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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 461

talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 19 päivänä elokuuta 1994
annetun terveydensuojelulain (763/1994) 21 §:n nojalla:

1 §

Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella sosiaali- ja terveysminis-
teriö antaa yleiset määräykset talousveden
laatuvaatimuksista sekä tarvittavista tutki-
muksista.

2 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee kaikkea terveyden-
suojelulain 16 §:ssä tarkoitettua vettä:
1) jota toimitetaan talousvetenä käytettä-

väksi vähintään 10 m3 päivässä taikka vähin-
tään 50 henkilön tarpeisiin;
2) jota käytetään elintarvikealan yritykses-

sä ihmisten käyttöön tarkoitettujen tuotteiden
tai aineiden valmistukseen, jalostukseen, säi-
lytykseen ja markkinoille saattamiseen, pait-
si sellaisissa tapauksissa, joissa kunnan ter-
veydensuojeluviranomainen on varmistanut,
ettei veden laatu heikennä valmiiden elintar-
vikkeiden terveydellistä laatua; sekä
3) sellaista vettä, jota jaetaan talousvetenä

käytettäväksi osana julkista tai kaupallista
toimintaa.

3 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) veden käyttäjällä henkilöä, kiinteistöä

tai laitosta, jolle vettä toimitetaan talousvete-
nä käytettäväksi;
2) vedenkäyttölaitteilla astianpesukoneita,

keittimiä ja muita vastaavia laitteita, joissa
käytetään talousvettä; sekä
3) kiinteistön omilla laitteilla talousvettä

toimittavan laitoksen vesijohtoon liitetyn
kiinteistön vesijohtoja laitteineen liittämis-
kohtaan saakka.

4 §

Talousveden laatuvaatimukset

Talousvedessä ei saa olla pieneliöitä tai
loisia tai mitään aineita sellaisina määrinä tai
pitoisuuksina, joista voi olla vaaraa ihmisten
terveydelle. Talousveden on täytettävä liit-
teen I taulukoissa 1 ja 2 sekä liitteen I A
taulukossa 1 esitetyt vähimmäisvaatimukset.
Talousveden on oltava myös muuten käyt-
tötarkoitukseensa soveltuvaa, eikä se saa
aiheuttaa haitallista syöpymistä tai haitallis-
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ten saostumien syntymistä vesijohdoissa ja
vedenkäyttölaitteissa. Käyttökelpoisuuteen
perustuvat laatusuositukset on esitetty liit-
teen I taulukossa 3 sekä liitteen I A taulu-
kossa 2.

5 §

Vaatimusten täyttymiskohta

Laatuvaatimukset koskevat talousvettä toi-
mittavan laitoksen jakeluverkossa toimitta-
maa talousvettä siinä kohdassa, jossa vesi
otetaan käyttäjän vesihanasta, tankissa toimi-
tettavaa talousvettä siinä kohdassa, jossa vesi
otetaan tankista, sekä myyntiin tarkoitettua
pullotettua tai säiliössä toimitettavaa vettä
siinä kohdassa, jossa vesi pullotetaan tai
pannaan säiliöihin. Elintarvikealan yritykses-
sä käytettävän veden on täytettävä laatuvaa-
timukset siinä kohdassa, jossa vesi käyte-
tään.
Talousvettä toimittava laitos on vastuussa

laatuvaatimusten täyttymisestä kiinteistön
vesijohtoon liittämiskohtaan saakka.

6 §

Poikkeukset

Lääninhallituksen tulee rajata terveyden-
suojelulain 17 §:ssä tarkoitetun poikkeuksen
voimassaoloaika mahdollisimman lyhyeksi,
kuitenkin enintään kolmeksi vuodeksi. Poik-
keus voidaan myöntää ainoastaan asetuksen
liitteen I taulukon 2 mukaisten kemiallisten
laatuvaatimusten täyttämisestä. Poikkeava
pitoisuus saa olla enintään puolitoistakertai-
nen raja-arvopitoisuuteen verrattuna. Läänin-
hallitus voi kuitenkin hyväksyä tätä suurem-
man pitoisuuden, jos siihen on erityinen pe-
rusteltu syy.
Talousveden toimittajan on poikkeushake-

