
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 

talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 

muuttamisesta 

Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 2017 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti 

muutetaan talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 

(1352/2015) 1, 3‒5, 7‒10, 12‒14, 17 ja 19‒20 § sekä liitteet I, II ja III ja  

lisätään asetukseen uusi 3 a, 7 a ja 18 a § seuraavasti:   

 

1 § 

Tarkoitus 

 

Tässä asetuksessa säädetään talousveden laatuvaatimuksista ja -suosituksista, niiden enimmäisarvoista ja niistä 

poikkeamisesta, talousveden desinfioinnista, säännöllisestä valvonnasta ja tutkimuksista, valvontaa varten tarvittavasta 

riskien arvioinnista ja hallinnasta, talousveden radioaktiivisista aineista aiheutuvan säteilyaltistuksen rajoittamisesta 

sekä häiriötilanteisiin varautumista koskevien suunnitelmien sisällöstä ja laatimisesta. 

----- 

3 § 

Määritelmät 

 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 

1) veden käyttäjällä vedenjakelualueella olevaa luonnollista henkilöä, kiinteistöä, laitosta tai julkista tai kaupallista 

toimintaa harjoittavaa, joka käyttää vedenjakelualueella vettä talousvetenä; 

2) vedenkäyttölaitteilla astianpesukoneita, keittimiä, sellaisia koneita ja laitteita, joissa talousvesi joutuu kosketuksiin 

elintarvikkeiden kanssa, sekä muita vastaavia laitteita, joissa käytetään talousvettä; 

3) kiinteistön vesilaitteistolla talousvettä toimittavan laitoksen vesijohtoon liitetyn kiinteistön vesijohtoja laitteineen 

liittämiskohtaan saakka sekä veden käyttäjän omia talousvedenhankintaan käytettäviä laitteita vesisäiliöstä, kaivosta tai 

muusta vedenottamosta käyttöpisteeseen saakka; 

4) talousveden saastumisella talousveden mikrobiologisen, kemiallisen tai radioaktiivisen laadun muuttumista niin, että 

siitä voi aiheutua terveyshaittaa; 

5) häiriötilanteella yllättävää tai äkillistä tilannetta, joka voi aiheuttaa talousveden saastumista ja jonka hallinta voi 

edellyttää normaalista poikkeavaa johtamismallia ja viestintää; 

6) häiriötilannesuunnitelmalla ohjeistusta, jonka avulla kunnan terveydensuojeluviranomainen yhteistyössä muiden 

viranomaisten, talousvettä toimittavan laitoksen, sille vettä toimittavan laitoksen ja muiden asianomaisten laitosten 

kanssa varautuu häiriötilanteisiin terveydensuojelulain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla; 

7) enimmäisarvolla laatuvaatimusmuuttujan suurinta sallittua määrää tai pitoisuutta talousvedessä ja 

laatusuositusmuuttujan tavoitetasoa tai suurinta hyväksyttävissä olevaa pitoisuutta talousvedessä.  

8) vedentuotantoketjulla kokonaisuutta, joka alkaa raakaveden muodostumisalueelta veden käsittelyn, varastoinnin ja 

jakelun kautta siihen kohtaan, jossa veden käyttäjä ottaa vettä talousvetenä käytettäväksi;  

9) riskinhallinnalla standardin SFS-EN 15975-2 tai sitä vastaavan muun kansainvälisen standardin mukaisesti 

vedentuotantoketjulle tehtävää talousveden laatua uhkaavien vaarojen tunnistamista, riskien arviointia sekä riskien 

hallintakeinojen ja hallintakeinojen seurantamenetelmien määrittämistä ja käyttöönottoa; ja 

10) veden juoksuttamisella veden laskemista vedenottopisteestä kovalla paineella siten, että vesi vaihtuu kiinteistön 

vesilaitteistosta ja veden lämpötila vakiintuu.   

