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PAINOPAIKKA: vesi- ja ymparistohallituksen monistamo 



Viime aikoina on lehdistossa paljon kirjoitettu juomaveden laadusta, 

milloin se on pahan makuista, milloin on muita ongelmia. Tama ei 

johdu siita, etta vesi juuri nyt olisi erittain huonoa tai yleensa 

huonompaa kuin ennen. Suurin syy ilmeisesti on ihmisten lisaantynyt 

kiinnostus elinymparistoonsa ja elamisen laatuun. Tiedostetaan 

paremmin mita syodaan ja juodaan. Juomaveden merkitys ruokaan nah

den korostuu sikali, etta nykyisin ruokatavarat tulevat perheen 

ruokapoytaan hyvin monesta paikasta, mutta juomavesi tulee vuosi

kausia jopa vuosikymmenia samasta paikasta. 

POHJA- JA PINTAVEDET 

Juomaveden hankintaan kaytetaan joko pohjavetta (kaivovetta) tai 

pintavetta (joki- tai jarvivetta). Pohjavesi soveltuu tahan tarkoi

tukseen paremmin, koska se yleensa on juomakelpoista kasittelematta. 

Pohjaveden raikkauden muodostaa sen viileys, kesallakin noin kuusi 

astetta, seka sen sisaltama hiilidioksidi. Pohjavesi on yleensa 

maakerrosten suojaama, jo muutamat kymmenet senttimetrit maan pin

nalta pain poistavat sade- ja valumavedesta suurimman osan niiden 

sisaltamista aineista. Maassa ollessaan kosketuksessa maalajeihin, 

vesi irrottaa niista mineraaleja kuten kalsiumia, magnesiumia, 

fluoridia, rautaa, mangaania. Kivilajimme ovat kuitenkin niin kovia, 

etta kalkin ja magnesiumin maarat jaavat usein alhaisiksi ja vesi 

taten pehmeaksi. 

Porakaivot poikkeavat muusta pohjavedesta siina, etta niista tulee 

kalliossa olevaa vetta. Jos kalliossa on halkeamia, paasee niita 

pitkin pintavetta kulkeutumaan pohjaveteen ilman maakerroksen suo

dattavaa vaikutusta. Tasta syysta porakaivon vesi saattaa olla 

kaivovetta heikompilaatuista. 

Mutta vaikka pohjavesi onkin usein juomakelpoista sinallaan, aset

taa veden kuljettaminen putkistossa seka erilaiset tekniset lait

teet (esim. astianpesukoneet) vaatimuksia niin, etta pohjavesilai

toksista noin puolessa vetta kuitenkin kasitellaan. Putkiston 
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kannalta vesi on usein liian hapanta ja pehrne~~' jolloin rnetalli

putkistosta voi liueta veteen aineita tai putket voivat sy6py~. 

Toinen veden k~yttokelpoisuutta v~hent~v~ seikka pohjavedessa on 

usein sen sis~ltam~t rauta- ja mangaanimaar~t. Rautapitoista vetta 

seisotettaessa tai keitettaess~ saostuu rauta ruosteena astian 

pohjalle. Mangaania taas voi keraantya putkiin, josta se paineen 

vaihtelujen johdosta saattaa irrota aiheuttaen veteen tumman 6ljy

m~isen v~rin. 

Pintavetta talousvetena k~ytet~an etenkin rannikkoseutujen taaja

missa. Pintavedelle ominaista on sen sisaltamat humusaineet ja muut 

elollista alkuperaa olevat aineet. Niita tulee maalta ja soilta 

valuvista vesista vesikasvien kuollessa, veden oman elioston takia 

sek~ myos jatevesist~ johtuen. Humusaineet usein yhdessa raudan 

kanssa v~rj~~v~t veden ruskeahkoksi. Pintavesi on yleens~ pohja

vett~ pehme~mp~~' koska se ei ole niin paljon kiviainesten kanssa 

tekemisiss~. 

