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JOHDANTO 
 
Vanhakartanon Vesi Oy:n varautumissuunnitelmalla luodaan ja ylläpidetään riittävä 
valmiustaso normaaliolojen erityis- ja häiriötilanteiden sekä poikkeusolojen varalta. 
Suunnitelman laatiminen perustuu vesihuoltolakiin (119/2001) ja siihen tehtyihin muutoksiin 
(681/2014), jotka tulivat voimaan 1.9.2014. Niiden mukaan vesihuoltolaitoksen ja 
vesiosuuskuntien on laadittava suunnitelma häiriötilanteisiin varautumisesta 
 

 
VESIYHTIÖN PERUSTIEDOT 
 

Rakentaminen ja verkosto 

Vanhakartanon Vesi Oy on perustettu vuonna 1987 (Perustamiskokous 12.07.1987), ensimmäiset 
taloudet saivat nauttia verkostovedestä 16.05.1988. Pääosa verkostosta on rakennettu kolmena 
eri urakkana muutaman liittymän ryhmissä, lisäksi yksittäisinä jälkiliittyminä. Verkosto sijoittuu 
osin Haapaniemen, Vanhankartanon, Sudholman, Arvassalon ja Simuluodon alueelle. 
Vanhakartanon Vesi Oy:ssä on 156 liittymää (2017), joissa veden käyttäjiä noin 500. Liittyminä on 
sekä vakituisessa asuinkäytössä olevia omakotitaloja, että kesäasuntoja. Verkosto muodostuu 
paineputkistosta, joka on linjapituudeltaan n 25 km ja putkimateriaalina on muovi. Vesiputket ovat 
sijoitettu pääosin 1,2-2m syvyyteen koko verkoston alueella. (Kartta). 

Johtaminen ja ylläpito 

Vanhakartanon Vesi Oy:tä johtaa viisihenkinen hallitus sekä toimitusjohtaja ja sihteeri, jotka 
vastaavat rakentamisesta sekä toimenpiteistä häiriötilanteissa. Vikapäivystystä ei ole. Sihteeri 
ottaa vastaan ilmoitukset ja päättää toimenpiteistä. Käytännössä häiriön tarkastaa 
Uudenkaupungin veden tekninen henkilöstö tai muu kolmas osapuoli, joka suorittaa itse 
korjaustoimenpiteen tai tilaa ulkopuolisen korjaajan.  

Talousveden hankinta ja liittyvät uhkatekijät 

Vanhakartanon Vesi Oy ostaa talousveden, joka saadaan vesimittarin kautta Uudenkaupungin 
Veden runkoputkesta. Muita vedenhankintalähteitä ei ole, joten Vanhakartanon Vesi ei voi 
vaikuttaa veden saatavuuteen ja sen laatuun liittymiskohdassa. Vesimittarin jälkeen talousvesi on 
osuuskunnan vastuulla. Uhkia veden laadulle voi aiheuttaa putken rikkoutuminen 
maansiirtotöiden yhteydessä. Lievempi uhka on vähäisestä käytöstä johtuva veden viipymä, joka 
voi aiheuttaa ns. pesäkeluvun kohoamista. Vuosittainen vedenlaadun seuranta toteutetaan 
toimintakortti viidessä (5) kuvatulla tavalla. Yhtiön keskimääräinen vedenkulutus on 45 m3/pv. 



 

HAIRIÖTILANTEET, JOIHIN TULEE VARAUTUA 

1. Veden laatuhäiriö / mikrobiologinen saastuminen 
2. Putkirikko (vuoto) 
3. Laiterikko (venttiili, mittari) 
4. Keskeytys Uudenkaupungin Veden vedentoimituksessa 

 
EDELLYTYKSET HÄLYTYKSELLE JA NOPEILLE ALKUTOIMILLE 
 

 Yhtiön johdolla on selkeä roolijako, joka päivitetään henkilövaihdoksissa 
 Liittymillä ja asiakkailla on yhtiön voimassa oleva(t) hälytysnumero(t) ja niitä on 

ohjeistettu hälyttämisestä 
 Yhtiön yhteyshenkilöllä (vast) on kartta ja muut dokumentit ilmoitetun vikakohteen 

nopeaan paikallistamiseen. Verkostokartta ja muut dokumentit 
tarkastetaan/päivitetään 2019 – 2020. 

 Yhtiön yhteyshenkilöllä (vast) on verkostokartta, jonka avulla voidaan valita 
eristämiseen käytettävä sulkuventtiili 

 Yhtiön yhteyshenkilöllä (vast) on venttiilin sulkuavain ja pääsy lukittuihin kohteisiin 
 Sulkuventtiilit ovat merkitty ja löydettävissä sekä lumen alta että heinikosta ja ovat 

tunnistettavissa. Sulkuventtiilit tarkistetaan ja merkitään vuoden 2019 aikana.  
 

HÄIRIÖILMOITUKSEN VASTAANOTTAMINEN 

Ilmoituksesta kirjataan kaikki mahdollinen tieto, jota voidaan tarvita häiriökohteen 
paikallistamisessa ja korjaamisessa, vahinkojen rajaamisessa sekä mahdollisissa 
vastuukysymyksissä.  