 

3 a § 

Talousvettä toimittavaa laitosta koskevan hakemuksen sisältö 

 

Terveydensuojelulain 18 §:n mukaisesta talousvettä toimittavaa laitosta koskevasta hakemuksesta on käytävä ilmi 

ainakin seuraavat tiedot: 

1) laitoksen nimi, kotipaikka, Y-tunnus ja yhteystiedot; 

2) vedenjakelualueiden koordinaattipisteet; 

3) toimitettavan talousveden vuotuinen määrä ja käyttäjien määrä; 

4) vedentuotantoketju; 

5) selvitys raakaveden laadusta; 

6) selvitys veden käsittelystä ja käsittelyyn käytettävistä kemikaaleista; 



7) selvitys käsitellyn veden laadusta; 

8) selvitys käyttötarkkailun järjestämisestä; 

9) selvitys talousveden laadun tarkkailun järjestämisestä; 

10) selvitys laitoksen henkilökunnan pätevyydestä; 

11) selvitys vedentuotantoketjun riskinhallinnasta ja sen tuloksista tai aikataulu riskinhallinnan toimista; 

12) selvitys varautumisesta häiriötilanteisiin ja muiden toimijoiden kanssa suunnitellusta yhteistyöstä häiriötilanteissa 

tai aikataulu selvityksen laatimisesta; ja 

13) muut mahdolliset tarpeelliset tiedot talousveden laadun arvioimiseksi. 

 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee soveltuvin osin myös terveydensuojelulain 18 a §:ssä tarkoitettua ilmoitusta 

vedenjakelualueesta. 

 

Edellä 1 momentissa esitetyt tiedot on pidettävä ajan tasalla ja liitettävä 8 §:ssä säädettyyn talousveden laadun 

valvontatutkimusohjelmaan.  

 

4 § 

Talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset 

 

Talousvedessä ei saa olla pieneliöitä, loisia tai mitään aineita sellaisina määrinä tai pitoisuuksina, joista voi aiheutua 

terveyshaittaa ihmisille. Talousveden on täytettävä liitteen I taulukoissa 1—3 ja 5 esitetyt laatuvaatimukset.  

 

Talousveden on oltava myös muuten käyttötarkoitukseensa soveltuvaa. Se ei saa aiheuttaa haitallista syöpymistä tai 

haitallisten saostumien syntymistä vedenjakeluverkostossa, kiinteistön vesilaitteistossa eikä vedenkäyttölaitteissa. 

Käyttökelpoisuuteen perustuvat talousveden laatusuositukset on esitetty liitteen I taulukossa 4 ja 6. Radioaktiivisuuden 

laatuvaatimukset ja -suositukset on annettu liitteen I taulukossa 3. 

 

5 § 

Vaatimusten täyttymiskohta 

 

Enimmäisarvot koskevat talousvettä:  

1) vedenjakelualueella käytettävän veden osalta siinä kohdassa, jossa vesi otetaan veden käyttäjän vesihanasta; 

2) myyntiin tarkoitetun pullotetun tai säiliöissä toimitettavan veden osalta siinä kohdassa, jossa vesi pullotetaan tai 

pannaan säiliöihin; 

3) tankista otettavan veden osalta siinä kohdassa, jossa vesi otetaan tankista; 

4) elintarvikehuoneiston osalta siinä kohdassa, jossa vettä käytetään huoneistossa. 

 

Talousvettä toimittava laitos on vastuussa laatuvaatimusten ja -suositusten täyttymisestä kiinteistön vesijohtoon 

liittämiskohtaan saakka. 

 

----- 

7 § 

Talousveden laadun ja vedentuotantoketjun viranomaisvalvonta 

 

Viranomaisvalvonnan tarkoituksena on todentaa, että  

1) talousvettä toimittavan laitoksen toimittama vesi ei aiheuta 5 §:ssä säädetyssä vaatimusten täyttymiskohdassa 

terveyshaittaa;  

2) 10 §:ssä säädetty käyttötarkkailu on riittävää; 

3) riskinhallinta kattaa koko vedentuotantoketjun; ja 

4) riskien hallintakeinot ovat tarkoituksenmukaisia ja toimivia.  