muksessaan esitettävä seuraavat tiedot:
1) poikkeuksen syy;
2) muuttuja, jonka raja-arvosta haetaan

poikkeusta;
3) aikaisemmat valvontatutkimustulokset;
4) enimmäispitoisuus, jolle haetaan hyväk-

symistä:
5) alue, jolle laitos toimittaa vettä;
6) päivittäin toimitetun veden keski- ja

enimmäismäärä;
7) veden käyttäjämäärä;
8) veden toimituksen piirissä olevat elin-

tarvikealan yritykset, joille veden laadulla on
olennaista merkitystä;
9) veden laadun seurantasuunnitelma; sekä
10) suunnitelma korjaustoimenpiteistä ai-

katauluineen ja kustannusarvioineen sekä
haettu poikkeuksen kesto.
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on

annettava poikkeushakemuksesta lääninhalli-
tukselle lausunto, johon sisältyy viranomai-
sen kanta haetun poikkeuksen kestosta sekä
selvitys terveydensuojelulain 20 §:n nojalla
annetuista määräyksistä. Jos veden laadun
saattaminen tämän asetuksen mukaiseksi
edellyttää muutoksia vedenhankinnassa, on
vaihtoehtoisista vedenhankintatavoista han-
kittava alueellisen ympäristökeskuksen lau-
sunto.
Lääninhallituksen tulee lähettää myöntä-

mänsä poikkeukset tiedoksi sosiaali- ja ter-
veysministeriölle sekä asianomaiselle alueel-
liselle ympäristökeskukselle.
Jos talousvettä toimittava laitos, jolle poik-

keuslupa on myönnetty, toimittaa talousvettä
vähintään 1 000 m3 päivässä taikka vähin-
tään 5 000 käyttäjälle, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö ilmoittaa poikkeuksesta Euroopan
komissiolle kahden kuukauden kuluessa
poikkeuksen myöntämisestä.
Erityisestä syystä lääninhallitus voi myön-

tää poikkeuksen toiseksi, enintään kolmen
vuoden pituiseksi jaksoksi. Sosiaali- ja ter-
veysministeriö toimittaa Euroopan komissiol-
le selvityksen tilanteesta, jonka vuoksi poik-
keusta tarvitaan, sekä perustelut poikkeuksen
myöntämispäätökselle. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö voi esittää komissiolle pyynnön kol-
mannesta poikkeuksesta enintään kolmeksi
vuodeksi.

7 §

Talousveden laadun säännöllinen valvonta

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on
valvottava säännöllisin tutkimuksin tämän
asetuksen 2 §:ssä tarkoitettua talousvettä.
Valvontatutkimusnäytteiden vähimmäismää-
rät on esitetty liitteessä II.
Säännölliseen valvontaan sisältyvät
1) jatkuva valvonta, jonka tarkoituksena

on hankkia säännöllisesti tietoa laadusta
sekä talousveden käsittelyn, erityisesti desin-
fioinnin, tehokkuudesta ja laatuvaatimusten
täyttymisestä, ja
2) jaksottainen seuranta, jonka avulla on

tarkoitus selvittää, täyttääkö talousvesi tä-
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män asetuksen liitteen I mukaiset vaatimuk-
set.

8 §

Valvontatutkimusohjelma

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tu-
lee yhteistyössä talousvettä toimittavan lai-
toksen kanssa laatia talousvettä toimittavien
laitosten säännöllistä valvontaa varten laitos-
kohtainen valvontatutkimusohjelma, jossa
laitoksen ominaispiirteet on otettu huomi-
oon. Ohjelmaan tulee myös sisällyttää pai-
kallisista olosuhteista, kuten vedenottamon
haavoittuvasta sijainnista tai läheisistä onnet-
tomuusalttiista toiminnoista aiheutuvat eri-
tyisvalvonnan tarpeet. Tällä tarkoitetaan
muidenkin kuin liitteen I taulukoissa 1, 2 ja
3 sekä liitteen I A taulukoissa 1 ja 2 esitet-
tyjen muuttujien sisällyttämistä valvontatut-
kimuksiin taikka valvontatutkimusten tihey-
den lisäämistä terveydellisten olojen turvaa-
misen kannalta tarpeellisten muuttujien suh-
teen.
Valvontatutkimusohjelmaa laatiessaan kun-

