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          LIITE I 
 
TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA –SUOSITUKSET 
 
 
Taulukko 1. Mikrobiologiset laatuvaatimukset (enimmäistiheys) 
 
 
Escherichia coli 
Suolistoperäiset enterokokit 
 

 
0 pmy/100 ml 
0 pmy/100 ml 

Huomautus 
(1) 

 
 
 
Taulukko 2. Kemialliset laatuvaatimukset (enimmäispitoisuus) 
 
   Huomautus 
Akryyliamidi 0,10 µg/l (2) 
Antimoni 5,0 ”  
Arseeni 10 ” (4) 
Bentseeni 1,0 ”  
Bentso(a)pyreeni 0,010 ”  
Boori 1,0 mg/l  
Bromaatti 10 µg/l (3) 
Kadmium 5,0 ”  
Kromi 50 ”  
Kupari 2,0 mg/l  
Syanidit 50 µg/l  
1,2-dikloorietaani 3,0 ”  
Epikloorihydriini 0,10 ” (2) 
Fluoridi 1,5 mg/l (4) 
Lyijy 10 µg/l  
Elohopea 1,0 ”  
Nikkeli 20 ”  
Nitraatti (NO3

-) 50 mg/l (5) 
Nitraattityppi (NO3-N) 11,0 ”  
Nitriitti (NO2

-) 0,5 ” (5) 
Nitriittityppi (NO2-N) 0,15 ”  
Torjunta-aineet 0,10 µg/l (6 ja 7) 
           - ” -        yhteensä 0,50 ” (6) 
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt 0,10 ” (8) 
Seleeni 10 ”  
Tetrakloorieteeni ja trikloorieteeni yhteensä 10 ”  
Trihalometaanit yhteensä 100 ” (3 ja 9) 
Vinyylikloridi 0,50 ” (2) 
Kloorifenolit yhteensä 10 ” (10) 
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Huomautukset: 
 

1) Escherichia colin tunnistus standardimenetelmässä kuvatussa laajuudessa 
2) pitoisuus lasketaan käytetystä polymeeristä tuoteselosteen mukaan enimmillään 

irtoavasta tai liukenevasta määrästä; vedessä todetun aineen raja-arvona sovelletaan 
havaitsemisrajaa 

3) desinfiointitehoa vaarantamatta on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan tätä alempaan 
pitoisuuteen 

4) talousvedelle, jota ei juoda tai joka ei päädy suoraan elintarvikkeeseen tai joka ei 
suoraan joudu kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa elintarvikkeiden valmistuksen, 
jalostuksen, säilytyksen ja markkinoille saattamisen yhteydessä arseenin 
laatuvaatimus on alle 20 µg/l ja fluoridin alle 5,0 mg/l 

5) nitriitin enimmäispitoisuus vesilaitokselta lähtevässä vedessä on 0,10 mg/l; 
nitraattipitoisuus/50 + nitriittipitoisuus/3 ei saa ylittää arvoa 1 

6) tarkoitetut yhdisteet orgaanisia hyönteis-, rikkaruoho-, sieni-, ankerois-, punkki-, levä- 
ja jyrsijämyrkkyjä, orgaanisia limantorjunta-aineita sekä muita vastaavia tuotteita sekä 
yhdisteiden metabolia-, hajoamis- ja reaktiotuotteita 

7) aldriinin, dieldriinin, heptakloorin ja heptaklooriepoksidin raja-arvo on 0,030 µg/l 
8) tarkoitetut yhdisteet bentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni, bentso(ghi)pery-

leeni, indaani-(1,2,3-cd)-pyreeni 
9) tarkoitetut yhdisteet kloroformi, bromoformi, dibromikloorimetaani, 

bromidikloorimetaani 
10) tarkoitetut yhdisteet tri- tetra- ja pentakloorifenoli 
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Taulukko 3. Laatusuositukset 
 
 
                                                                   Enimmäispitoisuus                          Huomautus 

 
Alumiini 200 µg/l  
Ammonium (NH4

+) 0,50 mg/l  
Ammoniumtyppi (NH4-N) 0,40 ”  
Kloridi 100 ” (1,2) 
Mangaani 50 µg/l (3) 
Rauta 200 ” (3) 
Sulfaatti 250 mg/l (1,4) 
KmnO4-luku 20 mg/l  
CODMn, O2 5 mg/l  
Koliformiset bakteerit 0 pmy/100 ml (5) 
Radon 

 
300 becquerel/l (6) 

 Tavoitetaso  
pH 6,5 - 9,5 (1) 
Sähkönjohtavuus alle 2 500 µS/cm (1) 
Sameus 1,0 NTU  
Väriluku 5  
Haju ja maku ei selvää vierasta hajua tai makua 

 
 

 
 
Huomautukset: 
 

1) vesi ei saa olla syövyttävää 
2) vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi kloridipitoisuuden tulisi olla alle 25 

mg/l 
3) 1 §:n 3 kohdan talousvedelle raudan enimmäispitoisuus on alle 400 µg/l ja mangaanin 

enimmäispitoisuus alle 100 µg/l  
4) vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi sulfaattipitoisuuden tulisi olla alle 

150 mg/l  
5) 1 §:n 3 kohdan talousvedelle koliformisten bakteerien enimmäispitoisuus on alle 100 

pmy/100 ml  
6) 1 §:n 3 kohdan talousvedelle radonin enimmäispitoisuus on alle 1000 becquerel/l  
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LIITE II 
 
 
 
TALOUSVEDEN VALVONTATUTKIMUKSET 
 
 
Taulukko 1. Säännöllisissä tutkimuksissa määritettävät muuttujat vähintään: 
 
 
Sameus 
Väri 
Haju 
Maku 
pH 
Rauta 
Mangaani 
KMnO4-luku 
Kloridi * 
Ammonium * 
Nitraatti * 
Nitriitti * 
Fluoridi ** 
Escherichia coli 
Koliformiset bakteerit 
Suolistoperäiset enterokokit *** 
____________________________________________________________________________
 
 

*  Määritettävä vähintään neljänä peräkkäisenä tutkimuksena eri vuodenaikoina. Jos  
parametrin laatuvaatimukset tai -suositukset eivät ylity, määritys voidaan tämän  
jälkeen tehdä vain joka neljännellä tutkimuskerralla. 

 ** Määritettävä vähintään kerran. 
 *** Täydentävänä tutkimuksena silloin, kun koliformisten bakteerien määrä ylittää 
  liitteen I taulukon 3 enimmäispitoisuuden, mutta Escherichia colia ei esiinny  
  vedessä. 
 


