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HSY ja talousvesihygienia, ensi askeleet

• WSP (Water Safety Plan) arvioinnit alkoivat jo Helsingin Veden aikaan 2000 luvun alussa

• Ensimmäisenä Vedenpuhdistus eli raakaveden hankinnan ja vedenpuhdistusprosessin 

riskiarviointi

• WSP-työryhmän perustaminen

• Riskiarvioinnit verkostotöille

– Ensimmäinen vaihe ”nurin perin”



Ensimmäiset verkostotöiden hygieniaohjeet

• Yleinen hygieniaohje

• Ohje vedenottamiseen palopostista

• Ohje vesijohtojen huuhteluun ja desinfiointiin

• Vesijohtotuotteiden tulppausohje

Sitten:

• Tonttijohtojen huuhteluohje

• Ohje havaittaessa saastuneita maita

• Toimintaohje vesijohdon saastumistapauksissa



Ohjeistuksen vaikutukset

• Omista töistä johtuneet laatuhäiriötilanteet vähenivät merkittävästi

• Vesijohtojen saastumistapaukset eivät

 WSP-poikkeamaraportointi käyttöön

• ”Mitä tapahtui, miksi tapahtui, ketkä olivat tapahtumassa mukana, miten olisi vältetty?”

• Raportit käytiin läpi case-tapauksina henkilöstön kanssa

• Päätettiin ottaa käyttöön STM:n WSP-työkalu

– Aloitettiin viemällä Vedenpuhdistuksen riskiarviointi WSP-työkaluun

– 2017 aloitettiin verkostotöiden riskiarvioinnin uusi kierros ja vienti WSP-työkaluun
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Riskien yhteenveto



Tunnistettujen riskien 15 pääotsikkoa
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Työkenttä

• Urakoitsijat

• Verkon infra

• Työhygienia

• Työmaat

• Valvojat

Työyhteisö

• Työporukka

• Perehdytys

• Esimiehet

• Ohjeistus

• Jälkihoito

Työvälineet ja -
käytännöt

• Verkostokartat

• Kesävedet

• Varasto & työkalut

• Henkilöstöpolitiikka

• Sisäinen yhteistyö





Miksi näin?

• Verkostotyöt eivät ole suljettu ja määritelty prosessi – tilanteet muuttuvat koko ajan 

olosuhteiden mukaan!

• Olisiko Äänekosken tapaus vältetty esisuunnittelulla?

• Investointityömaat saatava haltuun

• Ennakoimattoman tapauksen haltuunotto – miten jos mm. kokonaistilanne ei ole hallussa 

puutteellisten hallintajärjestelmien takia?

• Mitä uusia tilanteita tuo eteen Rakennusmääräyskokoelman lakkautus ja vastuun siirto?

– ml. Sprinklerit ja muut erikoisratkaisut



Tilanne nyt WSP-työkalun suhteen

• Kaikki riskit viety järjestelmään

• Riskit on arvioitu

• Riskeille on määritelty hallintakeinot

– Vastuulliset ja aikataulu

• Hallintakeinoilla on toimenpidesuunnitelma

– Toteutus pääosin 2018 aikana
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hyväksyntä 
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Toimenpideohjelman 
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Uusien riskiarviointien 
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johtoryhmässä



Miten tästä eteenpäin?

• Verkko-osastolla on WSP-työryhmä

• Osastolla on WSP-vuosikello

• Ryhmä raportoi osaston johtoryhmälle

• Uudet havainnot raportoidaan ja arvioidaan

• Uudet ohjeet jalkautetaan henkilöstölle
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