nan terveydensuojeluviranomaisen on tarvit-
taessa pyydettävä lausunto asianomaiselta
alueelliselta ympäristökeskukselta. Vähintään
10 m3 päivässä taikka vähintään 50 henkilön
tarpeisiin talousvettä toimittavan laitoksen
valvontatutkimusohjelma on toimitettava
tiedoksi lääninhallitukselle sekä asianomai-
selle ympäristökeskukselle.
Valvontatutkimusohjelma on tarkistettava

vähintään viiden vuoden välein ja muulloin-
kin, milloin sitä olosuhteiden muuttumisen
takia on pidettävä tarpeellisena.

9 §

Valvontatutkimusohjelman sisältö

Valvontatutkimusohjelman tulee sisältää
vähintään liitteen II mukaiset määritykset, ja
tutkittavien näytteiden määrän tulee olla vä-
hintään siinä esitetyn mukainen.
Liitteen II taulukon 2 mukaisten näytteiden

määrää voidaan vähentää enintään puoleen
taulukossa esitetystä, jos kahden edellisen,
peräkkäisen vuoden aikana otetuista näytteis-
tä saadut tulokset eivät poikkea merkittävästi
toisistaan ja ovat olennaisesti parempia kuin
liitteessä I esitetyt raja-arvot, ja jos ei ole
sellaista tekijää, joka todennäköisesti aiheut-
taisi veden laadun huononemista. Tällöin on

tehtävä vastaava muutos valvontatutki-
musohjelmaan.

10 §

Laitoksen käyttötarkkailu ja omavalvonta

Valvontatutkimusohjelmaan on koottava
tiedot talousvettä toimittavan laitoksen
omasta käyttötarkkailusta sekä elintarvi-
kealan yrityksen omavalvontaan liittyvästä
veden laadun tarkkailusta. Laitoksen käyttö-
tarkkailuun tulee sisältyä riittävä raakaveden
laadun seuranta veden käsittelyn asianmukai-
suuden varmistamiseksi.
Talousveden valmistukseen käytettävän

pintaveden laatuvaatimuksista ja valvontatut-
kimuksista määrätään erikseen.

11 §

Erityistilanteet

Epäillyssä tai todetussa veden saastumisti-
lanteessa on tarpeen mukaan määritettävä
myös muita kuin valvontatutkimusohjelmaan
sisältyviä muuttujia ja tehtävä määrityksiä
tiheämmin, kuin mitä valvontatutkimusohjel-
massa on määrätty.

12 §

Määritysmenetelmät

Valvontatutkimuksissa on käytettävä SFS-
EN-standardien mukaisia määritysmenetel-
miä tai niiden puuttuessa ISO-standardien
mukaisia määritysmenetelmiä, taikka sellai-
sia menetelmiä, jotka määritystarkkuudeltaan
ja luotettavuudeltaan vastaavat vähintään
näitä menetelmiä. Jos käytetään muita kuin
edellä mainittuja standardimenetelmiä, on ne
ilmoitettava tulosten ilmoittamisen yhteydes-
sä.

13 §

Tutkimuslaboratoriot

Tässä asetuksessa tarkoitettuja talousveden
valvontatutkimuksia tekevän laboratorion on
täytettävä terveydensuojelulain 49 §:n mu-
kaiset edellytykset.
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14 §

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen
velvoitteet

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on
tarkistettava heti valvontatutkimustuloksista
tiedon saatuaan täyttääkö talousvesi tämän
asetuksen mukaiset vaatimukset ja tarvitta-
essa ryhdyttävä terveydensuojelulain mukai-
siin toimenpiteisiin.
Terveydelliset laatuvaatimukset
Jos talousvesi ei täytä liitteiden I ja I A

taulukossa 1 esitettyjä mikrobiologisia laatu-
vaatimuksia uusintatutkimuksella varmistet-
tunakaan, taikka jos vedessä esiintyy muita
pieneliöitä tai loisia terveydelle haitallisessa
määrin, kunnan terveydensuojeluviranomai-
sen on yhdessä talousveden toimittajan kans-
sa selvitettävä syy tähän ja terveydensuojelu-
lain 20 §:n nojalla määrättävä veden toimit-
taja pikaisesti korjaamaan tilanne. Veden
käyttäjille on viipymättä annettava tarpeelli-
set määräykset ja ohjeet terveyshaittojen eh-
käisemiseksi.
Jos talousvesi ei täytä liitteen I taulukossa