VEDENLAATUVAATIMUKSET JA SUOSITUKSET 

Talousveden t~rkeimp~n~ laatuvaatimuksena on, ettei se aiheuta 

kaytt~j~lleen terveydellist~ haittaa tai vaaraa. Aikanaan veden 

vaarallisimpana ominaisuutena pidettiin tauteja levitt~via baktee

reita ja muita mikro-organisrneja, ja desinfioinnin aloittaminen 

v~hensi huomattavasti mrn. lavantautiepidemioita. Niinpa nykyisin

kaan ei vedesta saa 16ytya tauteja aiheuttavia mikro-organismeja. 

Koska niita kaikkia ei pystyta tutkimaan on valittu eras bakteeri, 

fekaalinen koliforminen bakteeri, jonka 16ytyminen vedest~ osoittaa, 

etta siina voi olla muitakin ihrnisest~ peraisin olevia bakteereita, 

joista jotkut voivat aiheuttaa sairastumista. 

Bakteerien lisaksi tiedet~~n joillakin ep~orgaanisilla aineilla, 

kuten fluoridilla, nitraatilla, nitriitilla ja joillakin raskas

metalleilla olevan haittavaikutuksia. Fluoridi, vaikka se joissakin 

pitoisuuksissa esta~ hampaiden reikiintymist~, saattaa korkeammissa 

pitoisuuksissa aiheuttaa tummia l~ikkia hampaisiin. Naita laikki~ 

on havaittu kun fluoridimaara ylittaa 5-6 mg/1. Nitraatti ja 



3. 

nitriitti saattavat imevaisikaisilla aiheuttaa punaisen verisolun 

toiminnan heikkenemista ja taten hapensaannin estymista. Suomessa 

ei naita tapauksia tiettavasti ole ilmennyt, mutta muualla Euroo

passa tiedetaan joitakin sairastumisia nitraatin takia esiintyneen. 

Raskasmetallit voivat aiheuttaa akuutteja myrkytyksia, mutta ylim

mat sallitut pitoisuudet talousvedelle on asetettu niin, etteivat 

ne pitkan aikaakaan veden mukana saatuna aiheuta sairastumisia. 

Useimmat laakintohallituksen yleiskirjeen raskasmetalleista ovat 

elimistoon keraantyvia aineita ja taten vahitellen vaikeuttavat 

elimiston toimintaa. 

Laakintohallituksen talousveden laatuvaatimukset ovat taulukossa 1. 

Laatuvaatimusten lisaksi on talousvedelle annettu myos suosituksia. 

Ne perustuvat siihen, etta veden olisi oltava myos miellyttavaa 

kayttaa eika se saisi aiheuttaa sen kanssa kosketukseen joutuville 

materiaaleille syopymia. Jos vesi sisaltaa sinansa vaarattomiakin 

aineita, se voi esimerkiksi edistaa bakteerien kasvua putkistossa. 

Tai jos vesi on metalliputkistoa syovyttavaa, voi tasta aiheutua 

jopa terveydellista vaaraa, taloudellisten haittojen lisaksi. 

Laakintohallituksen suosituksissa on otettu lahinna huomioon se, 

etta vesi olisi varitonta ja kirkasta, eika siina ole vierasta 

hajua tai makua. Se ei myoskaan saa syovyttaa metallisia vesikalus

teita. Nama suositukset ovat taulukossa 2. 

Suomen Itsenaisyyden juhlavuoden 1967 (SITRA:n) rahoittamana on 

kartoitettu vesikalusteiden syopymiseen liittyvia seikkoja ja 

tyon tuloksena on annettu suositukset veden laadulle, etta korroo

siota tapahtuisi vain mahdollisimman vahan. Suositukset ovat taulu

kossa 3. 

TALOUSVEDEN LAADUN VALVONTA 

Vesilaitos on vastuussa jakamansa veden laadusta. Vesilaitosten 

veden laatua valvoo terveyslautakunta. Terveyslautakunta valvoo 

myos muun talousveden laatua. Jos esimerkiksi epailee, etta omassa 

kaivossa on jotain terveydelle vaarallista ainetta, voi ottaa 
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yhteytta kunnan terveystarkastajaan. Hanelta, tai vesilaitokselta 

myos saa tiedot vesilaitoksen veden analyysituloksista. 

