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LUONNOS ASETUKSEKSI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSISTA JA VALVONTATUTKIMUKSISTA ANNETUN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUKSEN (461/2000) MUUTTAMISESTA
Elintarviketeollisuusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua talousvesiasetuksen muutosehdotuksesta. Juomaveden ohella ihmisten käyttöön tarkoitetun ruoan ja elintarvikkeiden valmistuksessa on terveydensuojelulain mukaan käytettävä puhdasta talousvettä.
Kuluttajien turvallisuuden takaamiseksi on tärkeää ottaa huomioon säädösten valmistelussa molemmat ihmisen terveyden kannalta kriittiset talousveden käyttömuodot. Tiettävästi Elintarviketeollisuusliittoa ei ole aiemmin kuultu talousvesiasetuksen valmistelussa.
Elintarviketeollisuusliitto (jäljempänä ETL) pitää hyvänä asetuksen muutoksen keskeisiä tavoitteita; tarkentaa talousveden laadun turvaamiseksi tarkoitettuja erityistilannesuunnitelmista annettuja säädöksiä, vaatimusta desinfiointivalmiudesta sekä kemiallisten laatuvaatimusten tarkentamista. Yhteistyön parantaminen veden toimittajan ja elintarvikkeiden valmistajien välillä on edellä mainittujen asioiden lisäksi tärkeä kehittämiskohde.
Talousvesi voi häiriötilanteessa olla infektiivisten organismien lähde. Monet sairaudet
voivat olla vesiperäisiä ja ne voivat tarttua ja kulkeutua eri reittejä esim. ihmisestä ihmiseen, ruoan ja elintarvikkeiden, pisaroina tai aerosolina ilman välityksellä. Olosuhteista
riippuen nämä reitit voivat olla myös merkittävämpiä kuin varsinainen veden aiheuttama
paikallinen häiriötilanne. ETL katsoo, että STM:n vetovastuulla toteutettava talousveden
turvallisuussuunnitelman laatiminen on tarpeellinen ja pidämme tärkeänä, että tarkastelu ulottuu perinteistä kiinteistöliittymää pidemmälle ja huomioi koko elintarvikeketjun talousveden käyttäjänä sekä myös rakennusmääräykset, jotta talousvesi säilyy turvallisena käyttäjän hanaan ja soveltuu myös elintarvikekäyttöön. Yksi turvallisuussuunnitelman valmistelun tavoitteista voi olla elintarvikkeiden saatavuuden varmistaminen.
WHO:n suositukset talousveden laadusta ovat globaalit ja ne kannustavat tekemään
kansallisia suosituksia paikalliset olosuhteet huomioiden. Pohjoismaisena erikoisuutena
voidaan todeta, että Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa talousvesi on osa elintarvikelainsäädäntöä toisin kuin Suomessa. Asetuksessa (EPNA 178/2002) elintarvikkeiden yleisistä periaatteista vesi määritellään elintarvikkeeksi (1. luku, art 2).
Elintarviketeollisuusliitto saattaa kantanaan sosiaali- ja terveysministeriön tietoon seuraavaa:
Talousvesi on keskeinen elintarvikkeiden raaka-aine ja merkittävä tuotannon tekijä elintarvikeyrityksissä. Tasalaatuinen ja riittävä talousvesi on yksi elintarvikkeiden valmis-
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tuksen perusedellytyksiä. Suomen elintarvikeyrityksistä noin 85 % kuuluu kunnallisen
vedenjakelun piiriin. Strategisen kumppanuuden rakentaminen vesihuollon ja elintarviketoimijoiden välillä takaa molemmille osapuolille parhaan hyödyn.
