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Asia:  Kommentit luonnoksesta elintarviketeollisuuden vesihuolto-oppaaksi 

 

Terveystarkastajien työhön kuuluvat olennaisena osana terveyshaittojen arviointi ja selvittäminen.  

Tässä kommentissa on tarkasteltu luonnosta erityisesti kunnallisen terveysvalvonnan näkökulmasta.  

 

Oppaan tarkoituksena on edistää vesihuoltolaitoksen ja elintarvikeyrityksen välisen vesihuollon asia-

kassuhteen järjestämistä. Voimassa olevassa vesihuoltolaissa ei ole selviä kriteerejä asutukseen rinnas-

tettavan elinkeinotoiminnan määrittämiseen, mutta vesihuoltolain muutokseen soveltamisalaa esitetään 

laajennettavaksi tältä osin. Useimmiten elintarvikeyritykset kuitenkin ottavat käyttämänsä veden vesi-

huoltolaitoksen verkostosta, mutta erillisiä sopimuksia veden laadun, saatavuuden tai muunkaan asian 

suhteen ei yleensä ole. Vesihuoltolaitoksen vastuut mahdollisesta elintarvikeyrityksen vesihuollon vir-

heestä ovat epäselviä.  Vesihuoltolaitoksen ja elintarvikeyrityksen tulisikin laatia vesihuollosta erillis-

sopimus, jos yrityksen vesihuollon tarpeet poikkeavat asutuksen tarpeista.  

 

Terveysvalvonnan näkökulmasta valvontaviranomainen ei voi ottaa kantaa asiakassuhteen järjestämi-

seen. Yhdistyksen mielestä on kannatettavaa, että vesilaitoksen ja elintarvikeyrityksen välinen suhde on 

toimiva ja vuorovaikutteinen. Tältä pohjalta on perusteltua, että epäselvyyksien ja mahdollisten terve-

yshaittojen välttämiseksi tahot laatisivat keskenään yksityiskohtaisen sopimuksen talousveden toimit-

tamisesta. Toiminta ja siihen liittyvät vastuut tulee olla kunkin tiedossa siten, ettei talousvettä toimitta-

va laitos aiheuta terveyshaittaa käyttäjilleen. Elintarvikealanyrityksen toiminta (talousveden käyttö) ei 

saa aiheuttaa terveyshaittaa muille käyttäjille.  

 

Yritysten ja laitosten välisestä yhteistyöstä on positiivisia kokemuksia. Terveydensuojeluviranomainen 

valvoo talousveden laatua ja usein säännöllisen valvonnan sekä laitoksen oman käyttötarkkailun näyt-

teenottopisteisiin lukeutuu jakelualueen elintarvikealanyrityksiä. Käytännössä on todettu, että elintarvi-

keyritysten oma varautuminen erityistilanteisiin saattaa olla melko vaihtelevaa. Riskien arvioinnin pe-

rusteella tarvittavaa yritysten omaa varautumista tulisi jatkossa tukea ja kehittää. Oppaassa on viitattu 

osapuolten yhteiseen riskienhallintasuunnitelmaan, jonka tekeminen on perusteltua. Suunnitelma tulisi 

liittää aina laitoksen valvontatutkimusohjelmaan / käyttötarkkailusuunnitelmaan sekä yrityksen oma-

valvontasuunnitelmaan. Talousvesiasetusta ollaan parhaillaan uudistamassa. Asetuksen muutokseen on 

tulossa mm. tarkennuksia/lisäyksiä, jotka koskevat erityistilanteisiin varautumista.  
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