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Vuonna 2013 Suomessa oli 153 suurta, juomavesidirektiivin 98/83/EY raportointikriteerit 
täyttävää laitosta, ns. EU-laitosta, jotka toimittivat talousvettä noin 4,3 miljoonalle 
käyttäjälle. Käyttäjien määrä vastaa lähes 80 % väestöstä. Käyttäjien määrä oli hivenen 
noussut edellisestä vuodesta. 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. 
Viiden laitoksen talousvedestä yli puolet toimitettiin elintarviketeollisuuden käyttöön. 
 
Talousveden laadun seuranta 
 
EU-laitosten talousvedestä tehtiin vuonna 2013 runsas 107 000 viranomaisvalvonnan 
tutkimusta, mikä on noin 2 000 tutkimusta enemmän kuin edellisenä vuotena. 
Talousvedelle asetettujen laatuvaatimusten toteutumista seurattiin noin 52 000 
valvontatutkimuksella ja laatusuositusten toteutumista noin 55 000 valvontatutkimuksella.  
 
Suurin osa näytteistä oli otettu käyttäjän hanasta, jotkut näytteet laitokselta lähtevästä 
vedestä. 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.  
 
Vaikka viranomaisvalvonta oli suurelta osin talousasetuksen vaatimusten mukaista, ei se 
toteutuneiden näytemäärien perusteella ollut kuitenkaan kaikkien laitosten osalta riittävää. 
Joko yksittäisen tai useamman muuttujan näytteenottoon liittyviä puutteita oli 24 laitoksen 
viranomaisvalvonnassa, mikä on neljä laitosta vähemmän kuin vuonna 2012. Eniten 
näytteenoton puutteita oli nitriitin viranomaisvalvonnassa (N=10 laitosta). Mikrobiologisten 
tutkimusten näytteenotto ei myöskään kaikilta osin vastannut talousvesiasetuksen 
vaatimuksia. Kaikkia muita mikrobiologisia muuttujia kuin Clostridium perfringens -
bakteeria oli tutkittu liian vähän 4 laitoksen talousvedestä. Näytteenoton puutteet johtuivat 
mm. vanhentuneesta valvontatutkimusohjelmasta, näytteenoton unohtamisesta tai 
muuttujan määrittämisestä virheellisesti laitokselta lähtevästä vedestä käyttäjän hanasta 
otetun näytteen sijaan.  
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Kuvassa 1 on näytteenoton riittävyyttä tarkasteltu koko raportointijakson ajalta eli vuosina 
2011−2013. Kuvasta havaitaan, että jonkinlainen näytteenoton puute on ollut todettavissa 
joka kolmannella laitoksella (N=52 laitosta). 31 laitoksella näytepuutteita oli yhtenä 
vuotena, 17 laitoksella kahtena vuotena ja 4 laitoksella kaikkina kolmena vuotena.  
 

 
 
Kuva 1. Näytteenoton puutteet vuosina 2011−2013. 
 
 
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 vastaavuustutkimusten perusteella koliformiset 
bakteerit ja Echerichia coli –bakteerit voidaan määrittää talousvesiasetuksessa lueteltujen 
menetelmien lisäksi Colilert-18 QuantiTray –menetelmällä. 
 
Talousveden laatu 
 
EU-laitokset toimittivat erittäin hyvälaatuista talousvettä. Valvontatutkimustuloksista 99,98 
% täytti talousveden laadulle asetetut vaatimukset ja 99,67 % talousveden 
käyttökelpoisuudelle asetetut suositukset, mikä on hiukan edellisvuotta parempi tulos.  
 
Talousveden laatu täytti mikrobiologiset laatuvaatimukset, mutta kemiallinen laatu ei aivan 
kaikilta osin vastannut talousvesiasetuksen vaatimuksia. Kahden laitoksen vedessä oli 
fluoridia enemmän kuin talousvesiasetus sallii. Pitoisuus oli suurimmillaan 2,2 mg/l, vaikka 
asetuksen suurin sallima pitoisuus on 1,5 mg/l. Toisella laitoksella tilanteesta ei raportoitu 
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korjaavia toimenpiteitä, toisella laitoksella talousveden fluoridipitoisuutta vähennettiin 
veden laimentamisen avulla. Fluoridin lisäksi talousvedessä havaittiin yksittäisiä raja-arvon 
ylittäviä pitoisuuksia nikkeliä (22 µg/l), nitriittiä (0,55 µg/l käyttäjän hanavedessä ja 0,13 
µg/l laitokselta lähtevässä vedessä) ja yksittäistä torjunta-ainetta, heksatsinonia (0,11 
µg/l). Muilta kemiallisilta ominaisuuksiltaan talousveden laatuvaatimukset toteutuivat. 
Lähtevän veden nitriittipitoisuutta vähennettiin säätämällä talousveden 
desinfiointiprosessia. Heksatsinonipitoisuutta vähennettiin myös talousveden 
puhdistusprosessin säädöillä. Muut laatuvirheet eivät johtaneet korjaaviin toimenpiteisiin. 
Heksatsinonin lisäksi talousvedessä havaittiin myös muita yksittäisiä torjunta-aineita, mutta 
kaikki havaitut pitoisuudet olivat pienempiä kuin asetuksessa säädetty enimmäispitoisuus. 
Torjunta-aineiden yhteispitoisuudet eivät myöskään ylittäneet asetettua 
enimmäispitoisuutta. 
 