2 esitettyjä kemiallisia laatuvaatimuksia
uusintatutkimuksella varmistettunakaan, tai
vedessä on todettu esiintyvän terveydelle
haitallisia muita aineita, kunnan terveyden-
suojeluviranomaisen on yhdessä veden toi-
mittajan kanssa selvitettävä syy tähän ja rat-
kaistava, tarvitaanko välittömiä toimenpiteitä
veden laadun korjaamiseksi laatuvaatimukset
täyttäväksi. Jos enimmäispitoisuuden ylitty-
misestä aiheutuu vaaraa veden käyttäjille,
kunnan terveydensuojeluviranomaisen on
annettava terveydensuojelulain 20 §:n nojalla
veden toimittajalle määräykset pikaisista toi-
menpiteistä tilanteen korjaamiseksi. Veden
käyttäjille on annettava tarpeelliset määräyk-
set ja ohjeet terveyshaittojen ehkäisemiseksi.
Jos raja-arvon ylitys on lievä eikä välittö-

miä terveyshaittoja ole odotettavissa, kunnan
terveydensuojeluviranomaisen on määrättävä
veden toimittaja hakemaan lääninhallituksel-
ta terveydensuojelulain 17 §:ssä ja tämän
asetuksen 6 §:ssä tarkoitettua poikkeusta laa-
tuvaatimusten täyttämisestä korjaustoi-
menpiteiden ajaksi. Jos poikkeama raja-ar-
vosta on merkitykseltään vähäinen ja tilanne
voidaan korjata enintään 30 päivän kuluessa
poikkeaman havaitsemisesta, ei lääninhalli-
tukselta tarvitse hakea poikkeusta.
Jos laatuvaatimusten täyttymättömyys ai-

heutuu kiinteistön omista laitteista, eikä toi-

mitetun veden laadun voida katsoa olevan
tähän syynä, kunnan terveydensuojeluvi-
ranomaisen on varmistettava, että kiinteistön
omistaja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin
terveyshaitan poistamiseksi, ja että veden
käyttäjille annetaan tarvittavat ohjeet haitto-
jen välttämiseksi.
Laatusuositukset
Jos talousvesi ei täytä liitteen I taulukon 3

taikka liitteen I A taulukon 2 mukaisia laa-
tusuosituksia, kunnan terveydensuojeluvi-
ranomaisen on selvitettävä, liittyykö raja-
arvon ylitykseen terveyshaittoja. Jos ylityk-
seen voi liittyä terveyshaittoja, on annettava
määräys korjaustoimenpiteisiin ryhtymisestä.
Veden käyttäjille on tiedotettava raja-arvojen
ylityksistä ja niiden merkityksestä riippumat-
ta siitä, liittyykö ylityksiin terveyshaittoja
vai ei.
Ilmoitukset muille viranomaisille
Jos laatuvaatimukset eivät täyty talousvettä

toimittavan laitoksen raakaveden epäillystä
tai todetusta saastumisesta johtuen, kunnan
terveydensuojeluviranomaisen on ilmoitetta-
va tästä alueelliselle ympäristökeskukselle
raakavedenottamolla tehtävien toimenpitei-
den toteuttamiseksi.
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on

ilmoitettava välittömästi lääninhallitukselle
sellaisista valvontatutkimusten tuloksista,
jotka eivät täytä laatuvaatimuksia. Tieto
kunnan terveydensuojeluviranomaisen pää-
töksestä sellaisissa tapauksissa, joissa poik-
keusta ei haeta, on myös toimitettava läänin-
hallitukselle.

