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TALOUSVEDEN VALVONTAPROJEKTI 2017   

Projektin tavoitteet  
Riihimäen seudun ympäristöterveys toteutti syksyn 2017 aikana talousveden valvontapro-
jektin Riihimäen, Janakkalan, Lopen ja Hausjärven alueilla. Tavoitteena oli selvittää val-
vonta-alueen vesilaitosten jakaman talousveden hygieenistä laatua tutkimalla vedestä 
kampylobakteerit sekä muita veden saastumista osoittavia bakteereita. 
 
Talousveden mikrobiologisen laadun normaali seuranta 
Talousvesi on juomavedeksi tai ruoanvalmistukseen tarkoitettua vettä ja sen tulee olla tur-
vallista veden käyttäjille. Talousveden hygieenisen laadun seuranta perustuu tiettyjen ve-
den saastumista osoittavien bakteerien tutkimiseen. Näistä ulosteperäisen saastutuksen 
osoittajana pidetään E. coli-bakteereita sekä suo-
listoperäisiä enterokokkeja. Muita laaduntarkkai-
luun liittyviä mikrobeita ovat koliformiset bakteerit, 
jotka kuvastavat usein pintavesisaastumista, sekä 
kokonaisbakteerit, jotka kuvaavat yleisesti ver-
koston puhtautta ja kuntoa. Talousveden laadun 
seurantaa tehdään säännöllisesti vesilaitosten ja 
viranomaisten toimesta vesilaitoksille laadittujen, 
talousvesilainsäädännön edellyttämien valvonta-
tutkimusohjelmien mukaisesti. 
 
Miksi projektissa tutkittiin kampylobakteereita  
Talousvedestä aiheutuvat terveyshaitat johtuvat 
yleisimmin veden ulosteperäisestä saastumisesta. 
Kampylobakteerit ovat yleisimpiä Suomessa talo-
usvesiepidemioita aiheuttavista ulosteperäisistä 
bakteereista. Ne ovat eläinten ja lintujen suolistobakteereja, jotka voivat levitä ulosteella 
saastuneen veden välityksellä. Juomavesi voi saastua, jos lintuja, oravia tai muita pien-
eläimiä pääsee kaivo-, vedenkäsittely- tai vesisäiliötiloihin tai mikäli niiden ulosteita päätyy 
juomaveteen esimerkiksi sadevesien mukana. Kampylobakteerit saattavat säilyä viileässä 
vedessä tartuntakykyisinä viikkoja, mutta ne eivät lisäänny vedessä. Pienikin määrä kam-
pylobakteereita riittää sairastuttamaan ihmisen. Kampylobakteerin aiheuttaman taudin oi-
reita ovat ripuli, voimakkaat vatsakivut ja kuume. Jälkitautina voi kehittyä niveltulehdus. 
 
Projektin toteutus 
Projektin ajankohdaksi valittiin loppukesä/alkusyksy, koska kampylobakteerien esiintymi-
nen ympäristössä lisääntyy eläinten liikkuessa runsaasti lämpimänä vuodenaikana. Lisäksi 
tilastollisesti kampylobakteereista aiheutuneiden talousvesiepidemioiden esiintyminen 
ajoittuu suurimmalta osalta loppukesään ja alkusyksyyn.  
 
Projektiin liittyvän näytteenoton suorittivat terveystarkastajat. Näytteitä otettiin yhteensä 
yhdeksän eri vesilaitoksen talousvedestä ja niistä tutkittiin kambylobakteerit sekä E.coli- 
sekä enterokokki-bakteerit. Lisäksi tutkittiin kolimuotoiset bakteerit ja kokonaisbakteerit. 
Näytteet tutkittiin Metropolilab Oy:n vesilaboratoriossa Helsingissä.  
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Tulokset ja pohdinta  
Tutkimuksissa ei havaittu kampylobakteereita eikä muita ulosteperäisiä tai yleistä veden 
saastumista osoittavia bakteereita. Tutkimustulokset kuvastavat, että vesilaitosten ve-
denotto-, vedenkäsittely- ja jakelutoiminta on asianmukaista ja että kaivojen, vedenkäsit-
telytilojen, jakeluverkoston ja vesitornien kunnossapidosta ja siisteydestä huolehditaan. 
 
Vesilaitosten jakaman talousveden laatua valvotaan säännöllisesti valvontatutkimusohjel-
mien mukaisesti. Näytteitä otetaan ympäri vuoden laitosten kaivovesistä, laitoksilta lähte-
vistä vesistä sekä vedenjakeluverkostosta. Säännöllinen seuranta tukee vesilaitosten 
asianmukaista toimintaa ja sillä varmistetaan talousveden hyvä laatu.  
 
Lisätietoja:  
Terveystarkastaja Terhi Asikainen puh. 019 758 5696 
Terveystarkastaja Leena Koskela puh. 019 758 5773 
Terveystarkastaja Erja Paavilainen puh. 019 758 5772 
 
 