Kahdella laitoksella oli aluehallintoviraston myöntämä poikkeuslupa talousvesiasetuksessa 
säädettyä suurempaan kemialliseen laatuvaatimukseen. Mynämäen vesihuoltolaitokselle 
oli myönnetty toukokuun 2013 loppuun asti nikkelin poikkeusarvo 40 µg/l. 
Talousvesiasetuksessa nikkelille säädetty laatuvaatimus on 20 µg/l. Riihimäen Veden 
poikkeus koskee yksittäistä torjunta-ainetta, 2,6-diklooribentsoamidia (BAM). Kesäkuun 
2015 loppuun saakka myönnetyn poikkeuksen enimmäispitoisuus on 0,15 µg/l. 
Kummankin laitoksen talousvesi täytti näiden muuttujien osalta poikkeusluvissa asetetut 
laatuvaatimukset.    
 
Vuosien 2011−2013 aikana talousveden laadun puutteet liittyivät nitriitin, fluoridin, nikkelin 
ja yksittäisten torjunta-aineiden pitoisuuksiin. Yksittäisiä laatuvaatimuksen täyttämättömiä 
nitriittipitoisuuksia havaittiin talousvedessä kaikkina kolmena vuotena: vuosina 2011 ja 
2013 kahden laitoksen talousvedessä ja vuonna 2012 kolmen laitoksen talousvedessä. 
Kahden laitoksen talousvedessä yksittäisiä suuria nitriittipitoisuuksia havaittiin useampana 
vuotena. Fluoridin, nikkelin ja yksittäisen torjunta-aineen suuria pitoisuuksia tavattiin 
talousvedessä kahtena vuotena. Yhdellä laitoksella fluoridipitoisuuteen liittyneitä 
laatuvirheitä esiintyi kahden raportointivuoden aikana, muiden muuttujien osalta havainnot 
liittyivät eri laitosten toimittamaan talousveteen.  
 
Vuonna 2013 talousveden käyttökelpoisuudessa ei ollut todettavissa suuria muutoksia 
edellisiin vuosiin verrattuna ja koko raportointikauden tarkastelussa laadun häiriöt ilmenivät 
pääsääntöisesti samojen muuttujien valvontatutkimuksissa. Hajun, maun, sameuden ja 
värin tulokset paranivat hiukan vuosi vuodelta, mutta muiden muuttujien tilanteessa ei ollut 
havaittavissa selkeää suuntausta suuntaan taikka toiseen.  
 
Vuonna 2013 tavoitetaso ei kaikkien valvontatutkimustulosten osalta täyttynyt seuraavilla 
muuttujilla: rauta (98,9 %), pesäkkeiden lukumäärä ja mangaani (99,3 %), alumiini 
(99,5 %), koliformiset bakteerit (99,6 %) sekä väri, sameus, haju, pH, hapettuvuus, maku 
ja ammonium (99,7−99,98 %). Yleisin häiriö on edelleen talousveden liian suuri 
rautapitoisuus, joka todettiin 21 laitoksen talousvedessä. Seuraavaksi yleisin laatuhäiriö on 
liian suuri mangaanipitoisuus, joka havaittiin 14 laitoksen talousvedessä. 
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Mangaanipitoisuus oli suurimmillaan 350 µg/l. Koliformisiin bakteereihin, pesäkelukuun ja 
sameuteen liittyviä laadun häiriöitä tavattiin 7 laitoksen talousvedessä ja pH-arvoon liittyviä 
häiriöitä 6 laitoksen talousvedessä. Muiden muuttujien osalta häiriöt liittyivät 1-5 laitoksen 
toimittamaan talousveteen. Koliformisten bakteerien pitoisuus oli suurimmillaan 201 
pmy/100 ml. Bakteeripitoisuutta vähennettiin veden huuhtelujen ja klooridesinfioinnin 
avulla. Yhdessä tapauksessa veden käyttäjille annettiin keittokehotus veden puutteellisen 
mikrobiologisen laadun vuoksi. Koliformisten bakteerien esiintyminen talousvedessä ei 
aina johtanut toimenpiteisiin. Vuonna 2013 raportoitiin kaksi viitteellisen kokonaisannoksen 
tulosta, jotka osoittivat talousveden laadun olleen kunnossa.   
 
Tässä yhteenvedossa talousveden laatua on tarkasteltu Manner-Suomen vuoden 2013 
osalta myös aluehallintovirastojen edustamien alueiden mukaisesti (Liitteet 1, 5, 6, 8, 9 ja 
10). Mangaanin ja koliformisten bakteerien laatuun liittyviä häiriöitä oli Lappia lukuun 
ottamatta kaikilla alueilla. Suuria rautapitoisuuksia tavattiin myös eri puolella Suomea 
neljän aluehallintoviraston alueella sijaitsevien laitosten talousvedessä. Muita laadun 
häiriöitä esiintyi tätä vähemmin. Värin laatuhäiriöitä oli ainoastaan Etelä-Suomen alueella. 
 
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 erityistilanteissa, joka 
edellyttää ajantasaista tiedottamista. Häiriötilanteissa käytössä voivat olla myös muut kuin 
perinteiset tiedottamisen tavat, kuten puhelimella lähetettävät tekstiviestit. 
Laajamittaisessa talousvesivälitteisessä epidemiassa voidaan hyödyntää vaaratiedotetta, 
joka lähetetään suomen- ja ruotsinkielisenä, tarvittaessa myös saamen kielellä yleisimpien 
radio- ja televisiokanavien välityksellä.  
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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 
helmikuun 2015 loppuun mennessä. 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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