Talousveden elintarvikekäyttö on ollut hallinnollinen väliinputoaja ja erillään elintarvikealan muusta hallinnosta ja valvonnasta. Sosiaali- ja terveysministeriössä ei talousvesiasioiden valmistelussa ole elintarvikeasioita riittävästi huomioitu. Säädösten ja valvonnan keskittyminen vain asutuksen vesihuoltoon on jättänyt elintarvikkeiden valmistuksessa käytettävän talousveden ostavan yrityksen omalle vastuulle. Talousveden
vaatimustenmukaisuus tulee juomavesidirektiivin (98/83/EY) mukaan taata (a) siinä
kohdassa, jossa se otetaan hanoista ihmisten käyttöön ja (d) elintarvikkeita tuottavassa
yrityksessä siinä kohdassa, jossa kyseistä vettä käytetään yrityksessä elintarvikkeiden
valmistukseen kuten asetuksen 5 §:ssä mainitaan.
Elintarvikkeiden valmistus tulee huomioida juomaveden ohella tärkeänä talousveden
käyttömuotona ja vesihuoltolaitos tulee tunnustaa kiinteäksi (verkosto yhdistää kiinteästi 24/7) osaksi elintarvikeketjua. Elintarvikkeiden valmistuksessa käytettävän talousveden laatua tulee ohjata kokonaisuutena vesihuoltolaitoksen, verkoston, asutuksen ja
paikallisten elintarvikeyritysten erityispiirteet huomioiden. Tietojen vaihto talousveden
laatututkimuksista ja –muutoksista tulee saada nykyistä saumattomammaksi sektoreiden välillä. Saamamme palautteen perusteella vesihuoltolaitoksen toimintavarmuuden
ja järjestelmien kehittäminen elintarvikeasiakkaan kanssa yhteistyössä on parantanut
toiminnan laatua myös kuluttaja-asiakkaiden hyväksi.
Elintarvikekäyttö on merkittävää
Liiton 2009 tekemän selvityksen mukaan elintarvikeyritysten käyttämä talousvesivolyymi on noin 16 milj. m³ /v, mikä on arviomme mukaan kolme kertaa enemmän kuin väestön juomaveden kulutus 4-5 milj. m³ /v (laskukaava: 5,2 milj. hlöä x 2-3 litraa x 365 päivää = 4-5 milj. m³ /v). Elintarvikkeiden valmistuksessa käytetty ja edellä mainittu talousvesimäärä on pieni eli vain noin 3 % talousveden kokonaisvolyymistä. Tämä on kuitenkin merkittävä määrä elintarvikkeiden valmistuksen ja turvallisuuden kannalta.
Arviolta 95 % talousveden volyymista käytetään erilaisiin muihin tarkoituksiin (suihku,
pyykki, wc, pesut, nurmikon kastelu ym.), joissa käytettävän veden puhtausvaatimukset
eivät ole yhtä korkeat kuin lausunnolla olevassa talousvesiasetuksessa edellytetään.
Tämä talousveden laaja käyttö on mahdollista, koska Suomen suotuisa hydrogeologinen sijainti, runsaat makean veden pintavesiesiintymät ja pohjavesien hyvä laatu takaavat veden riittävyyden.
Mitä suomalaiset juovat?
Suomessa juodaan vähiten Euroopassa pullotettua vettä (Bottled water facts 2011,
http://www.efbw.eu/bwf.php?classement=07). Tilastoa voidaan tulkita kääntäen niin, että Suomessa juodaan janojuomana pääsääntöisesti hanavettä. Tämä kansallisen erikoispiirteemme kertoo, että talousvesi on hyvää ja monet vesihuoltoon liittyvät asiat on
hyvin hoidettu.
Ohessa on tilastotietoihin perustuen koottu kuvaaja suomalaisten juomista. Litramäärät
eivät ole vertailukelpoisia ei tilastolähteistä ja osittaista arvioista johtuen, mutta suuruusluokat ovat oikein.
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Muutama tulkinta kuvioon liittyen suuruusjärjestyksessä:
• Suomalaisten tärkeimpiä juomia ovat talousvesi, kahvi, maito, olut ja virvoitusjuomat.
• Talousvesi on tärkein janojuoma. Hanaveden osuudeksi on arvioitu 1l/vrk.