 

Valvonnassa on otettava huomioon myös ne muuttujat, joiden avulla voidaan arvioida kiinteistön vesilaitteiston 

vaikutusta talousveden laatuun. 

 

Viranomaisvalvontaan kuuluvat  

1) vedenjakelualueelle toimitetun talousveden laadun säännöllinen tutkiminen (valvontatutkimusohjelma), johon 

sisältyvät  

a) jatkuva valvonta, jonka tarkoituksena on hankkia säännöllisesti tietoa talousveden laadusta ja laatuvaatimusten 

täyttymisestä sekä talousveden käsittelyn, erityisesti desinfioinnin, ja riskinhallinnan tehokkuudesta; 

b) jaksottainen seuranta, jonka avulla on tarkoitus selvittää, täyttääkö talousvesi liitteen I mukaiset vaatimukset; ja 



2) terveydensuojelulain 6 §:ssä säädettyyn kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvät talousvettä toimittavan laitoksen, 

vedentuotantoketjun ja vedenjakelualueen tarkastukset. 

 

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on varmistettava, että suunnitelmat pidetään ajan tasalla, ja että ne tarkistetaan 

vähintään viiden vuoden välein.  

 

7 a § Riskinhallinnan hyväksyminen 

 

Terveydensuojelulain 20 §:n 3 momentissa säädettyä riskien arvioinnin ja hallinnan hyväksymistä varten talousvettä 

toimittavan laitoksen on esitettävä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle vähintään: 

1) selvitys riskien arviointiin ja hallintamenetelmien määrittelyyn osallistuneen työryhmän kokoonpanosta; 

2) luettelo vedenjakelualueiden tunnistetuista riskeistä, joista voi aiheutua talousveden saastumista; 

3) toimenpideohjelma riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi; 

4) seurantaohjelma riskien hallintakeinojen toimivuuden varmistamiseksi; ja 

5) yhteenveto riskinhallinnan tuloksista vedenkäyttäjien tiedottamista varten. 

 

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on varmistettava, että riskinhallinnassa otetaan huomioon vesilain (587/2011) 4 

luvun 12 §:n nojalla annetut vedenottamon suoja-aluemääräykset sekä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 

annetun lain (1299/2004) 10 e §:n nojalla laadittu pohjavesialueen suojelusuunnitelma ja 10, 20 ja 26 §:n nojalla 

säädettyjen raakaveden lähteenä käytettävien vesimuodostumien ominaispiirteiden ja tilan seurannan tulokset. 

 

8 § 

 

Valvontatutkimusohjelma 

 

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on laadittava valvontatutkimusohjelma vedenjakelualueille, joille talousvettä 

toimittava laitos toimittaa vettä.   Ohjelma on laadittava yhteistyössä talousvettä toimittavan laitoksen ja sille vettä 

toimittavan laitoksen kanssa. Ohjelmaan on sisällytettävä vähintään liitteen II mukaiset tutkimukset. 

 

Myös muita kuin liitteen I taulukoissa lueteltuja muuttujia on tutkittava, jos 

1) riskien arvioinnin perusteella muuttujan epäillään voivan aiheuttaa terveyshaittaa talousveden välityksellä; 

2) lisävalvonta on tarpeen 7 §:n 1 momentissa säädetyn valvonnan tarkoituksen todentamiseksi, tai 

3) lisämuuttujan tutkimisella arvioidaan voitavan ehkäistä ennalta 13 §:n nojalla luetteloitujen häiriötilanteiden 

syntymistä.    

 

Valvontatutkimusohjelmaan voidaan sisällyttää useamman kuin yhden vedenjakelualueen valvonta, jos se on 

tarkoituksenmukaista. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on tällöin erityisesti varmistettava, että 2 momentissa 

tarkoitettu erityisvalvonta, 9 §:ssä säädetty tutkimustiheys sekä 10 §:ssä tarkoitettu käyttötarkkailu esitetään ohjelmassa 

jokaisen vedenjakelualueen osalta erikseen. 

