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Riskienhallinta.

Eli käytännössä WSP:n
laatiminen.



Mikä WSP?

• Vesilaitoksen omaan käyttöön tarkoitettu työkalu 
talousveden turvallisuutta uhkaavien riskien hallintaan

 Määritetään koko vedentuotantoketju.

Raakavesilähteeltä kiinteistölle  = Prosessi

 Tunnistetaan veden laatua uhkaavat vaarat ja arvioidaan 
ne.  = Riskien arviointi

 Määritellään mitä täytyy tehdä vaarojen poistamiseksi tai 
niiden hallitsemiseksi  = Hallintakeinot 

 Ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin  
=Toimenpideohjelma

 Valvotaan, että kaikki toimii jatkossa niin kuin pitää  
=Seurantaohjelma

 Maailman terveysjärjestön kehittämä talousveden laatuun liittyvien riskien 
systemaattinen hallintakonsepti



Miksi WSP?
• Tunnistetaan toiminnan kriittiset kohdat ja saadaan tietoa 

häiriötilanteisiin varautumista. 

•Täytetään Vesihuoltolain 15a§ edellyttämä 
selvilläolovelvoite

•Täytetään Terveydensuojelulain 20§ velvoite riskien 
arviointiin ja hallintaan.

• Apuväline päätöksentekoon

•Auttaa priorisoimaan ja kohdistamaan käytettävissä olevat 
resurssit mahdollisimman tehokkaasti

• Mahdollistaa valvontatutkimusohjelman muuttujien ja 
tutkimustiheyksien harventamisen

Vesilaitos 
Hyötyy

Asiakas Hyötyy

Viranomainen 
Hyötyy

• Talousveden turvallisuus terveydelle varmistettu
• Luottamuksen lisääntyminen talousveden toimittajaan

• Riskinarviointiin perustuva lista mahdollisista häiriötilanteista 
valmiussuunnittelun pohjaksi

• Osallistuminen WSP-työryhmiin lisää tietoisuutta mahdollista 
vaaran aiheuttajista alueella ja antaa valmiudet tiedon jakamiseen 
ja yhteistyöhön.

• Apuväline vesilaitostarkastukseen



WSP:n laatiminen

0.5 Hae WSP tunnukset

1. Kokoa ja nimeä työryhmä 1b. Työryhmän jäsenille 
oikeudet WSP suunnitelmaan

2. Kerää lähtötiedot

3. Tee prosessigraafi

4. Arvioi riskit WSP Riskitauluko apuna

5. Määritä riskien hallintakeinot

Riskien hallintakeinoille:
6. Toimenpiteet  ja 
7. Seurantaohjelma

8. Tehdään yhteenveto 
vedenkäyttäjille ja tiedota



WSP työkalu 

• Nettipohjainen WSP työkalu löytyy

wspssp.fi

Mukana myös riskinhallintaohjelmisto jätevedenpuhdistamojen ympäristö- ja terveysriskien 
hallitsemiseksi eli SSP, Sanitation Safety Plan.

https://wspssp.fi/


Ohjeet WSP:n tekemiseen 

• Linkki ohjevideoihin ja kirjalliseen ohjeeseen  etusivulla

wspssp.fi
(Ei vaadi kirjautumista)

https://wspssp.fi/


Ohjeet WSP:n tekemiseen 

 Kahdeksan ohjevideota pituus yhteensä n. 1h

 Käyttöohje .pdf muodossa.



Pari käytännön asiaa
• Prosessigraafin käytännössä kaikille vesilaitoksille 

pakolliset mutta usein unohtuvat laatikot:

Sisältää riskikysymyksiä 
vesilaitoksen hallinnosta, 
tiedottamisesta, kartoista yms

Sisältää riskikysymykset 
vesilaitoksen varavedenjakelusta 
ja desinfiointivalmiudesta



Pari käytännön asiaa

• WSP:stä otettavat raportit ovat SALASSA PIDETTÄVIÄ.
• Luettelo tunnistetuista riskeistä ja käytössä olevista 

riskienhallintatoimenpiteistä.

• Seurantaohjelma riskienhallintatoimenpiteiden toimivuuden 
varmistamiseksi.

• Toimenpideohjelma

Peruste: julkisuuslaki (621/1999) 24.1 § kohdat 7, 8 ja 20)



Mitä milläkin termillä tarkoitetaan?

Riski Hallintakeino Toimenpide Seurantaohjelma

Pintaveden pääsy kaivoon 

rakenteiden tai 

ylivuotoputken kautta

Kaivon tiivistys Kaivo tiivistetään itse tai 

tilataan kaivon kunnostus

Kaivon tiiveys tarkastetaan 

kerran vuodessa

Ylävesisäiliöön voi mennä 

tuuletusaukon kautta 

pieneläimiä ja lintuja.

Ilmanvaihtoaukkojen 

verkottaminen

Ritilät, jotka estävät 

pieneläinten ja lintujen 

pääsemisen 

tuuletusaukosta säiliöön.

Ylävesisäiliön 

tuuletusritilän kunto 

tarkastetaan 

vesisäiliökäynnin yhtey-

dessä jokaisen vuoden 

toukokuussa.

Vedenottamon lähellä 

olevasta pilaantuneesta 

maa-alueesta voi suotau-

tua haitallisia aineita 

talousveteen.