• Kahvia juodaan toiseksi eniten ja suomalaiset juovat kahvia eniten maailmassa. Kulutus on lähes puoli litraa päivässä henkeä kohti. Kahvi valmistetaan talousveteen.
• Maito on kolmanneksi suosituin juoma. Yhden maitolitran prosessoinnissa kuluttajamaidoksi käytetään yli kaksi litraa vettä.
• Olut on kokonaisvolyymiltään neljänneksi suurin juoma. Oluen panemisen pääraaka-aine on talousvesi.
• Virvoitusjuomien ja kivennäisvesien pääraaka-aine on talousvesi.
• Hedelmä- ja marjajuomat ovat suurin mehutuoteryhmä. Täysmehujenkin pääraakaaine on talousvesi.
• Laimennettavien mehujen valmistuksessa käytetään vettä ja mehun laimentaminen
tapahtuu hanavedellä.
• Long drinkkien ja siiderin valmistuksen pääraaka-aine on talousvesi.
• Piimän jalostaa vesi-intensiivinen ala meijeriala.
• Viinen valmistuksessa vettä tarvitaan puhtaanapitoon ja hygienian ylläpitoon.
• Teen pääraaka-aine on talousvesi.
Kaikkien elintarvikkeiden valmistuksessa talousvesi on keskeinen raaka-aine ja tärkeä
sekä valmistusprosessien tekniikan että hygienian kannalta. Talousveden laadun ja
puhtauden kannalta herkimpiä elintarvikkeita ovat ne, joiden valmistuksessa käytetään
talousvettä, mutta joita ei kuumenneta ennen nauttimista.

LAUSUNTO
2.11.2012

Natriumin saanti vedestä ja suolan merkinnät
Elintarvikkeista annettavia pakkausmerkintöjä säätelevä uusi kuluttajainformaatioasetus
(EUa 1169/2011) on muuttanut suolan laskentatapaa elintarvikkeissa siten, että lisätyn
ruokasuolan lisäksi tulee jatkossa huomioida myös lisäaineista tuleva natrium että
myös raaka-aineiden luontaisesti sisältämä natrium. Liitto on tässä yhteydessä pyytänyt
jäsenyrityksiä huomioimaan kaikkien raaka-aineiden natriumpitoisuudet. Lisäaineiden
osalta yritykset selvittävät mahdollisuuksia luopua natriumia sisältävistä lisäaineista.
Huomiota on kiinnitetty myös talousveden sisältämään natriumiin, sillä joissakin elintarvikkeissa veden osuus on merkittävä ja veden kemikaalit voivat konsentroitua prosesseissa.
Nykyisessä asetuksessa 461/2000 ei talousveden laatuvaatimuksissa ole annettu rajaarvoa natriumille, mutta laatusuosituksissa enimmäisohjausarvo on 200 mg/l. Pidämme
tätä arvoa korkeana, sillä enimmäispitoisuudella natriumin saanti talousvedestä voi olla
16 % (juomavesi 2 litraa -> 0,4 g/vrk) naisten päivittäisestä saantisuosituksesta (2,4
g/vrk, miehet 2,8 g/vrk).
WHO:n ohjeen mukaan talousveden natriumin määrä on yleensä alle 20 mg/l, millä ei
ole suurta merkitystä ihmisten hyvinvoinnille. Kansallinen ohjausarvo on kuitenkin
kymmenkertainen. 200 mg/l natriumtaso vaikuttaa veden makuun ja sitä voidaan säännöllisessä käytössä pitää liian korkeana. Hanavesi on kansallisesti merkittävä ja monen
ihmisen volyymiltään suurin päivittäinen elintarvike, joten esitämme harkittavaksi natriumin ohjausarvon alentamista 100 milligrammaan per litra terveydellisin perustein. Natriumin liiallisen saannin negatiiviset terveysvaikutukset (mm. verenpaineen nousu) ovat
hyvin sosiaali- ja terveysministeriön tiedossa ja natriumin saannin alentamiseksi onkin
Suomessa tehty menestyksellistä työtä jo vuosia.