Jos omasta rnielenkiinnosta haluaa tutkituttaa kaivonsa veden laadun, 

voi terveystarkastajalta kysya lahinta laboratoriota, joka tutkii 

vesinaytteita. Ennen naytteen lahettarnista on syyta ottaa yhteytta 

laboratorioon, etta nayte tulee otettua oikein, oikeaan astiaan ja 

oikea rnaara. Norrnaali vesianalyysi rnaksaa noin 100-200 rnk. 

VEDENKASITTELY VESILAITOKSILLA 

Pohjavedelle yleisin kasittely on veden alkalointi, eli veden 

kasittely lipealla, soodalla tai kalkilla putkiston syopyrnisen esta

rniseksi. Noin puolella vesilaitoksista alkaloidaan vetta, koska 

Suornessa pohjavedet ovat yleensa pehrneita aivan merenrannikkoseutuja 

lukuun ottarnatta. 

Usein veden kayttokelpoisuutta haittaavat rnyos korkeat rauta- ja 

rnangaanirnaarat. Talloin vesi ilrnastetaan ja suodatetaan tai rauta 

poistetaan kernikaaleilla saostarnalla. Sakka suodatetaan hiekkaker

roksella. 

Pohjavetta ei usein tarvitse desinfioida. Jos se desinfioidaan, 

se suoritetaan natriurnhypokloriitilla, ossa vaikuttavana aineena 

on kloori. 

Pintaveden kasittelyssa paaasiana on veden hurnusaineiden ja rnuiden 

orgaanisten aineiden poisto seka veden bakteerittomuuden turvaa

rninen. Lisaksi vesi kasitellaan niin, ettei se syovyta rnetallisia 

vesikalusteita eika putkia. 

Vedenoton jalkeen veteen lisataan alumiinisulfaattia, jonka avulla 

orgaaninen aine saadaan saostumaan. Tassa vaiheessa veteen lisataan 

rnyos kalkkia, koska saostukselle oikea pH on erittain tarkea. Kun 

sakka on .saatu muodostumaan, se laskeutetaan ensin laskeutusaltaas

sa. Taman jalkeen vesi suodatetaan. Ennen verkkoon johtarnista 

veteen lisataan viela kalkkia veden pH:n nostamiseksi niin, ettei 

putkisto syovy. Viirneiseksi vesi desinfioidaan kloorilla. 
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Desinfiointiin voidaan kayttaa myos otsonia, mika onkin nyt kay

tossa Helsingissa ja Espoossa. Se vahentaa joitakin haju- ja maku

aineita vedesta. Eraana syyna otsonin kaytt55nottoon on ollut myos 

yhdisteet, joita syntyy kloorauksen yhteydessa veden humusaineista. 

Naiden orgaanisten klooriyhdisteiden merkitysta ei viela tunneta, 

mutta joidenkin niista epaillaan olevan terveydelle vaarallisia. 

Mutta terveydelle on viela vaarallisempaa, jos vetta ei desinfioida 

lainkaan. 

Otsoni ei anna desinfiointisuojaa putkistolle, joten ennen putkis

toon johtamista taytyy otsonoituunkin veteen viela lisata joko 

klooria tai kloramiinia. 

VEDEN LAADUN MERKITYS RUOANVALMISTUKSESSA 

Suomalaisen sydanta lahinna on varmasti kahvin maku. Kahvi on vasta 

silloin hyvaa, kun on lahdetty ensiluokkaisista raaka-aineista ja 

valmistettu oikein. Ensiluokkaisiin raaka-aineisiin kuuluu myos 

hyva vesi. Vanhastaan tiedetaan kuparipannun, jossa tinaus on huono, 

antavan kahville huonon maun, mutta myos vedessa itsessaan olevat 

hajut ja maut saattavat pilata kahvihetken. Esimerkiksi pintavesis

sa elavat levat ja muut pieneliot saattavat tuottaa hajuaineita ja 

hajun voimakkuus saattaa jopa lisaantya vetta desinfioitaessa. 

