen on huolehdittava siitä, 
että talousveden toimittaja tiedottaa riittävästi toimittamansa talousveden laadusta. 
Talousveden laadusta tiedottamiseen käytetään yleisesti talousveden toimittajan tai 
kunnan verkkosivuja. Tämän lisäksi tietoa jaetaan paikallislehtien ja -radion sekä 
sähköpostin välityksellä, talousveden toimittajan asiakaslehdessä ja talousveden käyttäjille 
suunnatuissa tiedotteissa. Tiedon sisältö ja tiedottamisen tiheys vaihtelevat. Tiedottaminen 
voi koskea koko edellisen vuoden talousveden laadun tuloksia tai osavuosituloksia veden 
käyttäjän kannalta keskeisimmistä veden laadun muuttujista. Normaaliaikainen 
säännöllinen tiedottaminen luo varmuutta tiedottaa myös häiriö- ja kriisitilanteissa, joka 
edellyttää ajantasaista tiedottamista. Häiriötilanteissa käytössä voivat olla myös muut kuin 
perinteiset tiedottamisen tavat, kuten puhelimella lähetettävät tekstiviestit. 
Laajamittaisessa talousvesivälitteisessä epidemiassa voidaan hyödyntää vaaratiedotetta, 
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joka lähetetään suomen- ja ruotsinkielisenä, tarvittaessa myös saamen kielellä, kaikkialle 
Suomeen yleisimpien radio- ja televisiokanavien välityksellä.  
 
Juomavesidirektiivin edellyttämä raportointi 
 
Tässä yhteenvedossa esitettyjen tietojen keruu toteutettiin talousvesiasetuksen 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 2011—2013 tilanteesta 
vuoden 2015 alkupuolella. Talousveden laatua ja valvontaa koskevat säädökset, ohjeistus 
sekä kansalliset yhteenvedot talousveden valvonnasta ja laadusta ovat saatavilla Valviran 
Talousvesi-verkkosivulla http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveydensuojelu/talousvesi 
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