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Kommunala hälsoskyddsmyndigheter

Rapportering av hushållsvattnets kvalitet 2022
EU-vattendistributionsområden
Enligt 21 § 3 mom. i hushållsvattenförordningen (1352/2015) ska
den kommunala hälsoskyddsmyndigheten lämna regionförvaltningsverket resultaten av kontrollundersökningarna på de vattendistributionsområden som levererar hushållsvatten som uppgår till minst
1 000 m3 per dag eller motsvarar minst 5 000 personers behov. Resultaten ska lämnas senast i slutet av mars påföljande kalenderår.
Kontrolluppgifterna för år 2022 om analysresultaten av hushållsvatten, med undantag av uppgifterna om mätning av radioaktivitet, ska
fortsättningsvis inlämnas på de rapporteringstabeller i Excel-format
som publiceras senast december 2021 på Valviras Talousvesi webbsida (endast på finska).
Rapporteringen av resultaten av kontrollundersökningar av hushållsvatten och överföringen av provresultaten via Vati-systemet kommer
att utvecklas inom ramen för projektet för utveckling av systemet för
tillsyn över miljö- och hälsoskyddet (YTVK), men rapporteringen av
analysresultat sker tills vidare med Excel-tabeller till dess att systemets funktion har kunnat testas ordentligt.
Rapportering av mätningsresultaten av radioaktivitet (Samtliga vattendistributionsområden
som levererar över 10 m3 hushållsvatten eller till minst 50 användare)
Enligt 21 § 4 mom. i hushållsvattenförordningen (1352/2015) ska
den kommunala hälsoskyddsmyndigheten lämna Strålsäkerhetscentralen (STUK) och Valvira resultaten av mätningarna av radioaktiviteten inom de vattendistributionsområden som omfattas av förordningens tillämpningsområde. Kontrolluppgifterna för år 2022 rapporteras
med en Webropol-blankett (endast på finska) som har utarbetats av
STUK. Regionförvaltningsverken kommer att separat sända tillsynsenheterna en länk till blanketten. Länken till Webropol-blanketten
finns också på miljö- och hälsoskyddets extranät: Terveydensuojelu
PB 43, 00521 Helsingfors

Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

kirjaamo@valvira.fi
Telefon 0295 209 111

valvira.fi
FO-nummer 567057-6

2 (2)

– Talousvesi – Muuta aiheesta – Talousveden radioaktiivisuus – Ilmoita talousveden radioaktiivisuuden valvontatulokset. Uppgifterna
behöver inte separat skickas till Valvira, eftersom Valvira vid behov
begär dem av STUK.
Om vattendistributionsområdet inte har tillgång till uppgifterna om
mätning av radioaktiviteten behöver Webropol-blanketten inte ifyllas.
T.ex. radon och indikativ dos behöver inte mätas, om hushållsvattnet
helt och hållet har beretts av ytvatten.
Mer information:

Informationssystem och rapportering:
Juho Kutvonen, tfn 0295 209 350, juho.kutvonen@valvira.fi
Styrning av övervakningen av hushållsvattnets kvalitet:
Jaana Kilponen, tfn 0295 209 621, jaana.kilponen@valvira.fi
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