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Vedentuotantoketju
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WSP:n tavoite on ennaltaehkäistä ongelmia
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Nokia 2007 

Suomen ympäristöopisto SYKLI5



Suomen ympäristöopisto SYKLI6



Nettipohjaiset ohjelmat v. 2015 alkaen
• WSP, Water Safety Plan: verkkopohjainen 

riskinhallintaohjelmisto talousvettä toimittaville laitoksille

Excel-pohjainen yksinkertaistettu sovellus pienille laitoksille, ei 
onnistunut 

• SSP, Sanitation Safety Plan: 

verkkopohjainen riskinhallintaohjelmisto jätevesien viemäröinnille 
ja käsittelylle

• BWSP, Building Water Safety Plan: kiinteistöjen vesijärjestelmien 
riskinhallintatyökalu, ei käytössä, kesken 

• WSP/SSP ohjelmat löytyvät kaikkien vapaaseen käyttöön:

STM:n sivuilta http://stm.fi/talousveden-toimenpideohjelma

Tuotanto-ohjelma: https://wspssp.fi/Wsp/Account/Start

Koulutusohjelma: https://koulutus.wspssp.fi/Account/Start

Salasanan vaihtamisessa tai muissa ongelmatilanteissa yhteysosoite 
on wspssp@vesiotec.fi

Suomen ympäristöopisto SYKLI7



Harjoittelu koulutusohjelmalla

• Koulutusohjelma on tarkoitettu 
varsinaisen WSP/SSP –Tuotanto-ohjelman 
käytön ja riskinhallinnan opettamiseen ja 
opetteluun

• Koulutusohjelmaa ei tule käyttää oikeiden 
vesihuoltolaitosten  riskienhallinnan 
toteuttamiseen (tietoturva heikompi)

• Koulutusohjelmalla tehtyjä suunnitelmia ei 
voi siirtää WSP/SSP –Tuotanto-ohjelmaan  
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WSP:n tarkoitus

• Ennalta ehkäistä  häiriötilanteiden 
syntymistä

• Löytää vesilaitoksen/vesiosuuskunnan 
toimintaympäristöstä mahdollisia riskejä

• Tunnistaa riskien seuraukset, eritoten 
terveysvaikutukset

• Ryhtyä toimenpiteisiin tunnistettujen 
riskien haittojen poistamiseksi ja riskien 
hallitsemiseksi
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Riskin arviointi: Riski = vaaran aiheutumisen 
todennäköisyys x vaaran seuraukset

Toimenpide



Seuraus 

• Ei vaikutusta (1): Tähän kategoriaan luokitellaan vaarat, joilla ei ole terveysvaikutuksia, ja jotka 

eivät aiheuta merkittävää teknistä tai esteettistä haittaa.  Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi veden 

lämpötila, kalkki ja ilma. Tähän kategoriaan kuuluvat veden laatuun liittyvät tekijät ovat asiakkaiden 

hyväksyttävissä.

• Vähäinen (2): Tähän kategoriaan kuuluvat vaarat voivat aiheuttaa talousvesiasetuksen 

(1352/2015)   kemiallisen tai aistinvaraisen laatusuosituksen ylittymisen. Suositukset on annettu pH-

arvolle, sähkönjohtavuudelle, sameudelle, värille, hajulle, maulle, orgaaniselle kokonaishiilelle (TOC), 

radioaktiivisuudelle, alumiinille, ammoniumille, ammoniumtypelle, kloridille, mangaanille, raudalle, 

sulfaatille, natriumille ja hapettuvuudelle. Varsinaiset terveyshaitat ovat vähäisiä, mutta veden laadun 

muuttuminen voi aiheuttaa teknistä tai esteettistä haittaa.

• Merkittävä (3): Tähän kategoriaan kuuluvat vaarat voivat aiheuttaa talousvesiasetuksen 

(1352/2015) mukaisen mikrobiologisen laatusuosituksen ylittymisen. Mikrobiologiset laatusuositukset 

on annettu Clostridium perfringensille (pintavesilaitokset), koliformisille bakteereille ja pesäkkeiden 

kokonaislukumäärälle (22 °C).

