Mikrobit vesistöissä - Mitä tutkitaan? Mitä pitäisi tutkia?
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Yhdyskunnat käyttävät vesivaroja monin tavoin
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Pintavesien laatuun
vaikuttavia tekijöitä
• Vesistön ominaisuudet
•
•

Veden vaihtuvuus ja määrä (laimeneminen)
Ravinnetasot (vesi, pintasedimentti)

• Mikrobien ominaisuudet
•
•
•

Sinibakteerit eli sinilevät
Ihmisten ulosteen/eritteiden mikrobit
Muut vedessä olevat haitalliset mikrobit

Weiskerger et al., Water Research, 2019

• Päästölähteen ominaisuudet
•
•
•
•
•

Jätevesien purku ja vuodot
Luonnon eläinten tai lähellä laiduntavan karjan ulosteet
Taajama-alueiden hulevedet
Runsaiden sateiden tai tulvien huuhtomat epäpuhtaudet
Kemiallinen saastuminen, esimerkiksi öljypäästö
Kuva: T. Pitkänen
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Pintavesien laatu Suomessa
• Uimavesien laatu pääosin erinomainen tai
hyvä
• EU BWD; E. coli ja suolistoperäiset enterokokit
• Erinomaisten osuus:
• 65.8% / Rannikko
• 91.1% / Sisämaa

• Rannikkovesien tila välttävä tai huono
• Vesipuitedirektiivin (EU FWD)
ympäristöindikaattorit
• Erinomaisten tai hyvien osuus:
• 13 % / Rannikko
• 68 ja 87 % / Joet ja järvet

https://yle.fi/uutiset/3-10938487;
www.ymparisto.fi
19.2.2021

4

Uimavesien mikrobiologiset laatuvaatimukset
STM:n asetukset:
- 177/2008 (yleiset rannat)
- 354/2008 (pienet yleiset rannat)
Lisäksi yksityisiä uimapaikkoja

Lisäksi tarkkaillaan: syanobakteereita (sinilevää), haitallista makrolevää ja/tai kasviplanktonia tai jätteitä (öljymäiset ja tervamaiset
aineet sekä kelluvat materiaalit kuten muovi, kumi, lasi- ja muovipullot)
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Pintavedet talous- ja kasteluvesien lähteenä
Juomavesidirektiivi 2020/2184 tuo uudistuksia
talousveden raakaveden ja valmistuksen
käyttötarkkailuohjelmiin (kansallinen toimeenpano ja

tarkka sisältö 12.1.2023 mennessä)
• E. coli, suolistoperäiset enterokokit, koliformiset
bakteerit, pesäkkeiden lukumäärä 22 °C ja C. perfringens
• Mikrokystiini-LR (< 1 mg/l, syanobakteerikukintojen
esiintyessä)
• Somaattiset kolifaagit (< 50 pmy / 100 ml,
RAAKAVEDESSÄ)

 MMMa 449/2013 alkutuotannon kasteluveden
laatu
•
•

Escherichia coli (< 300 pmy/100 ml)
Suolistoperäiset enterokokit (< 200 pmy/100 ml)
Kuva: T. Pitkänen
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Veden laadun indikaattorimikrobit

Osoittavat taudinaiheuttajan
tai laatuvirheen esiintymistä
Tuloksien tulkinta vaatii
osaamista (soveltamisoppaat)

• Suolistoperäisen saastumisen havaitseminen
•
•
•
•

Escherichia coli (E. coli)
Suolistoperäiset enterokokit
Clostridium perfringens (ml. itiöt)
Kolifagit (somaattiset ja F-spesifiset)

• Veden yleisen mikrobiologisen laadun seuranta
•
•
•
•

Heterotrofinen pesäkelukumäärä
Koliformiset bakteerit
Pseudomonas aeruginosa
Sulfiittia pelkistävät klostridi -itiöt
Kuva: T. Pitkänen
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Vesivarojen haitalliset ja infektiotauteja aiheuttavat
mikrobit
Suolistobakteerit:
Suolistovirukset:
norovirus,
sapovirus,
hepatiitti A

Cambylobacter,
Salmonella, EHEC
www.iai.asm.org/cont
ent/vol74/issue10/
cover.dtl

www.infectioncontrolmanual.co.ni/
diseases/norovirus.html

Alkueläimet:
Giardia,
Cryptosporidium
Kuva: A-M. Hokajärvi, THL

Ympäristöperäiset taudinaiheuttajat (suuri osa opportunistisia):
Legionella, a-tyyppiset mykobakteerit, Pseudomonas aeruginosa, arkobakteerit,
aeromonakset, Vibrio-suvun bakteerit, sinibakteerit (toksiinien tuotto)
19.2.2021
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Yhteenveto taudinaiheuttajien esiintymisestä
VAIR-hankkeen kohdealueilla
Kohdemikrobi