 

Valvontatutkimusohjelmaa laadittaessa ja tarkistettaessa kunnan terveydensuojeluviranomaisen on tarvittaessa 

pyydettävä lausunto aluehallintovirastolta sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.  

 

Valvontatutkimusohjelma on toimitettava tiedoksi aluehallintovirastolle sekä elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukselle. 

 

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on laadittava näytteenottosuunnitelma vedenjakelualueille, joille vesi otetaan 

veden käyttäjän omilla laitteilla. Suunnitelman laatimisessa noudatetaan 1‒3 momenteissa säädettyjä periaatteita 

 

9 § 

Tutkimukset ja tutkimustiheys 

 

Valvontatutkimusohjelmaan sisältyvät tutkimukset koostuvat joko erillisten vesinäytteiden ottamisesta ja laboratoriossa 

tehtävistä tutkimuksista tai vedentuotantoketjussa tehtävistä jatkuvatoimisista mittauksista.  

 

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on varmistettava, että näytteenottaja tuntee vähintään liitteen II luvussa 1 

esitetyt näytteiden ottoon liittyvät yleiset periaatteet. Näytteenottajan pätevyyden arvioinnissa on käytettävä 

standardissa SFS-ISO 5667-5 näytteenottajalle esitettyjä arvosteluperusteita. 

 



Jos tutkittavaa näytettä ei oteta 5 §:ssä säädetystä vaatimusten täyttymiskohdasta, näytteenottopaikka tai 

jatkuvatoimisen mittauksen paikka määritetään muuttujan alkuperän mukaan noudattamalla liitteen I taulukoissa 1‒4 ja 

liitteessä II esitettyjä periaatteita. 

 

Vedenjakelualueen tutkimustiheyden on oltava vähintään liitteen II taulukon 3 mukainen. Taulukon  mukaista 

tutkimustiheyttä voidaan vähentää tai muuttuja voidaan poistaa viranomaisvalvonnasta, jos liitteen II luvuissa 5 ja 6 

säädetyt edellytykset täyttyvät.   Perustelut tutkimustiheyden vähentämiseksi tai muuttujan poistamiseksi valvonnasta 

on esitettävä valvontatutkimusohjelmassa. 

 

Epäillyssä tai todetussa talousveden saastumistilanteessa on tarpeen mukaan määritettävä myös muita kuin 

valvontatutkimusohjelmaan sisältyviä muuttujia ja tutkittava veden laatua lisänäyttein. 

 

10 § 

Käyttötarkkailu 

 

Talousvettä toimittavan laitoksen käyttötarkkailulla tarkoitetaan terveydensuojelulain 2 §:ssä säädettyä 

toiminnanharjoittajan oman toiminnan terveyshaittaa aiheuttavien riskien tunnistamista ja niihin vaikuttavien tekijöiden 

seuraamista vedentuotantoketjussa. Vesihuoltolain (119/2001) 15 §:ssä säädetty raakaveden määrän ja laadun, 

laitteistojen kunnon sekä vesijohtoverkoston vuotovesien määrän tarkkailu kuuluu käyttötarkkailuun. 

 

Käyttötarkkailun tarkoituksena on veden käsittelyn asianmukaisuuden varmistaminen sekä talousveden saastumisen ja 

häiriötilanteista aiheutuvien terveyshaittojen ennalta ehkäiseminen.   

 

Talousvettä toimittavan laitoksen on dokumentoitava käyttötarkkailu ja sen tulokset riittävässä laajuudessa. Tiedot 

käyttötarkkailusta on liitettävä valvontatutkimusohjelmaan. Jos talousvettä toimittava laitos on myös elintarvikelain 6 

§:n 11 kohdassa tarkoitettu elintarvikealan toimija, valvontatutkimusohjelmaan on liitettävä tiedot elintarvikelain 20 §:n 

mukaiseen omavalvontasuunnitelmaan kuuluvasta veden laadun tarkkailusta. 