Joidenkin tutkimusten mukaan myos veden kovuudella olisi merkitysta 

ruokaa valmistettaessa. Vihanneksista liukenee kivennaisaineita 

runsaammin pehmeaan veteen kuin kovaan veteen. Koska nykyisin ei 

vihannesten keitinlienta juuri kayteta hyvaksi, menee paljon tar

keita aineita hukkaan. Suomessa vedet ovat tassakin suhteessa 

yleensa pehmeita. 

Veden valityksella leviavien bakteeritautien osuus on nykyisin suh

teellisen vahaista, rnutta tamakin asia tulee ottaa huomioon. Nimen

omaan ruoan valmistuksessa, jolloin ruoka-aineiden kasittelyn jal

keen ruokaa ei heti syoda, korostuu veden hygieenisen laadun mer

kitys. Vaikka tautia aiheuttavan bakteerin lisaantyminen vedessa 

saattaa olla vahaista, voi se ruokatarvikkeissa lisaantya nopeasti 

ja taten aiheuttaa suurta haittaa. 
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Raudan ja mangaanin esiintyminen vedessa ei sinansa ole vaarallis

ta, mutta myos ne saattavat aiheuttaa makuvirheita. Kupariputkista 

irtoava kupari voi jopa muuttaa kermakahvin vihertavaksi. 

Rautahaitat ilrnenevat rnyos astioita pestaessa koneellisesti. Kone

pesussa pesuaineet ovat voimakkaampia kuin kasipesussa ja lisaksi 

astiat kuivuvat kuumentamalla, jolloin vesi ei valu pois vaan 

kuivuu astian pintaan. Talloin myos veden sisaltamia aineita jaa 

enemman astioihin ja rauta aiheuttaa astioiden ruskistumista. 

Kotitalouksiin tuleva vesi on harvoin liian kovaa. Kova vesi voi 

aiheuttaa saostumia etenkin lamrninvesijohtoihin ja.lampokierukoi

hin. Jotkut sahkolaitteet, kuten esimerkiksi kahvinkeittimet, 

voivat karsia kovasta vedesta, joten joskus voi vedenpehmennin 

olla paikallaan. 

KOTITALOUKSIEN OMAT VEDENPUHDISTUSMAHDOLLISUUDET 

Jos omakotitalolla on oma kaivo josta vetta johdetaan putkia myoten 

sisaan, on yleensa raudan esiintyminen , jonka takia vetta halut

taisiin kasitella. Talloin ei oikeastaan ole mitaan yksinkertaista, 

halpaa ja varmaa raudanpoistotapaa olemassa. Markkinoilla on kolmen 

tyyppisia laitteita: ilmastukseen ja suodatukseen perustuva, ioni

vaihtoon perustuva ja kemialliseen saostukseen perustuva. 

Halvin ja yleisin laite on ionivaihto, ossa oleva hartsimassa 

poistaa raudan, mangaanin, kalkin ja magnesiumin. Massan taytyttya 

sen toimintakyky palautetaan ruokasuolalla. Laite on suhteellisen 

yksinkertainen kayttaa. Laitteessa on se huono puoli, etta myos 

kovuussuolat poistuvat. Kovan veden on esitetty olevan sydan- ja 

verisuonitauteja ehkaisevan, mutta asiasta ei tiedeta viela tar

peeksi. 

Ilmastukseen ja suodatukseen perustuvat laitteet poistavat raudan 

luonnollisella tavalla poistamatta kovuutta. Laitteet ovat yleensa 

hieman kalliimpia kuin ionivaihtimet, mutta usein niiden teho on 

parempi. 



Kerniallista saostusta on kaytettava silloin kun raudan rnaara on 

korkea ja se on sitoutunut hurnukseen. Puhdistustapahturna vastaa 

laitoskasittelya, laitteet vain ovat pienernrnat. 
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Usein raudanpoiston yhteydessa kasitellaan vesi rnyos sellaiseksi, 

ettei se syovyta rnetallipitoisia putkia tai rnuita veden kasitte

lyssa tarvittavia kalusteita. Tarna tapahtuu joke alkaalisella suo

dattirnella tai lipeaa lisaarnalla. 

