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Vuonna 2011 Suomessa oli 154 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. Suurin laitos oli 
pääkaupunkiseudun vesihuollosta vastaava HSY Vesi, joka toimitti talousvettä runsaalle 
miljoonalle käyttäjälle. EU-laitosten talousvedestä 44 % 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 2011 yli 100 000 viranomaisvalvonnan 
tutkimusta. Talousvedelle asetettujen laatuvaatimusten täyttymistä seurattiin noin 48 000 
valvontatutkimuksella ja laatusuositusten täyttymistä noin 59 000 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 26 laitoksen viranomaisvalvonnassa. Eniten 
puutteita oli torjunta-aineiden, trihalometaanien ja bentso(a)pyreenin määrityksissä. 
Escherichia coli –bakteerin ja koliformisten bakteerien määrityksiin liittyvät näytteenotot 
täyttivät asetuksen vähimmäisvaatimukset.  
 
EU-laitokset toimittivat pääsääntöisesti erittäin hyvälaatuista talousvettä. 
Valvontatutkimustuloksista 99,98 % täytti talousveden laadulle asetetut vaatimukset ja 
99,63 % talousveden käyttökelpoisuudelle asetetut suositukset. Talousveden laatu täytti 
mikrobiologiset laatuvaatimukset. Kemiallisen laadun osalta fluoridia ja nitriittiä esiintyi 
molempia kahden laitoksen talousvedessä enemmän kuin mitä asetus sallii. 
Laatuvaatimusta suuremmat fluoridipitoisuudet, 1,6—1,9 mg/l, johtuivat riittämättömästä 
laimennusveden käytöstä ja talousveden valmistukseen liittyvän puhdistusprosessin 
häiriöistä. Nitriittiä talousvedessä oli enimmillään 0,52 mg/l laatuvaatimuksen ollessa 0,5 
mg/l. Muilta kemiallisilta ominaisuuksiltaan talousvesi täytti asetetut laatuvaatimukset. 
Talousvedessä havaittiin joitakin yksittäisiä torjunta-aineita, mutta kaikki havaitut 
pitoisuudet olivat pienempiä kuin asetuksessa säädetty enimmäispitoisuus. Torjunta-
aineiden yhteispitoisuudet eivät myöskään ylittäneet asetettua enimmäispitoisuutta. 
Kolmen laitoksen talousveteen oli desinfioinnin sivutuotteena muodostunut dalaponia, joka 
on kemiallisesti sama yhdiste kuin 1980-luvulla käytetty torjunta-aine. Pitoisuus oli 
suurimmillaan 0,45 µg/l. Koska dalaponi oli muodostunut kloorauksen yhteydessä, tuloksia 
ei arvioitu yksittäiselle torjunta-aineelle asetetun laatuvaatimuksen perusteella. USA:n 
EPA:n (Environmental Protection Agency) suosittelema terveysperusteinen 
enimmäispitoisuus dalaponille juomavedessä on 200 µg/l. 
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Talousveden käyttökelpoisuus oli hyvin pitkälti samalla tasolla kuin edellisinä vuosina. 
Laadun häiriöitä havaittiin seuraavien muuttujien valvontatutkimuksissa: pesäkkeiden 
lukumäärä, rauta, mangaani, haju, sameus, väri, maku, koliformiset bakteerit, alumiini, pH 
ja orgaanisen hiilen kokonaismäärä. Yleisin häiriö oli talousveden liian suuri rautapitoisuus, 
joka todettiin 30 laitoksen talousvedessä. Rautapitoisuus oli suurimmillaan 960 µg/l. 
Mangaania havaittiin 17 laitoksen talousvedessä enemmän kuin mitä asetus suosittaa. 
Mangaanipitoisuus oli suurimmillaan 130 µg/l. Pesäkelukuun liittyviä laadun häiriöitä 
tavattiin 10 laitoksen talousvedessä ja koliformisia bakteereja 9 laitoksen talousvedessä. 
Koliformisten bakteerien pitoisuus oli enimmillään 23 pmy/100 ml.  
 
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. Häiriötilanteessa käytössä voivat olla myös muut tiedottamisen 
tavat, kuten puhelimella lähetettävät tekstiviestit. Tiedon sisältö ja tiedottamisen tiheys 
vaihtelevat. 
 
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 
2011—2013 tilanteesta vuoden 2015 alkupuolella.  
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