 

----- 

12 § 

Häiriötilannesuunnitelma 

 

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on laadittava ja pidettävä ajan tasalla häiriötilannesuunnitelma talousveden 

laadun turvaamiseksi. Suunnitelma on osa terveydensuojelulain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua varautumista.   

 

Häiriötilannesuunnitelman laatimiseksi kunnan terveydensuojeluviranomaisen on oltava yhteistyössä muiden 

viranomaisten, talousvettä toimittavan laitoksen, sille vettä toimittavan laitoksen ja muiden asianomaisten laitosten 

kanssa. Suunnitelma on sovitettava yhteen kunnan valmiussuunnitelman sekä muiden viranomaisten ja toimijoiden 

varautumiseen liittyvien suunnitelmien kanssa. 

 

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on varattava aluehallintovirastolle sekä elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukselle tilaisuus tulla kuulluksi häiriötilannesuunnitelmaa laadittaessa. 

 

13 § 

Häiriötilannesuunnitelman sisältö ja tarkistaminen 

 

Häiriötilannesuunnitelmaan on sisällytettävä vähintään seuraavat tiedot: 

1) riskien arvioinnin perusteella laadittu luettelo häiriötilanteista, joista voi aiheutua talousveden saastumisen vaaraa 

talousvettä toimittavien laitosten vedenjakelualueilla; 

2) häiriötilanteissa toimivien viranomaisten, laitosten sekä vastuuhenkilöiden nimet ja ajantasaiset yhteystiedot; 

3) häiriötilanteissa toteutettavat toimenpiteet ja vastuunjako toimijoiden kesken; 

4) viestintä häiriötilanteiden aikana ja niiden jälkeen; 

5) häiriötilanteissa toteutettavien toimenpiteiden säännöllinen harjoittelu. 

 

Suunnitelmassa on esitettävä toimintatavat: 

1) häiriötilanteen sattuessa häiriön hallinnan edellyttämien toimenpiteiden aloittamiseksi mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa; 

2) eri viranomaisten ja muiden toimijoiden toiminnan sovittamiseksi yhteen niin, että häiriön vaikutukset saadaan 

rajoitettua mahdollisimman vähäisiksi;  

3) häiriöistä toipumisen saamiseksi käyntiin mahdollisimman nopeasti. 



 

Suunnitelmaan sisältyvät tiedot on pidettävä ajan tasalla. Suunnitelma on tarkistettava aina, kun sitä olosuhteiden tai 

suunnitelmaan sisältyvien tietojen muuttumisen takia on pidettävä tarpeellisena. Jokaisen häiriötilanteen jälkeen kunnan 

terveydensuojeluviranomaisen on yhdessä niiden talousvettä toimittavien laitosten kanssa, joita häiriötilanne on 

koskenut, arvioitava tilanteen aiheuttamat muutostarpeet häiriötilannesuunnitelmaan, valvontatutkimusohjelmiin ja 

käyttötarkkailuihin. 

 

14 § 

Määritysmenetelmät 

 

Valvontatutkimuksissa käytettävien menetelmien on oltava liitteen III mukaiset.  

 

Laboratoriotutkimuksissa on käytettävä SFS-EN-standardien mukaisia määritysmenetelmiä. Jos niitä ei ole, on 

käytettävä ISO-standardien mukaisia menetelmiä tai sellaisia menetelmiä, jotka määritystarkkuudeltaan ja 

luotettavuudeltaan vastaavat vähintään näitä standardimenetelmiä. Määritysmenetelmä on ilmoitettava tulosten 

ilmoittamisen yhteydessä. 

 

Valvontatutkimuksissa käytettävien jatkuvatoimisten mittareiden luotettavuus on varmistettava validoimalla ja 

dokumentoimalla validointi standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaisesti. 

 

Tutkimustulokset on ilmaistava vähintään yhtä monen merkitsevän numeron tarkkuudella kuin liitteen I taulukoissa 1‒6 

esitetty muuttujan enimmäisarvo. Menetelmän mittausepävarmuutta ei saa käyttää ylimääräisenä toleranssina muuttujan 

enimmäisarvoon.  