pH:n vaihteluväli
Talousveden pH:n suuret vaihtelut vaikuttavat kuluttajan kokemaan talousveden makuun ja voivat vaikuttaa elintarvikkeiden säilyvyyteen ja mikrobiologisiin valmistusprosesseihin (esitaikina, käyminen). Nykyinen pH:n vaihteluväli on laatusuosituksissa ja
vaihteluväli on laaja eli 6,5-9,5. Talousveden pH:n säätelyssä käytettävät prosessit ovat
kehittyneet ja kalkkisuodatuksella saadaan tasainen pH, mikä on toivottavaa kaikkien
vedenkäyttäjien kannalta. Lienee hyvä tarkastella kemikaaleilla tapahtuvaa pH:n säätöä
myös natriumin saannin lähteenä. Esitämme pH:n vaihteluvälin pienentämistä WHO:n
suositusten mukaiseksi eli 6,5-8,5:een.
Kuntaliitokset ja vastuut
Hallitusohjelman mukaisesti kuntaliitoksia pyritään edistämään. Koska verkoston korjausinvestoinnit nousevat tulevaisuudessa yhä tärkeämmiksi korvausvelan kerääntyessä,
tulee kuntaliitosten yhteydessä kiinnittää huomioita vastuiden selkeään työnjakoon.
Kuntaliitosten yhteydessä aktivoituu myös erityistilannesuunnitelmien päivitystarve vesihuollon turvaamiseksi ja vastuiden selkeyttämiseksi.
Tukkuvesilaitos
Esitämme tukkuvesilaitoksen aseman ja vastuun selkeyttämistä, sillä tukkuvesilaitoksen toimittamat vesivolyymit voivat olla merkittäviä. Riskienhallinnan kannalta niiden
aseman tulee olla selkeä.
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Liitto kiinnittää huomiota luonnoksen seuraaviin yksityiskohtiin:
TAUSTAA
Ennalta varautuminen ja vesivälitteiset epidemiat
ETL pitää tärkeänä, että tarkasteltaessa pilaantunutta vettä ja sen aiheuttamia vesivälitteisiä epidemioita tulee tarkastella myös vaaran siirtymismahdollisuutta elintarvikkeisiin
kuten keskuskeittiöiden ruokaan ja paikallisten elintarvikeyritysten tuotteisiin ja sitä kautta valtakunnalliseen jakeluun jopa vientiin vuorokauden kuluessa. Olennaista on suunnitelmallinen tiedonvälitys häiriötilanteissa vahingon rajaamiseksi nopeasti.
Erityistilannesuunnitelmat
Talousveden kuuluessa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja hallintoviranomaisten (Valviran)
tehtäviin on edelleen mahdollista, että elintarvikeyritykset saattavat jäädä viimeisiksi erityistilanteiden toimintalistalla. Tiedonvälityksen kattavuuden parantamiseksi tulee kunnissa informoida myös elintarvikevalvonnan viranomaisia. Lienee tässä yhteydessä hyvä todeta, että radion kautta annettu talousveden keittokehotus ei ole elintarvikeyrityksen näkökulmasta relevantti vaihtoehto vaan tieto on saatava suoraan vesihuoltolaitokselta asiakkaalle ja elintarvikkeiden valmistus on yleensä pysäytettävä.
Kuten luonnoksessa on todettu ovat erityistilannesuunnitelmat puutteellisia tai puuttuvat
kokonaan suurimmasta osasta vesihuoltolaitoksia. Elintarvikkeita valmistavien asiakasyritysten huomioimisesta osana erityistilannesuunnitelmaa ei ole mainintaa. Puutteelliset varautumissuunnitelmat voivat heikentää paikallisen juomaveden, ruoan ja elintarvikkeiden valmistuksen turvallisuutta. Asetuksen ehdotukset ovat tältä osin kannatettavia.
Kunnan itse valvoessa omaa toimintaansa asia ei ole selvityksen mukaan edennyt.