Vesinäytteenotto 

pohjavedenottamolta ja 

epäiltyjen haitta-aineiden 

säännöllinen analysointi 

vedestä

Suojapumppaus ja 

kloorifenolin tutkiminen

Laitoksen omavalvonnassa 

otetaan pohjavesialueen 

tarkkailuputkesta X 

kloorifenolinäytteet joka 

toisen kuukauden 

ensimmäisenä 

maanantaina. Laitosmies 

tarkistaa viikottaisella

vedenottamokäynnillä, että 

suojapumppaus toimii.

Esimerkkejä:



Kun WSP on tehty
• Ilmoita omalle terveystarkastajallesi kun WSP on valmis.

 WSP tarkastetaan, että täyttää Talousvesiasetuksen 683/2017 §7a 
vaatimukset.
Voi tulla pientä korjaustarvetta

 Tehdään terveystarkastajan kanssa yhdessä yhteenveto 
riskinarvioinnin suorittamisesta, jos ei ole tehty jo aiemmin.

 WSP:stä tehdään hyväksymispäätös (Terveydensuojelulaki §20 1) 
kohta)
Hyväksymisestä ja/tai tarkastamisesta voidaan periä taksan mukainen maksu.

• WSP:n toimivuutta valvotaan ja seurataan. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170683#Pidp446817856


WSP:n ylläpito

1. Kokoa ja nimeä työryhmä

2. Kerää lähtötiedot

3. Tee prosessigraafi

4. Arvioi riskit

5. Määritä riskien hallintakeinot

Riskien hallintakeinoille:
6. Toimenpiteet  ja 
7. Seurantaohjelma

8. Tehdään yhteenveto 
vedenkäyttäjille ja tiedota

9. Wsp:n toimivuuden arviointi

Oleellinen muutos, 
tapahtuma, aika



Häiriötilanteisiin varautuminen.
= Vesilaitoksen

• Varautumissuunnitelma  tai
• Häiriötilannesuunnitelma tai
• Erityistilannesuunnitelma tai

• …. 



Häiriötilannesuunnitelma

vesihuoltolaki 15 a §: 

1. Vesihuoltolaitos vastaa verkostoihinsa liitettyjen kiinteistöjen 
vesihuoltopalvelujen saatavuudesta häiriötilanteissa.

2. Palvelujen turvaamiseksi laitoksen on oltava yhteistyössä 
muiden samaan verkostoon liitettyjen vesihuoltolaitosten, kunnan, 
kunnan valvontaviranomaisten, pelastusviranomaisten, 
sopimuskumppanien ja asiakkaiden kanssa.

3. Vesihuoltolaitos laatii ja pitää ajan tasalla suunnitelman 
häiriötilanteisiin varautumisesta sekä 

4. ryhtyy suunnitelman perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin.

5. Laitos toimittaa suunnitelman valvontaviranomaisille, 
pelastusviranomaiselle ja kunnalle.



Sisältöä

Ehdotukseni mitä vähintään vesilaitoksen 
häiriötilannesuunnitelmasta pitäisi löytyä

• WSP:ssä esille nouseet asiat.  
• Varauduttava ainakin riskeihin joita ei voi kohtuudella hallita.

• Verkostoveden klooraus 
• käytännössä TSL:n vaatimus

• Verkostoveden klooraus keskellä verkostoa
• Liikuteltava kloorauslaitteisto ja aggrekaatti.

• Varavedenjakeluasuunnitelma

• Tiedottamissuunnitelma. 

• Tärkeimmät yhteystiedot



WSP ja 
Häiriötilannesuunnitelmat

• Vesilaitoksen häiriötilannesuunnitelmassa varauduttava 
ainakin niihin riskeihin joita ei voi kohtuudella hallita.

 Järkevämpää tehdä ensin WSP ja sitten 
häiriötilannesuunnitelma

 Kumpikin tarkistettava/ päivitettä yhtäaikaa

• Vesilaitosten WSP suunnitelmista luettelo 
terveydensuojeluviranomaisen omaan valmiussuunnitelmaan  
häiriötilanteista, joista voi aiheutua talousveden saastumisen vaaraa 
talousvettä toimittavien laitosten vedenjakelualueilla (TsL 8§ ja 
isovesiasetus 12§ ja 13§ )



Valmiuden prosessi (tai kokonaisuus) 

Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin varautumiseen: 
Jatkuvuudenhallinnan ja varautumisen kehittäminen neljän askeleen kautta 
(Jaakko Pekki)



Ohjeita, oppaita
SVOK:in häiriötilannesuunnitelmamalli

• Malli häiriötilanteisiin varautumisesta

https://svosk.fi/materiaalipankki/vesihuollon-hairiotilanteet-ja-niihin-
varautuminen/

Vesihuoltopooli: Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin 
varautumiseen

• Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin varautumiseen

• vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelman malli

• Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteiden toimintakorttimallit 

https://www.vvy.fi/vesilaitosyhdistys/vesihuoltopooli/varautumisopas-
esittely/

https://svosk.fi/materiaalipankki/vesihuollon-hairiotilanteet-ja-niihin-varautuminen/
https://www.vvy.fi/vesilaitosyhdistys/vesihuoltopooli/varautumisopas-esittely/


Ohjeita, oppaita

Vesihuoltopooli: Varavedenjakeluopas

• Opas varavedenjakelun järjestämisestä

• Varavedentarpeen arviointi, Taulukko 

• Yhteystietolista

• Pikaopas varaveden säiliöjakelun järjestämiseen

https://www.vvy.fi/vesilaitosyhdistys/vesihuoltopooli/varavesiopas/

https://www.vvy.fi/vesilaitosyhdistys/vesihuoltopooli/varavesiopas/

