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VALUMAVESIEN INFEKTIORISKIT

• Suomessa riski sairastua suolistoinfektioon veden hyöty- ja virkistyskäytön 

seurauksena on suhteellisen pieni

• Saastuneen talousveden välityksellä leviäviä vesiepidemioita havaitaan 

tyypillisesti alle kymmenen vuosittain

• Uimavesien laatu on pääosin erittäin hyvä

• Pintavesiin kulkeutuu taudinaiheuttajamikrobeja mm. puhdistamojen 

ylivuotojen ja verkostohäiriöiden yhteydessä, hulevesien mukana ja 

eläintiloilta esim. pintavaluntana

• Riskiä voivat lisätä muutokset ympäristössä (tulvat, kuivuus, pintavesien tila) 

tai muutokset veden käytössä
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Uimavesien tila Suomessa sisävesissä



TUTKIMUSTARVE

Tavoitteet

– tunnistaa jäte- ja valumavesien mukana 

kulkeutuvien haitallisten mikrobien 

aiheuttamia riskejä

– selvittää suolistoperäisten mikrobien 

kulkeutumista ja säilyvyyttä pintavesissä

– löytää ratkaisuja pintavesien hygieenisen 

laadun parantamiseen ja turvaamiseen

– kehittää vesistöriskeihin liittyvää 

yhteistyötä ja osaamista sekä koulutusta
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Vesistöön kulkeutuvien haitallisten mikrobien 

esiintymisestä pintavesissä sekä niiden 

alkuperästä tarvitaan tarkempaa tietoa
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Terveysriskinarviointi

RISKIEN TUNNISTAMINEN 

• Indikaattorimikrobit: E. coli, koliformit, suolistoperäiset enterokokit, 

Clostridium perfringens ja sulfiittia pelkistävät klostridi-itiöt, somaattiset ja F-

spesifiset kolifaagit

• Taudinaiheuttajamikrobit: kampylobakteeri ja salmonella, noro-, sapo- ja 

adenovirukset

• Lajispesifisyys: mikrobien alkuperää selvittävät isäntäspesifiset 

markkerigeenimenetelmät

• Vesistöt: Vanajavesi, 

Vantaanjoki, Loimijoki, 

Ormajärvi

• puhdistamojen purkualueen 

pintavedet 5

• hevostilojen valumavedet 2

• hulevedet 4 

• uimarannat 4

• kasteleluvesikohteet 2

• talousvesi  1 



PINTAVEDET

• Indikaattorimikrobeja esiintyi eniten 

puhdistamojen purkualueilla

• Vanajanveden reitillä määrä väheni 

puhdistamon alajuoksulla alle 

uimavedessä sallittujen raja-arvojen

• Vastaanottavan vesistön merkitys 

mikrobien kulkeutumisessa

• Ympäristöolosuhteet: lämpötila, 

sade, tulvat, kuivuus, vuodenaika 
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RATKAISUT VALUMAVESIEN 

AIHEUTTAMIEN RISKIEN 

HALLINNASSA

• Rakennetun kosteikon toimivuus (ns. 

luonnon ekosysteemipalvelu) jäteveden 

purkualueilla

• Biohiilen käyttö materiaalina eläintilojen 

valumavesien suodin- ja 

rakenneratkaisuissa

• UV-LED tekniikan käyttö veden 

desinfioinnissa jätevesi- tai 

kasteluvesikohteissa  
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• Toimenpiteet, joilla voidaan ehkäistä 

tautimikrobien kulkeutuminen vesistöihin

• Tulevaisuudessa tarvitaan nykyistä 

tehokkaampia menetelmiä ja 

pienimuotoisia, paikallisia ratkaisuja 

veden laadun turvaamiseksi

• UV-led

• Biohiili

• Kosteikko



Puhdistamon jätevesien kosteikkokäsittely

• Kuinka puhdistamojätevesien hygieeninen tila muuttuu kun 

jätevesi ohjataan kosteikon läpi

• Kosteikkoallas toimi ravinteiden pidättäjänä ympäri vuoden 

• Indikaattorimikrobeja esiintyi kosteikosta lähtevässä vedessä 

selvästi kosteikkoon tulevaa vettä vähemmän
Lammin puhdistamo (kuva Niko Nappu) 

-pitkä viipymä

-tehokas sedimentaatio

-UV-valoaltistus

-ekosysteemin toiminta



JOHTOPÄÄTÖKSET
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– Ihmisille infektiota aiheuttavien mikrobien esiintymisestä ja kulkeutumisesta 

pintavesissä on saatu uutta tietoa

– Riskien hallintaan ja riskiarviointiin tarvitaan kuitenkin lisää tietoa mikrobien 

esiintymisestä ja eri ympäristötekijöiden vaikutuksesta

– Miten turvataan puhtaan veden saanti raaka- ja kasteluveden, 

elintarviketalouden ja jatkojalostuksen tarpeisiin ja luontoa ja vesistöjä 

hyödyntäviin matkailu- ja virkistystoimintoihin

– Puhtaan veden turvaamiseksi tarvitaan vesihuollon teknisiä ratkaisuja, 

kokonaisvaltaista vesialueiden suunnittelua ja uusia innovatiivisia ratkaisuja



Lisätietoja hankkeesta:

• Projektipäällikkö Tiina Tulonen, HY, tiina.tulonen@helsinki.fi, 50 357 3126

• Projektikoordinaattori Josefiina Ruponen, HY, josefiina.ruponen@helsinki.fi, 

50 415 4407

• Vesivälitteiset infektioriskit: erikoistutkija Tarja Pitkänen, THL, 

tarja.pitkanen@thl.fi, 29524 6315

• Eläintilat: erikoistutkija Markku Saastamoinen, Luke, 

markku.saastamoinen@luke.fi, 40 546 9879

• Kansainvälinen yhteistyö: yliopettaja Harri Mattila, HAMK, harri.mattila@hamk.fi, 

50 554 5645
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