15 §

Käsittelyn, laitteiden ja materiaalien laadun
varmistaminen

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on
varmistettava, että talousveden valmistuk-
seen käytetty vedenkäsittely on asianmu-
kainen ja raakaveden laatuun nähden riittä-
vän tehokas.
Talousveden käsittelyssä tai jakelussa käy-

tetyistä aineista tai uusissa laitteissa käyte-
tyistä materiaaleista ei saa joutua talousve-
teen epäpuhtauksia suurempia määriä, kuin
niiden käytön mahdollistamiseksi on välttä-
mätöntä, eivätkä ne saa vaarantaa tämän ase-
tuksen mukaisten talousveden laatuvaatimus-
ten täyttymistä.
Talousveden käsittelyssä käytettävien ai-

neiden on täytettävä vähintään SFS-EN-stan-
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dardien mukaiset vaatimukset. Ellei aineelle
ole vahvistettua standardia, sen on täytettävä
vastaavat vaatimukset kuin sellaisten ainei-
den, joille standardi on vahvistettu.

16 §

Tiedottaminen ja raportointi

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on
huolehdittava, että talousveden toimittaja
tiedottaa riittävästi toimittamansa veden laa-
dusta. Jos veden toimittajalle on myönnetty
terveydensuojelulain 17 §:ssä ja tämän ase-
tuksen 6 §:ssä tarkoitettu poikkeus, on tästä
sekä poikkeuksen syistä, sisällöstä ja suunni-
telluista korjaustoimenpiteistä tiedotettava
veden käyttäjille.
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on

huolehdittava, että kunnan alueella olevat
kotitaloudet, joita ei ole liitetty talousvettä
toimittavan laitoksen vesijohtoon, saa riittä-
västi tietoa alueensa talousveden laadusta,
siihen mahdollisesti liittyvistä terveyshaitois-
ta sekä haittojen poistamismahdollisuuksista.
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on

toimitettava vähintään 1 000 m3 päivässä
taikka vähintään 5 000 käyttäjälle talousvettä

toimittavien laitosten valvontatutkimusten
tulokset lääninhallitukselle kutakin kalenteri-
vuotta seuraavan kolmen kuukauden kulues-
sa. Lääninhallitus laatii tuloksista yhteenve-
don ja toimittaa sen Kansanterveyslaitoksel-
le, joka laatii kolmen vuoden välein kansal-
lisen raportin Euroopan komissiolle toimitet-
tavaksi.

17 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä
toukokuuta 2000. Tällä asetuksella kumotaan
20 päivänä tammikuuta 1994 talousveden
laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös
(74/1994).

18 §

Siirtymäsäännös

Talousveden laatu ja sen valvonta on saa-
tettava tämän asetuksen mukaiseksi 25 jou-
lukuuta 2003 mennessä.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2000

Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara

Yli-insinööri Leena Hiisvirta
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OIKAISU
12.09.2001Merkitty kohta pitää olla seuraavasti:0,40 mg/l
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 462

kalojen VHS-taudin vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2000

Maa ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautien vastustamisesta
eläinten kuljetuksessa 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1363/1994) 8 §:n no-
jalla:

1 §

Asetuksen soveltamisala

Tämä asetus koskee Ahvenanmaan maa-
kunnan Kumlingenin kunnassa sijaitsevan
kalanviljelylaitoksen kaloissa todetun kirjo-
lohen verenvuotoseptikemian (VHS-taudin)
vuoksi perustettavaa rajoitusaluetta.

2 §

Rajoitusalue

Rajoitusalue kattaa liitteessä olevaan kart-
taan merkityt alueet.

3 §

Rajoitusaluetta koskevat määräykset

Kalojen, niiden osien ja sukusolujen, ka-

loista peräisin olevan jätteen, kalanviljely- ja
kuljetuskaluston, kalanrehun sekä muiden
mahdollisesti tartuntaa levittävien tavaroiden
ja aineiden kuljetus rajoitusalueella, sen ra-
jojen yli tai sen kautta on kielletty.
Ahvenanmaan maakuntaeläinlääkäri voi

erityisesti perustellusta syystä myöntää yksit-
täistapauksissa luvan poiketa rajoitusalueella
1 momentissa mainituista määräyksistä.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä
toukokuuta 2000.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja Minna Suokko
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