Vaatimus riippumattomasta viranomaisesta ei välttämättä toteudu kunnan sisällä johtuen taloudellisista ja sosiaalisista riippuvuussuhteista. Elintarvikesektorilla yritys itse vastaa omavalvontasuunnitelman laadinnasta ja toteutuksesta. Valvoja tarkastaa suunnitelman ja toteaa sen toimivuuden. ETL katsoo, että jaettu vastuu terveydensuojeluviranomaisen ja vesihuoltolaitoksen välillä tulee selkeyttää. Suosittelemme monopolisasemassa olevan vesihuoltolaitoksen oman vastuun korostamista omasta tuotteesta
ja laitoksen toimintavarmuudesta.
Desinfiointivalmius
ETL pitää hyvänä ehdotusta vesihuoltolaitoksen desinfiointivalmiuden kehittämistä ja
määräämistä pakolliseksi.
Ensisijaisena toimenpiteenä toiminnan turvaamiseksi pidämme vesihuoltolaitoksen
käyttöseurannan/omavalvonnan, riskinarvioinnin, toimintavarmuuden ja järjestelmien
kehittämistä vastaamaan ajantasaisen teknologian antamia mahdollisuuksia. Desinfiointimahdollisuutta ja -valmiuksia tarvitaan usein vasta vahingon jo tapahduttua.
Uraani

ETL kannattaa ehdotusta uraanin maksimiohjearvon lisäämistä laatuvaatimusmuuttujiin.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
3 § Määritelmät
2) vedenkäyttölaitteilla astianpesukoneita, keittimiä, elintarvikkeiden valmistuksessa
käytettäviä koneita ja laitteita ja muita vastaavia laitteita, joissa käytetään talousvettä;
Ehdotamme kursiivilla mainittua lisäystä.
Perustelu: Elintarvikkeiden valmistuksessa käytettävät laitteet on hyvä mainita.
4) erityistilannesuunnitelmalla terveydensuojelulain 8 §:n mukaista vesihuoltolaitoksen
vastuulla laadittavaa kunnan terveydensuojeluviranomaisen, muiden viranomaisten, talousvettä toimittavan laitoksen ja muiden laitosten yhteistyössä laatimaa ohjeistusta erityistilanteiden aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja poistamiseksi.
Ehdotamme kursiivilla mainittua lisäystä.
Perustelu: Yhteistyö ei ole tuottanut toivottavaa tulosta, joten vastuutahon selkeyttäminen jatkossa on tärkeää asian edistämiseksi. Vesihuoltolaitoksen vastuun selkeyttäminen toimittamansa tuotteen laadusta ja omasta liiketoiminnasta tukee myös vesihuoltolaitosten itsenäistymistä liikelaitoksiksi. Asiakasnäkökulmasta vastuiden selkeys helpottaa asioiden käsittelyä.
5 § Vaatimusten täyttymiskohta
Pykälän ehdotetaan pysyvän nykymuotoisena.
Pyydämme kiinnittämään huomioita, että kansallinen talousveden laatuvastuun rajaaminen liittymiskohtaan on teknisesti katsottuna selkeä, mutta jos vesi on jo liittymiskohtaan tulleessaan ollut viallista, ei voida olettaa, että kiinteistössä tapahtuvan omavalvonnan avulla laatu olennaisesti muuttuu. Näissä viallisen toimituksen tapauksissa toimittajan laatuvastuun tulee ulottua veden käyttökohtaan asti, etenkin tilanteissa, joissa
häiriöstä ei ole ilmoitettu.
Esimerkkinä mainitsemme, että Ruotsin elintarvikelain mukaan veden tulee täyttää laatuvaatimukset vesijohtoverkkoon tullessaan ja siihen asti kun se tulee ihmisten käyttöön
(ks. leike Swedish Food Act 2006:804).
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Miten on ohjeistettu, että kiinteistöjen omalla vastuulla oleva oma verkosto ei ikääntymisen tai saneerausmateriaalien vuoksi aiheuta muutoksia veden laadussa eikä siihen ei
liukene terveydelle haitallisia aineita? Tulisiko pykälää tarkistaa?