Jatkuvaa desinfiointia ei kaivovedelle yleensa tarvita, joskin se 

joskus kallioporakaivojen kohdalla olisi aiheellista. Mutta kaivon 

kertaluontoinen desinfiointi tulee tehda, jos on aihetta epailla 

likavesien paasseen kaivoon. 

KAIVON KUNNOSTUS 

Jos epaillaan, etta kaivoon on paassyt jatevesia ja vesi halutaan 

desinfioida, on aluksi syyta tyhjentaa kaivo, pesta se, tiivistaa 

raot, tyhjennetaan pohjaliete seka uusitaan pohjalla eleva sora

kerros. Sarnalla tarkistetaan kaivon kannen kunto ja ilrnanvaihdon 

toirnivuus. 

Kun kaivo on tayttynyt, kaadetaan siihen natriurnhypokloriittia 

(~ 10 % liuos) puolesta yhteen litraan jokaista vesikuutiornetria 

kohden. Vastaava rnaara HTH-tabletteja on n. 200 g. Vesi sekoitetaan 

ja annetaan seista vuorokauden. Kaivo tyhjennetaan ja annetaan 

tayttya. Jos vesi ei sen jalkeen rnaistu kloorille, voidaan sita 

kayttaa, rnuussa tapauksessa on kaivo taas tyhjennettava. 

Yksi kuutiornetri vetta on n. 2 m korkea vesipatsas kaivossa, jonka 

lapirnitta on 80 ern. 

Kloorin kasittelyssa on noudatettava varovaisuutta ja varottava 

etenkin lapsia. 
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KOTITALOUKSIEN MUUT MAHDOLLISUUDET VAIKUTTAA JUOMAVEDEN LAATUUN 

Markkinoilla on nykyisin vedensuodattimia vesihanoihin, joita 

mainostetaan bakteerien ja makujen poistajina. Yleensa ne perustu

vat joko aktiivihiileen tai johonkin kuitumaiseen suodatinainekseen. 

Aktiivihiili poistaa useita aineita, jotka antavat makuja veteen. 

Suodattimen kaytossa tulee kuitenkin ottaa huomioon, etta siihen 

kertyy vesijohtovedesta orgaanista ainetta, joka puolestaan edistaa 

bakteerien kasvua. Siksi suodatin pitaa desinfioida tai vaihtaa 

noin parin kuukauden valein kayttomaarasta riippumatta. 

Veden pitaminen jaakaapissa saattaa parantaa veden makua - mikali 

jaakaapista ei tule siihen uu,sia makuvivahteita. Vetta seisotta

malla saadaan kloorin maku yleensa vahenemaan. Vetta ei pitaisi 

kuitenkaan seisottaa neljaa paivaa kauemmin. 

Pussitetun tai muuten pakatun pohjaveden osto on lisaantynyt aina

kin niilla paikkakunnilla, joilla todetaan ongelmia vesijohtoveden 

maun subteen. Vaikka vesi olisi otettu lahteesta, ei se raikkaudel

taan vastaa lahdevetta, mutta saattaa olla kuitenkin parernpi vaih

toehto kuin pintavedesta valrnistettu vesijohtovesi - paitsi hinnal

taan. 

Useimmat pullotetut kivennaisvedet on valrnistettu pintavedesta. 

Vesi on pitemmalle kasitelty kuin vesilaitoksilla, jonka lisaksi 

siihen on sekoitettu puhtaita kivennaissuoloja ja hiilihappoa. 

Muita virvoitusjuomia mm. sokerin tai alkoholin takia ei tulisi 

kayttaa veden asemesta. 

Markkinoille on tullut myos happivetta, jota rnainostetaan terveel

lisena. Tieteellisia tutkirnuksia veden terveysvaikutuksista ei ole, 

mutta tuskin vesi ainakaan vahingollista on, mikali happiveden val

mistus ja sailytysastiat ovat asianmukaiset. 