• Vakava (4): Tähän kategoriaan luokitellaan vaarat, joiden seurauksena ylitetään 

talousvesiasetuksen (1352/2015) mukaiset laatuvaatimukset, kaikki patogeenit, virukset ja 

alkueläimet sekä aineet ja yhdisteet, jotka ovat välittömästi myrkyllisiä tai joille pitkäaikainen 

altistuminen voi aiheuttaa terveyshaitan (esimerkiksi karsinogeeniset aineet ja yhdisteet)
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Seuraus: WSP ohjelma sisältää 
tietoja riskien terveysvaikutuksista 
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Seuraus: WSP:n luettelo mikrobiologisista  
terveysvaikutuksista
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Todennäköisyys 

• Harvinainen (1):  Esiintyy harvemmin kuin 

kerran 10 vuodessa 

• Satunnainen (2):  Esiintyy kerran 5 – 10 

vuodessa

• Mahdollinen (3): Esiintyy kerran 1 – 5 

vuodessa

• Todennäköinen (4): Esiintyy useammin 

kuin kerran vuodessa 

Suomen ympäristöopisto SYKLI14



Pintavesien pääsy rengaskaivoon, riski H4
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Seuraus:   (4) Vakava
Todennäköisyys: (4) useammin 
kuin kerran vuodessa
Toimenpiteet (4) Välittömät 
toimenpiteet 

Riski H 4 

Kuva: Syke Kaivo-opas 



Toimenpiteet 

• Kirjataan ylös toimenpiteet, jotka vaaditaan riskin 
hallintaan saattamiseksi: Mitä täytyy tehdä? Kuka 
tekee? Koska pitää olla valmista? Kuka tarkistaa, että 
on tehty?

• Esim. pintavesien valuminen huonokuntoisessa 
kaivossa    Riski H4 kriittinen riski 

Välittömät toimenpiteet: vesinäytteet/käyttökielto, 
rakenteiden korjaus, kaivon puhdistus, veden 

desinfiointi/vesinäytteet.

Toimenpiteet riskin saattamiseksi hallintaan:

Seuranta: kaivon rakenteiden säännölliset 
tarkastukset 
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WSP:n avulla  kohteen ylläpito on 
hallinnassa ja dokumentoitu 
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Kuva: Syke Kaivo-opas 



WSP ohjelman keskeiset osat 
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• Työryhmä

• Lähtötiedot 

• Vedentuotantoprosessit ja riskien arviointi

• Hallintakeinot

• Toimenpideohjelma

• Seurantaohjelma

• Riskiraportit

• Mallidokumentit 



WSP Suunnitelman tiedot 
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Mitä hyötyä WSP työkalusta ?

Vesiosuuskunta hyötyy
• Tunnistetaan toiminnan kriittiset kohdat

• Saadaan tietoa häiriötilanteisiin varautumista

• Täytetään vesihuoltolain edellyttämä selvilläolovelvoite
(Vesihuoltolaki 119/2001 15a §), STM:n
talousvesiasetuksen 1352/2015 uudet vaatimukset 

• Omavalvonnan, 

• Valvontatutkimusohjelman ja 

• Häiriötilannesuunnitelman toteuttamiseen tarvittavat 
tiedot  

• Auttaa priorisoimaan ja kohdistamaan käytettävissä olevat 
resurssit mahdollisimman tehokkaasti

• Apuväline päätöksentekoon

Suomen ympäristöopisto SYKLI



Mitä hyötyä WSP työkalusta ?

Viranomainen hyötyy 

• Riskinarvioinnin hyväksymiseen tarvittava arviointi on 
selkeä

• Riskinarviointiin perustuva lista mahdollisista 
häiriötilanteista mm. häiriötilannesuunnittelun 
pohjaksi

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

• Apuväline terveydensuojelulain mukaiseen 
vesilaitostarkastukseen

• Lisää tietoa kansallisella tasolla, apuväline tulevaan 
lainsäädäntöön ja valvonnan ohjaukseen
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Mitä hyötyä WSP työkalusta ?

Veden käyttäjä hyötyy

• Talousveden turvallisuus terveydelle 

paranee

• Luottamuksen lisääntyminen talousveden 

toimittajaan
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Äänekoski 2016 – haasteita riittää
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