ETL:n Lastenruokayhdistys on huolestunut kiinteistöjen ja mm. sairaaloiden esimerkiksi
imeväisille tarkoitetun äidinmaidonkorvikkeen valmistamisessa käytetyn talousveden
laadusta myös kemiallisten muuttujien ja etenkin pinnoittamalla saneerattujen verkostojen osalta.
6 § Poikkeukset
Pykälässä mainitaan, että kolmannen poikkeuksen saa myöntää vain erittäin painavista
syistä. Yhden poikkeuksen kesto on 3 vuotta? Jos näin on, niin pidämme tällöin kolmen
perättäisen poikkeuksen kestoa liian pitkänä (9 vuotta?).
Poikkeuslupahakemuksessa…
8) veden toimituksen piirissä olevat elintarvikealan yritykset, joille veden laadulla on
vaikutusta sekä esittää lausunto merkittäviltä elintarvikealan toimijoilta veden laatupoikkeamista aiheutuvista mahdollisista vaikutuksista elintarvikkeiden laatuun ja elintarviketurvallisuuteen.
Ehdotamme kursiiville mainittua lisäystä.
Perustelut: Elintarvikealan toimijaa on hyvä kuulla ja konsultoida etukäteen ennen kuin
haetaan poikkeuslupaa, jotta yritys voi valmistautua muutokseen.
Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa, että vesilaitos saa esim. mangaanipitoisuuden
osalta jopa kuudeksi vuodeksi poikkeusluvan 1,5 kertaiseen raja-arvon ylitykseen. Tällaiset pitoisuudet saattavat vaikuttaa merkittävästi elintarviketuotantolaitoksen prosesseihin ja laitteisiin. Yli 1,5 kertaa raja-arvoa suurempia pitoisuuksia ei saisi hyväksyä,
vaikka kyse onkin laatusuosituksesta.
Lisäksi ETL ehdottaa, että myönnetyistä poikkeuksista tulee paikallisen viranomaisen ja
vesihuoltolaitoksen yhdessä tiedottaa merkittäviä alueen elintarvikeyrityksiä. Tällöin on
hyvä myös kertoa miten ja milloin veden laatu pyritään palauttamaan asetuksen mukaiseksi. Poikkeuslupien tulee olla julkisia ja asiakkaiden saatavissa.
8 § Valvontatutkimusohjelma
ETL pitää valvontatutkimusohjelman täsmentämistä hyvänä.
ETL esittää, että pykälässä tai perusteluissa mainitaan vesihuollon erityispiirteenä erityisasiakkaat kuten mm. merkittävät laajaan jakeluun elintarvikkeita toimittavat yritysasiakkaat ja keskuskeittiöt.
Esitämme harkittavaksi myös valvontatutkimusohjelman laadintavastuun siirtämistä vesihuoltolaitokselle siirtymäajan puitteissa. Yhteistyötä tulee tehdä eri viranomaisten
kanssa kuten aikaisemminkin. Viranomaisella tulee olla valvonta- ja tarkistusvastuu sekä mahdollisuus vaatia parannusehdotuksia suunnitelmaan.
Kuka valvoo, että valvontatutkimusohjelmat tehdään ja niitä toteutetaan? AVI? Tämä on
hyvä selkeyttää asetuksessa ja sen tulee olla riippumaton kunnan ulkopuolinen taho.
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Ovatko valvontatutkimusohjelmat julkisia ja voiko paikalliset elintarvikealan toimijat esittää niihin mielipiteitä valmisteluvaiheessa? Ei riitä, että valvontapisteet laaditaan vain
terveydensuojeluviranomaisten ja asutuksen näkökulmasta. Saamiemme tietojen mukaan on pidetty hyvänä ja tervetulleena yhteistyön muotona valvontasuunnitelmia, joissa valvontatutkimusohjelman mukaiseksi valvontapisteeksi on määritelty vesipiste elintarvikkeiden tuotantotiloissa ja/tai liittymäkohdassa.