Tarkein toirnenpide kuluttajan kannalta on kuitenkin veden juoksutus 

aarnulla. Talojohdoissa seisonut vesi on voinut yon aikana liuottaa 

rnetallisista putkista kuparia tai rautaa, jotka tulevat veden 

mukana kahvipannuun tai hammasmukiin. Jos talo on muusta asutukses

ta kaukana ja vesijohto paattyy taloon, voi myos maassa olevassa 
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vesijohdossa vesi seisoa ja siita voi liueta veteen aineita. Tal-

16in juoksutusaika on tietysti huornattavasti piternpi. 

LOPUKSI 

Kaikesta edella olevasta huolirnatta me suornalaiset olernrne etuoikeu

tetussa asernassa juornaveden laatuun ja rnaaraan nahden. Mutta vaikka 

vesi onkin uusiutuva luonnonvara, ei se Suornessakaan ole jatkuvasti 

esirnerkiksi juornavetena kaytettavissa ellemrne ota huornioon, etta 

luonnon puhdistusprosessitkin ovat rajallisia, eivatka ihrnisen 

tekniset ja kernialliset keinot pysty kaikkia yrnparist6ongelrnia 

ratkornaan. 
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Taulukko 1 

LAAKINT~HALLITUKSEN ASETTAMAT JUOMA\~DEN LAATUVAATIMUKSET 

1) = vesi1aitoksen jakarna vesijohtovesi, elintarvikkeiden kaupal

liseen valmistukseen ja k~sittelyyn k~ytetty vesi, tai muu 

vastaava 

2) = yhden talouden omasta kaivosta ottarna vesi tai a1le 200 

ku1uttajan vesi1aitoksen jakarna vesi 

Ta1ousveden mikrobiologinen laatu 

Fekaaliset koliformiset bakteerit 

Hyva 

1 ) 

ei ole osoi
tettavissa 

2) 

ei ole osoi
tettavissa 

va1ttava 

Huono on osoitetta
vissa 

1-10 kp1/100 ml 

yli 10 kpl/100 rnl 

Terveydelle haita1liset tai vaaralliset aineet 

suurin sallittu pitoisuus ( 1 ) ja 2) ) 

Arseeni 0,05 rng/1 

Elohopea 0,002 mg/1 

Kadmiurn 0,005 mg/1 

Kromi 0,05 rng/1 

Lyijy 0,05 mg/1 

Syanidi 0,05 mg/1 

Terveydelle haitalliset aineet (1 ja 2) 

hyv~ksyttavan suurin sallittu 
raja 

F1uoridi 1 '5 rng/1 3,0 mg/1 

Nitraatti 30 rng/1 50 rng/1 

Nitriitti 0,2 rng/1 1 '0 rng/1 
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Taulukko 2 

JUOMAVEDEN LAATUSUOSITUKSET (LAAKINT~HALLITUS) 

Kayttokelpoisuuteen vaikuttavat aineet 

enimmaispitoisuus 

1 ) 2) 

Alumiini mg/1 012 1,0 

Ammonium mg/1 015 1 15 

K1oridi mg/1 100 400 

Kupari mg/1 013 1 10 

Mangaani mg/1 01 1 015 

Rauta mg/1 013 110 

Sinkki mg/1 110 310 

Anioniaktiiviset 
detergentit* :mg/1 012 11 0 

Mineraa1io1jyt :mg/1 0105 0105 

Pemanganaatti1uku** 15 30 

pH 710-910 610-915 

Sameus FTU 1 5 

vari Pt mg/1 15 30 

Haju ja maku ei se1vaa vierasta 
makua tai hajua 

* useirnmat pesuaineet kuu1uvat tahan ryhmaan 

** kuvaa veden humus- ja muun orgaanisen aineen maaraa 



Tau1ukko 3 

SITRA:n suositukset vesijohtovede11e korroosiohaittojen 

vahentamiseksi 

Kovuus vahintaan 3-4 0 dH 

A1ka1iteetti " 0,6 mva1/1 

pH " 8,3 

Rauta enintaan 0,3 mg/1 

Mangaani II 0, 1 mg/1 

A1umiini " 0,3 mg/1 

K1oridit " 50 mg/1 

Su1faatit " 100 mg/1 

Permanganaatti1uku " 20 mg/1 

Vesi1aitokselta 1ahtevan veden pH tu1isi o11a mahdo11isimman 

tasainen, optimiarvo ~ 0,2 pH-yksikkoa, eika vedessa y1eensa 

saisi o1la vapaata hii1idioksidia. 