 

----- 

17 § 

Terveydellisistä laatuvaatimuksista poikkeaminen 

 

Jos talousvesi ei täytä liitteen I taulukossa 1 ja 5 esitettyjä mikrobiologisia laatuvaatimuksia tai jos vedessä esiintyy 

muita pieneliöitä tai loisia terveydelle haitallisissa määrin, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on määrättävä 

talousvettä toimittava laitos korjaamaan tilanne pikaisesti ja yhdessä laitoksen kanssa selvitettävä syy, miksi talousvesi 

ei täytä laatuvaatimuksia. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen määräyksestä säädetään terveydensuojelulain 20 §:ssä.  

 

Vedenjakelualueen veden käyttäjille on tiedotettava viivytyksettä talousveden mikrobiologisen laatuvaatimuksen 

poikkeamasta, sen merkityksestä terveydelle ja korjaavista toimenpiteistä sekä annettava tarpeelliset ohjeet 

terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Tiedottaminen toteutetaan ennalta suunnitellulla tavalla, joka on kuvattu 

häiriötilannesuunnitelmassa 13 §:ssä säädetyn mukaisesti. 

 

Jos talousvesi ei täytä liitteen I taulukossa 2 esitettyjä kemiallisia laatuvaatimuksia uusintatutkimuksella 

varmistettunakaan,  ei täytä liitteen I taulukossa 3 esitettyjä radioaktiivisuuden laatuvaatimuksia tai jos vedessä on 

todettu esiintyvän terveydelle haitallisia muita aineita, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on yhdessä talousvettä 

toimittavan laitoksen kanssa selvitettävä syy tähän ja ratkaistava, tarvitaanko välittömiä toimenpiteitä veden laadun 

korjaamiseksi laatuvaatimukset täyttäväksi. Jos laatuvaatimuksesta poikkeaminen voi aiheuttaa terveyshaittaa veden 

käyttäjille, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on annettava talousvettä toimittavalle laitokselle määräykset 

välittömistä toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen määräyksestä säädetään 

terveydensuojelulain 20 §:ssä. Vedenjakelualueen veden käyttäjille on annettava tarpeelliset ohjeet terveyshaittojen 

ehkäisemiseksi.  

 

Jos kemiallisen laatuvaatimuksen enimmäisarvon ylitys  täyttää 6 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset, eikä 

välittömiä terveyshaittoja ole odotettavissa, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on määrättävä talousvettä toimittava 

laitos hakemaan terveydensuojelulain 17 §:ssä tarkoitettua poikkeusta laatuvaatimusten täyttämisestä 

korjaustoimenpiteiden ajaksi. Jos poikkeama enimmäisarvosta on merkitykseltään vähäinen ja tilanne voidaan korjata 

enintään 30 päivän kuluessa poikkeaman havaitsemisesta, ei poikkeusta tarvitse hakea.  

 

Mitä tässä pykälässä säädetään talousvettä toimittavasta laitoksesta, sovelletaan myös siihen, joka vesilain (587/2011) 2 

luvun 1 §:n nojalla omistaa vedenjakelualueella käytettäväksi tarkoitetun talousveden. 

 

----- 

18 a § Kiinteistön vesilaitteistosta aiheutuva enimmäisarvoista poikkeaminen 

 



Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on arvioitava, johtuuko todettu poikkeama talousvedelle asetetuista 

enimmäisarvoista toimitetun veden laadusta vai kiinteistön vesilaitteistosta tai sen kunnossapidosta.  

 

Jos toimitetun veden laadun ei voida katsoa olevan syynä poikkeamaan, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on 

varmistettava, että veden käyttäjä, kiinteistön haltija tai kiinteistön omistaja ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin 

terveyshaitan poistamiseksi ja että kaikille tätä vettä käyttäville annetaan tarvittavat ohjeet haittojen välttämiseksi.  