9 § Näytteenottotiheys
ETL ei pidä perusteltuna nykyistä näytteenoton harventamista, jos vesihuollon erityisasiakkaana on merkittävä elintarvikkeita valmistava yritys. Vaihtoehtoisesti tulee vesihuoltolaitoksen tehdä omaa säännöllistä käyttövalvontaa.
ETL esittää, että erityisasiakkaiden välilliset riskit tulee huomioida arvioitaessa näytteenottotiheyttä. Jos vesihuollon asiakkaana on merkittäviä elintarvikeyrityksiä, suosittelemme että näytteenottotiheyttä tarkastellaan kokonaisuutena 10 §:n mukaisesti. Viranomais-, käyttötarkkailu- ja omavalvontanäytteiden hyvällä paikallisella suunnittelulla
saadaan riittävä tiheys kohtuullisin kustannuksin. Olennaista lienee miten ja kuinka nopeasti reagoidaan poikkeaviin analyysituloksiin.
10 § Laitoksen käyttötarkkailu
Korjausehdotus lakinumeroon: elintarvikelain (352/2011)…
Esitämme harkittavaksi pykälän ensimmäisen momentin vastuutahojen tarkentamista
tai pykälän muuttamista, sillä käsityksemme mukaan tietojen kokoaminen ei ole toiminut. Pelkkä otsikkotietojen kerääminen valvontasuunnitelmaan ei välttämättä paranna
käytännön yhteistyötä. Säännölliseen laatuseurantatietojen vaihtoon velvoittamisesta
voisi olla enemmän käytännön hyötyä puolin ja toisin.
ETL pitää ehdotettua lisäystä vesihuoltolaitoksen käyttötarkkailun täsmentämisestä hyvänä ja tervetulleena uudistuksena. Korostamme, että talousveden laadunvalvonnassa
pääpaino tulee olla talousvettä toimittavan laitoksen omassa käyttötarkkailussa, jonka
varmistuksena toimii viranomaisvalvonta, kuten nykyisessä talousvesiasetuksen soveltamisoppaassa mainitaan.
11 § Erityistilanteet
ETL pitää ehdotettua lisäystä vesihuoltolaitoksen käyttötarkkailun täsmentämisestä hyvänä ja tervetulleena uudistuksena. Laitoksen rooli ja vastuu desinfioinnista on selkeä.
11a § Erityistilannesuunnitelma
ETL pitää ehdotettua lisäystä erityistilannesuunnitelmasta hyvänä ja tervetulleena uudistuksena. Tämä on asetuksen muutoksen tärkein kohta.
Esitämme, että perustelutekstissä toisessa momentissa mainittuihin muihin laitoksiin lisätään myös elintarvikkeita valmistavat yritykset.
Kolmannessa momentissa edellytetään suunnitelmaa tiedottamisesta erityistilanteen aikana. ETL esittää, että erityistilannesuunnitelman perustelutekstissä tiedottamisessa
mainitaan vielä täsmällisemmin, että häiriötilanteissa on vesihuoltolaitoksen tiedotettava
itse merkittäviä elintarvikeyrityksiä veden toimitukseen liittyvistä häiriöistä ja mahdollisista epidemiaepäilyistä. Tiedottamisesta tulee säätää niin, että se on selkeä, toimiva ja
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velvoittava. Radion kautta kuultava talousveden keittokehotus ei yrityksille riitä ja tulee
aivan liian myöhään.
Perustelut: Elintarvikkeita valmistavalle laitokselle on tärkeää saada tieto jo epäilyvaiheessa, jotta häiriön merkitys omalle toiminnalle voidaan harkita ja toiminta ehditään
tarvittaessa alasajamaan ja/tai vahinko rajaamaan. On myös tärkeää, että kiinteistön
oma verkosto voidaan suojata saastumiselta. Elintarvikkeiden valmistusta voidaan tällöin mahdollisesti jatkaa puhtaan varavesilähteen avulla.