12. 
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Taulukko 4 

Mista johtuvat veden virheet 

vari 

Same us 

Haju ja maku 

Veden liukkaus 

tai vaahtoaminen 

Varji:Ui keraami

sia kalusteita 

tai hiuksia 

rauta (ruskea), mangaani (harmaa), humus

aineet, korroosiotuotteet (kupari, rauta), 

putkirikkojen ja korjausten aiheuttama 

maa-aine 

vedessa oleva happi, joka vapautuu ilmaan, 

putkesta liuennut sinkki,veden kasittelyssa 

veteen jaanyt alumiini, putkista irronnut 

kalkki,seisovassa vedessa hapettuva ja 

saostuva rauta 

kevaalla maalta valuvat sulamisvedet, 

kesalla levat ja sadesienet vedenottovesis

tossa, metalliputkista liukenevat aineet, 

desinfiointiin kaytetty kloori, putkipin

noitteet 

Veden liukkaus ja vaahtoaminen voi johtua 

siita, etta vesilaitoksella on paassyt 

liikaa lipeaa veteen. Vaahtoaminen voi 

johtua myos siita, etta pyykinpesukoneen 

takaisiniskuventtiili on puuttunut ja vesi

johtoveteen on paassyt pyykinpesuvetta. 

Vesi on talloin yleensa myos likaista. 

Ruskeat raidat keraarnisissa vesikalusteissa 

ovat yleensa putkistosta tai muusta veden 

kanssa kosketuksiin joutuvasta materiaalis

ta liukenevasta raudasta, vihreat kuparista. 

Hiusten varjaantyminen vihertavaksi pesussa 

johtuu kuparista. 
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17. 

MITEN MENETELLA JOS HALUAA TUTKITUTTAA KAIVONSA VEDEN 

Kaivoveden tutkimuksen yleisin syy on mielenkiinto veden laadun 

subteen. Jos kuitenkin epMilee, ettM vesi on jostain syyst§ 

pilaantunut tai vaarallista nautittavaksi, otetaan yhteytta kunnan 

terveystarkastajaan. Talloin naytteen ottaminen ja tutkiminen on 

ilmaista, ja yleensM terveystarkastaja tulee naytteen ottamaan. 

Jos muuten vain haluaa tietaa kaivon veden laadun, on silloinkin 

katevinta ottaa yhteytta kunnan terveystarkastajaan, koska han 

tietaa lahimmat vesitutkimuslaboratoriot ja mahdollisesti niiden 

vaatimat naytteenottoastiat ja -maarat. Syyta on viela soittaa 

etukateen tutkimuslaboratorioon, josta mahdollisesti lahetetaan 

naytteenotto-ohjee·t ja ehka myoskin taytettava kaavake, johon 

merkitaan veden laatuun vaikuttavia asioita kuten maalaji, kaivon 

rakenteet, etaisyys likaavista kohteista, veden nostotapa tms. 

Analysoitavista aineista yleisimmat ja kayton kannalta merkitta

vimmat ovat: 

- fekaaliset koliformiset bakteerit 

- nitraatti 

- ammoniakki 

- fluoridi 

- rauta 

- mangaani 

- pH 

- sameus 

- vari 

haju ja maku 

- permanganaattiluku 

- kokonaiskovuus 

Tassa yhteydessa mainittakoon, etta vesihallituksen ja vesipiirien 

laboratoriot eivat pysty kapasiteettinsa vuoksi tekemaan palvelu

tutkimuksia kaivovedesta, niissa tehdaan ainoastaan laajempiin 

vesihuollollisiin tai vesiensuojelun ongelmiin liittyvia tutkimuksia. 
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