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1. Mitä on aistinvarainen arviointi?
2. Vesi lainsäädännössä
3. Veden aistinvaraisia arviointimenetelmiä

Mitä on aistinvarainen arviointi?
• Tuotteen ominaisuuksia arvioidaan aistien avulla
• Analyyttinen arviointi
Objektiivista
Testatut & harjaantuneet arvioijat
Kontrolloidut olosuhteet
Esim. laadunarviointi

• Mieltymysarviointi
Subjektiivista
Ei vaadi pohjatietoa
Esim. kuluttajatutkimukset
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Aistinvarainen analytiikka Ruokavirastossa

• Akkreditoituja menetelmiä vuodesta 1993 lähtien 
• Lainsäädäntöön perustuva toiminta
• Koulutus, palvelut, tutkimushankkeet, menetelmäkehitystyö
• Maito ja maitotuotteet, liha, kala, vilja, vesi, peruna, ym.
• Toiminta vähentynyt huomattavasti lakisääteisten analyysitarpeiden 

vähetessä. ”Korkea” laatu = kukaan ei sairastu

Talousvesi lainsäädännössä 
• Juomavesidirektiivi

• Neuvoston direktiivi 98/83/EY - Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta
• Komission direktiivi (EU) 2015/1787 - Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta annetun 

direktiivin 98/83/EY liitteiden II ja III muuttamisesta
Ajoittainen menetelmien päivittäminen & riskiperusteisuus

• Talousvesiasetus
• STMa 1352 /2015 Talousveden laatuvaatimuksista  ja valvontatutkimuksista
• Muutos STMa 683/2017
• Valvira 16/2018 Talousvesiasetuksen soveltamisohje

• Pieni talousvesiasetus
• STMa 401/2001 Pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 
• Mm. kaivovesi
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Aistinvarainen laatu

• Haju
• Maku
• Sameus (nefelometri)
• Väri

ei epätavallisia muutoksia
käyttäjän hyväksyttävissä
indikaattoriluonne: tavanomainen taso on tarkasteltavan 

laatutavoitemuuttujan arvo pitkän ajanjakson tuloksissa ja tavanomainen taso 
on paikallinen
käyttötarkoitukseen soveltuva: esim. haju voi estää, vaikka muuten ok!

Kuva: Pixabay/ Somchai Chitprathak

Veden aistinvaraisia arviointimenetelmiä

• Profiilimenetelmät
• Hajun ja flavorin kynnysluku
• Laatupistetesti

Kuva: Pixabay / Sebastian Ganso
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NMKL-ohjeistus veden arviointiin

• NMKL-menettely nro 6 (2016) Yleiset ohjeet aistinvaraisten laboratorioiden 
laadunvarmistukseen 

• NMKL-menettely nro 11 (2010) Juomaveden aistinvarainen arviointi
• NMKL-menetelmä  nro 183 (fi: 2017, no/en: 2020) Juomaveden 

aistinvarainen laadunarviointi

NMKL-ohjeistus veden arviointiin

• Koulutettu raati; (1)3-5 arvioijaa
• Ympäristöolosuhteet
• Välineet
• Veden lämpötila
• Laadunvarmistus (toistot, uusinnat, pitkän aikavälin seuranta…)
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NMKL-ohjeistus veden arviointiin

Piste: Kuvaus:
0 Ei poikkeamaa
1 Tuskin havaittava poikkeama referenssivedestä
2 Lievä poikkeama referenssivedestä
3 Selvä poikkeama referenssivedestä
4 Voimakas poikkeama referenssivedestä

• Käytetään kokonaisia pisteitä ja kirjataan huomautus virhenimistöstä, jos 
annetaan  ≥  2 pistettä. 

Muuta ohjeistusta

• ISO 6658 Sensory analysis – Methodology – General guidance
• SFS-EN ISO 5492 Aistinvarainen analyysi. Sanasto
• ISO 6658 Sensory analysis – Methodology – General guidance
• ISO 4121 Sensory analysis – Guidelines for the use of quantitative

response scales
• ISO 13299 Sensory analysis – Methodology – General guidance for 

establishing a sensory profile
• ISO 4120 Sensory analysis – Methodology – Triangle test
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Tiina.ritvanen@ruokavirasto.fi

Kiitos!
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