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Juomavesidirektiivi, (EU) 2020/2184

3.Jäsenvaltiot voivat myöntää vapautuksen tämän direktiivin 

noudattamisesta:

• a) vesille, jotka on tarkoitettu yksinomaan sellaiseen käyttöön, jonka osalta toimivaltaiset 

viranomaiset ovat vakuuttuneita siitä, että kyseisen veden laadulla ei ole suoraa tai epäsuoraa 

vaikutusta asianomaisten kuluttajien terveyteen; 

• b) sellaisille ihmisten käyttöön tarkoitetuille vesille, jotka otetaan yksittäisestä, alle 10 m3 päivässä 

keskimäärin tuottavasta vesilähteestä tai josta otetaan vettä alle 50 henkilön tarpeisiin, jollei vettä 

tarjota osana kaupallista tai julkista toimintaa. 
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Säädös Numero Lyhenne

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden 

laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

401/2001 Pieni

talousvesiasetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista 

ja valvontatutkimuksista

1352/2015 Talousvesiasetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousvettä toimittavassa 

laitoksessa työskentelevältä vaadittavasta laitosteknisestä ja 

talousvesihygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta 

1351/2006

Terveydensuojeluasetus 1280/1994 TsA

Terveydensuojelulaki 763/1994 TsL

Valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain 

nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista

152/2015 Laboratorioasetus

Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien 

epidemioiden selvittämisestä 

1365/2011

3

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010401
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061351
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941280
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940763
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150152
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111365


Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten 

yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja 

valvontatutkimuksista 401/2001

Soveltamisala:

1) talousvettä toimittava laitos toimittaa käytettäväksi vähemmän kuin 10 m3 päivässä 

taikka alle 50 henkilön tarpeisiin; tai

2) käytetään elintarvikealan yrityksessä, johon talousveden laadunvalvonnassa ja 

valvontatutkimuksissa ei kunnan terveydensuojeluviranomaisen päätöksen nojalla 

sovelleta talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja 

terveysministeriön asetuksen (461/2000) vaatimuksia; tai

3) yksittäiset taloudet käyttävät omaan vedenhankintaansa (talousvesikaivo).
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Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävät

5

Toimija tai 

toimintatyyppi

Päätös 

(TsL 18 §) 

tai 

todistus 

(TsL 15 §)

Suunni-

telmal-

linen

tarkastus

Riskin-

arvioin-

nin

Hyväk-

sy-

minen

Talous-

veden 

laadun 

säännöl-

linen

valvonta

Valvonta-

tutkimus-

ohjelma 

Näytteen-

ottosuun-

nitelma

Tarkastus ja näytteenotto 

sekä määräykset 

terveyshaittaa 

epäiltäessä

Yhteisessä tai 

yksityisessä käytössä 

oleva kaivo tai muu 

vedenottamo, 

vähintään 50 henkilöä 

(1352/2015)

X X X X 

määräykset veden 

(kaivon) omistajalle

Yhteisessä tai 

yksityisessä käytössä 

oleva kaivo tai muu 

vedenottamo, alle 50 

henkilöä (401/2001)

X 

määräykset veden 

(kaivon) omistajalle



Yksittäisten talousvesikaivojen veden laadun 

valvonta, 7 §, kalvo 1/2

• Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi määrätä yksittäisen kaivon veden 

tutkittavaksi, jos on syytä epäillä veden aiheuttavan terveyshaittaa. 

• Tutkimuksen tulee sisältää liitteessä II mainittujen muuttujien määritykset, ellei ole 

perusteltua syytä jättää joitakin niistä määrittämättä. 

• Liitteessä II mainittujen muuttujien määritysten lisäksi muita liitteessä I lueteltuja 

muuttujia koskeva määritys on tehtävä, jos on perusteltua syytä epäillä niitä 

esiintyvän talousvedessä terveydelle haitallisessa määrin. 

• Erityistapauksissa terveydensuojeluviranomainen voi määrätä tehtäväksi myös 

liitteessä I mainitsemattomien muuttujien määrityksiä.
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Yksittäisten talousvesikaivojen veden laadun 

valvonta, 7 §, kalvo 2/2 

• Jos talousvesi ei täytä liitteen I taulukoissa esitettyjä terveydellisiä 

laatuvaatimuksia tai laatusuosituksia uusintatutkimuksella varmistettunakaan, 

kunnan terveydensuojeluviranomaisen tulee tiedottaa veden käyttäjille 

laatuvaatimusten ja -suositusten ylityksistä ja talousveden tällöin mahdollisesti 

aiheuttamista terveyshaitoista. 

• Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi antaa talousvesikaivon veden 

valvontaa, puhdistusta ja käyttöä koskevia määräyksiä talousvedestä 

aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemiseksi.
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Talousveden laatuvaatimukset, 3 §

• Talousvedessä ei saa olla pieneliöitä, loisia tai mitään aineita sellaisia määriä, 

joista voi olla haittaa ihmisen terveydelle. 

• Talousveden on oltava myös muuten käyttötarkoitukseensa soveltuvaa, eikä se 

saa aiheuttaa haitallista syöpymistä tai haitallisten saostumien muodostumista 

vesijohdoissa, kiinteistön omissa laitteissa taikka vedenkäyttölaitteissa. 
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Vaatimusten täyttymiskohta ja vastuu vaatimusten 

täyttymisestä, 4 §

• Yksittäisten kotitalouksien itse hankkiman talousveden on täytettävä 

laatuvaatimukset siinä kohdassa, jossa vesi otetaan vesihanasta, tai 

vesihanan puuttuessa talousvesikaivosta. 

• Yksittäiset kotitaloudet vastaavat itse hankkimansa talousveden laadusta ja 

veden hankintaan käytettävästä järjestelmästä.
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Tiedottaminen, 11 §

• Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on huolehdittava, että vettä omaan 

käyttöönsä hankkivat taloudet ja elintarvikealan yritykset saavat riittävästi 

tietoa alueensa talousveden laadusta, siihen mahdollisesti liittyvistä 

terveyshaitoista sekä terveyshaittojen poistamismahdollisuuksista.
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Hyödyllisiä verkkosivuja

THL Kaivovesi

Ruokavirasto Hyväksytyt talousvettä tutkivat laboratoriot 

Ympäristö.fi Vedenhankinta kaivosta

Vesi.fi Kaivoveden analyysitulkki

Valvira Talousvesiasetuksen soveltamisohje osat I-III
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https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/kaivovesi
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/talousvesilaboratoriot/
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Vedenhankinta_kaivosta
https://www.vesi.fi/tyokalut/kaivoveden-analyysitulkki/
https://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/talousvesi/talousvesiasetuksen_soveltamisohje


Vaikuttava valvonta – vastuulliset toimijat

Yhteystiedot

Jaana.kilponen@valvira.fi
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@ValviraViestii