Esittämämme muutos ei vaadi isoja taloudellisia tai teknisiä muutoksia vaan yhteistyötaitoisia ihmisiä ja normaaleja yhteistyötapoja elinkeinoelämän asiakkaiden kanssa.
14 § Kunnan terveydensuojeluviranomaisen velvoitteet
ETL esittää, että erityistilannesuunnitelman perustelutekstissä tiedottamisessa mainitaan vielä täsmällisemmin, että häiriötilanteissa on vesihuoltolaitoksen tiedotettava itse
merkittäviä elintarvikeyrityksiä veden toimitukseen liittyvistä häiriöistä ja mahdollisista
epidemiaepäilyistä. Tiedottamisesta tulee säätää niin, että se selkeä, toimiva ja velvoittava.
Terveydensuojeluviranomaisen tulee tiedottaa epäilyistä myös elintarvikealan viranomaisia kunnassa ja varmistaa, että tieto veden laatupoikkeamista on toimitettu myös
elintarvikealan yrityksille.
Perustelut: Elintarvikkeita valmistavalle laitokselle on tärkeää saada tieto jo epäilyvaiheessa, jotta häiriön merkitys omalle toiminnalle voidaan harkita ja toiminta ehditään
tarvittaessa alasajamaan ja/tai vahinko rajaamaan.
16 § Tiedottaminen ja raportointi
ETL ehdottaa lisättäväksi, että kunnan terveydensuojeluviranomaisen tulee tiedottaa
epäilyistä myös elintarvikealan viranomaisia kunnassa ja varmistaa, että tieto veden
laatupoikkeamista on toimitettu myös elintarvikealan yrityksille.
Jotta viranomaisnäytteiden tulokset saadaan nopeasti vedenkäyttäjien tietoon, tulee
asetuksessa määrätä kunnan terveydensuojeluviranomainen tiedottamaan julkisesti jatkuvan valvonnan valvontatutkimustuloksista esim. 10 päivän kuluessa näytteenotosta.
Jaksottaisen seurannan analyysitulokset tulee ilmoittaa esim. kuukauden kuluttua näytteenotosta.
Tiedottamisesta ja aikataulusta on hyvä ilmoittaa valvontasuunnitelmassa.
Vesiperäisten zoonoosien tilanteissa tulee raportoinnissa viranomaisten huomioida
myös vaaraan siirtyminen elintarvikeketjuun eli onko vesivälitteinen vaara voinut aiheuttaa elintarvikkeiden kontaminoitumisen.
18 § Siirtymäsäännökset
ETL ehdottaa, että erityistilannesuunnitelmien tulee olla 11a §:n mukaiset kahden vuoden kuluessa asetuksen voimaantulon jälkeen.
Perustelut: Vesihuollon ja elintarvikealan toimijoiden ja yhteistyön parantumiseksi tulee
erityistilannesuunnitelmien päivitykseen tarttua nopeasti. Saamamme palautteen mu-
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kaan muutos tapahtuu vain asetuksen velvoittamana ongelmakunnissa. Edelläkävijät
ovat jo vapaaehtoisesti parantaneet yhteistyötä.
Muiden luonnoksessa esitettyjen muutosten tulee toteutua viimeistään 4 vuoden siirtymäajan puitteissa.
LIITE I Taulukko 2 Kemialliset laatuvaatimukset
ETL esittää kadmium enimmäispitoisuuden alentamista nykyisestä 5 µg/l
WHO:n suositusten esittämälle tasolle terveydellisin perustein eli
-> 3 µg/l
LIITE I/2 Taulukko 3 Laatusuositukset
ETL esittää natriumin enimmäispitoisuuden alentamista nykyisestä 200 mg/l, kansanterveydellisin perustein
-> 100 mg/l
ETL esittää pH:n vaihteluvälin kaventamista nykyisestä 6,5-9,5
WHO:n suositusten esittämälle tasolle
-> 6,5-8,5

Talousvesi on taloutemme voimavara monin eri tavoin. Elintarvikkeiden valmistuksessa
talousvesi on välttämätön.
Kunnioittavasti
ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry
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