Havainnot
pintavedessä/
uimarannoilla

Havainnot
puhdistetussa
jätevedessä

Havainnot eläintilan
ojavedestä

Lämpökestoiset
kampylobakteerit

7/13 (54 %)

5/12 (42 %)

3/6 (50 %)

Salmonella

2/12 (17 %)

3/12 (25 %)

2/6 (33 %)

Clostridium difficile -itiöt

3/3 (100 %)

6/6 (100 %)

2/2 (100 %)

Norovirus GI

0/13 (0 %)

5/6 (83 %)

-

Norovirus GII

1/13 (8 %)

7/11 (64 %)

-

Sapovirus

0/11 (0 %)

1/5 (20 %)

-

Adenovirus

2/13 (15 %)

6/6 (100 %)

-
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Vesivaroja saastuttavien suolistomikrobien
alkuperä voidaan tunnistaa
Käytettävissä olevat molekulaariset markkerit
talous- ja uimavesien mikrobiologisten
saastumistapauksien selvittelyyn
• Märehtijät, lampaat, siat, linnut, lokit, siipikarja,
ihminen/yhdyskuntajätevesi, hevonen, koira
MMM, Maisema-laiduntamis opas, 2007

http://biology.tutorvista.com/cell/cell-structure.html

Pitkänen, T. et al. ES&T, 2013, 47 (23), pp 13611–
13620.
Kapoor, V. et al. AEM, 2015, 80(1): pp 91-99.

Pitkänen ym., Vesitalous
10 6/2015
19.2.2021

Yhteenveto saastelähdejäljityksen tuloksista
VAIR-hankkeessa
Geenimarkkeri (testi)

Todettiin vesinäytteissä

Kohteita
yhteensä

Yleinen suolistoperäinen saastuminen
(GenBac3)

56 havaintoa / 56 näytettä (100 %)

14

Ihminen, jätevesi (HF183)

43 havaintoa / 56 näytettä (77 %)

14

Lintujen ulosteet (GFD)

45 havaintoa / 50 näytettä (90 %)

12

Lokkien ulosteet (Gull4)

41 havaintoa / 50 näytettä (82 %)

12

Märehtijät (Rum-2-Bac)

4 havaintoa / 18 näytettä (22 %)

5

Sikojen ulosteet (Pig-2-Bac)

Ei havaintoja / 6 näytettä (0 %)

2

Hevoset (HorsemtDNA)

1 havainto / 12 näytettä (8 %)

4

Koirien ulosteet (DogmtDNA)

Ei havaintoja / 41 näytettä (0 %)

10
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Yhteenveto: vesimikrobiologiset tutkimukset
•Viite: Roslev ja Bukh, Appl Microbiol Biotechnol (2011) 89:1341-1355

Valvontatutkimukset
Referenssimenetelmät

Käyttötarkkailu

Veden laatua uhkaavat
tekijät (riskit)

Pikamittausmenetelmät

TASO 1

Indikaattorimikrobien
havaitseminen
Taudinaiheuttaja
-analytiikka

Taudinaiheuttajien
havaitseminen
Saastelähteen
paikantamismenetelmät

TASO 2
Mikrobiologinen
riskinarviointi

Saastelähteen
tunnistaminen ja
altistumisen arviointi

Saastelähteen
poistaminen

TASO 3
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Kiitokset
THL-työryhmä, erityisesti:
• Anna-Maria Hokajärvi
• Päivi Meriläinen
• Ananda Tiwari
• Annastiina Rytkönen
• Kristiina Valkama

Yhteistyökumppanit:
• Tiina Tulonen (HY)
• Josefiina Ruponen (HY)
• Markku Saastamoinen (LUKE)
• Harri Mattila (HAMK)
• Ilkka Hirvonen (LedFuture)
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• Yhteystiedot:
Vesimikrobiologian laboratorio,
Asiantuntijamikrobiologiayksikkö,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden
osasto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta,
HOH Helsinki One Health, Helsingin yliopisto
Puhelin: 029 524 6315 tai 029 415 7142
Sähköposti: tarja.pitkanen@thl.fi tai
tarja.m.pitkanen@helsinki.fi

Kiitos mielenkiinnostanne!

Twitter: @TarjaPitkanen

Vesien mikrobitietoa verkossa:
www.thl.fi/vesi
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