 

Vesihuoltolaitoksen verkostoon liitettävän kiinteistön vesilaitteiston suunnittelun, sijoittamisen ja rakentamisen yleisistä 

periaatteista säädetään vesihuoltolain 13 §:ssä. Terveydellisten seikkojen ja kiinteistön vesilaitteistoon johdettavaksi 

aiotun veden laadun huomioon ottamisesta kiinteistön vesilaitteistojen suunnittelussa ja rakentamisessa sekä 

rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatimisesta säädetään tarkemmin maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 c 

ja 117 i §:ssä ja niiden nojalla annetuissa säädöksissä.  Talousveden kanssa kosketuksissa olevien rakennustuotteiden 

olennaisista teknisistä vaatimuksista säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 117 c §:n nojalla. Rakennustuotteiden 

tyyppihyväksynnästä säädetään eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 6 §:n nojalla. 

 

19 § 

Ilmoitukset muille viranomaisille 

 

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on ilmoitettava viivytyksettä aluehallintovirastolle sellaisista 

valvontatutkimusten tuloksista, jotka eivät täytä laatuvaatimuksia tai mikrobiologisia laatusuosituksia. Tieto kunnan 

terveydensuojeluviranomaisen päätöksestä sellaisissa tapauksissa, joissa terveydensuojelulain 17 §:n mukaista 

poikkeusta ei haeta, on myös toimitettava aluehallintovirastolle. 

 

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on ilmoitettava viivytyksettä Säteilyturvakeskukselle liitteen I taulukon  3 

aktiivisuuspitoisuuden enimmäisarvon ylittymisestä sen ratkaisemiseksi, onko talousveden toimittaminen säteilylain 

(592/1991) 11 §:ssä tarkoitettua säteilytoimintaa.  

 

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on ilmoitettava häiriötilanteesta viivytyksettä aluehallintovirastolle, joka välittää 

tiedon sosiaali- ja terveysministeriölle.. Jokaisen häiriötilanteen jälkeen kunnan terveydensuojeluviranomaisen on 

toimitettava aluehallintovirastolle ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yhteenveto häiriötilanteen 

hallintaan saamiseksi toteutetuista toimenpiteistä. 

 

Jos laatuvaatimukset eivät täyty raakaveden epäillyn tai todetun saastumisen johdosta, kunnan 

terveydensuojeluviranomaisen on ilmoitettava tästä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vedenottamolla tai 

raakaveden muodostumisalueella tehtävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. 

 

Jos myyntiin tarkoitetun pullotetun tai säiliöissä olevan veden laatu ei täytä asetettuja laatuvaatimuksia tai 

laatusuosituksia, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on ilmoitettava siitä viivytyksettä elintarvikelain 6 §:n 6 kohdan 

mukaiselle valvontaviranomaiselle ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. 

 

20 § 

Vedenkäsittelyn,ja materiaalien laadun varmistaminen 

 

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on varmistettava, että talousveden valmistukseen käytetty vedenkäsittely on 

asianmukainen ja raakaveden laatuun nähden riittävän tehokas. 

 

Talousveden käsittelyssä käytettävien aineiden on täytettävä vähintään SFS-EN-standardien mukaiset vaatimukset. Ellei 

aineelle ole vahvistettua standardia, sen on täytettävä vastaavat vaatimukset kuin sellaisten aineiden, joille standardi on 

vahvistettu. 

 

Talousvettä toimittavan laitoksen on otettava huomioon veden laatu, etenkin sen syövyttävyys, kun valitaan 

vedenjakeluverkostossa käytettäviä materiaaleja. Veden laatu on otettava huomioon myös 18 a §:n 3 momentissa 

tarkoitetussa kiinteistön vesilaitteiston suunnittelussa ja rakentamisessa. 

 

-------------- 

 

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä lokakuuta 2017. 

 

Talousveden valvontatutkimuksiin käytettävien menetelmien on oltava liitteen III taulukon 1 mukaiset viimeistään 

1.1.2020. 



 

Perhe - ja peruspalveluministeri Juha Rehula 

 

Neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala 
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