 Ilmoittajan nimi ja puhelinnumero 
 Havaintopaikan tarkka sijainti 
 Havainnon pvm ja kellonaika 
 Ilmoituksen pvm ja kellonaika 

 
 

Jos häiriöilmoitus heti antaa aihetta epäillä vakavaa terveydellistä tai taloudellista uhkaa, 
on häiriöilmoituksen vastaanottajan tehtävä ennakkoilmoitus mahdollisesta uhkasta 
yhtiön toimitusjohtajalle. 



 
          TOIMINTAKORTTI 1 
 
 
Verkostovaurio ennen yhtiön verkostoa (Verkostovaurio Uudenkaupungin Veden 
verkostossa) 
 

1. Tilanteen selvitys 
Pyydetään Uudenkaupungin Vedeltä tiedot vauriokohdan sijainnista ja vahingon syntymisen 
syystä ja sen ajankohta. Jos ulkopuolista vettä voinut päästä yhtiön verkostoon, jatketaan 
seuraavilla toimenpiteillä. 

 
2. Tiedotus 

Tiedotus tekstiviestillä/postilaatikkojakelulla yhtiön vedenkäyttäjille. 
 Verkostovaurio, epäpuhtauksia vedessä.  
 Vesikatkokset mahdollisia.  

Tiedotetaan yhtiön toimitusjohtajalle. 
Huuhteluista tiedotetaan tekstiviestillä/postilaatikkojakelulla. 
Tilanteen korjaamisen jälkeen tiedote asiasta vedenkäyttäjille 
(tekstiviestillä/postilaatikkojakelulla). 

 
3. Vahinkojen rajaamien 
Suljetaan verkoston sulkuventtiileitä tarpeen mukaan likaantunen veden leviämisen 
estämiseksi. 

 
4.  Vahinkojen korjaaminen 
Kun verkoston vaurio on korjattu, luetaan yhtiön vesimittarit.  
Jos likaista vettä on päässyt yhtiön verkostoon, runkolinjat huuhdotaan haara kerrallaan, 
haaroihin virrannut vesimäärä arvioidaan mittarikaivojen lukemien perusteella. Vesimäärän 
tulee olla vähintään 5 x haaran tilavuus. 
Huuhteluun käytetty vesimäärä kirjataan ylös ja ilmoitetaan Uudenkaupungin Vedelle 
hyvityslaskua varten. 
Verkostosta otetaan näytteet, mistä analysoidaan mikrobit. 

 
5.  Raportointi 
Tapahtuneesta raportoidaan yhtiön toimitusjohtajalle ja puheenjohtajalle  
Raportin tulee sisältää tehdyt toimenpiteet aikaleimoineen sekä juoksutettu vesimäärä. 

 

Vaurio mittarikaivossa 

Toimitaan soveltuvin osin kuin vaurio olisi ennen yhtiön verkostoa. 

Otetaan yhteys Uudenkaupungin Veteen, koska toimitaan vastuualueiden rajapinnalla. 



 

         TOIMINTAKORTTI 2  
 
 
 
 
Vaurio yhtiön verkostossa 
 
1. Vaurio yhtiön runkolinjassa 

 
1.2 Tilanteen selvitys 
Selvitetään vauriokohta ja ongelman laajuus. 
 
1.3. Tiedotus 
Tiedotus tekstiviestillä/postilaatikkojakelulla vaikutusalueen vedenkäyttäjille:  

 Verkostovaurio, mahdollisesti epäpuhtauksia vedessä.  
 Vesikatkokset mahdollisia.  

Tiedotetaan yhtiön toimitusjohtajaa. 
Mikäli kaivantovesien joukossa voi olla jätevesiä, ilmoitus myös terveystarkastajalle 
Tilanteen korjaamisen jälkeen tiedotetaan asiasta kuluttajille 
(tekstiviestillä/postilaatikkojakelulla).  
 
1.4. Vahinkojen rajaamien 
Suljetaan vauriokohtaa edeltävä sulkuventtiili huomioiden imuvaara vaurion kautta 
   
1.5. Vahinkojen korjaaminen 
Hankitaan tarvittava kalusto vauriokohdan kaivamiseksi auki. 
Hankitaan asiantunteva putkimies tekemään tarvittavat korjaukset. 
Suoritetaan tarvittavat huuhtelut  
Mikäli putkeen on päässyt kaivantovesiä, otetaan myös vesinäytteet. Näytteet toimitetaan  
laboratorioon ja niistä analysoidaan mikrobit 
Mikäli vaurion korjaaminen kestää yli 3 tuntia, järjestetään vedenjakelu. Jakelupisteen 
sijainnin aikataulut tiedotetaan tekstiviestissä/postilaatikkojakelulla. Talvella varaudutaan 
sulatukseen. 
 
1.3.5. Raportointi 
Tapahtuneesta raportoidaan yhtiön toimitusjohtajalle. 
Raportissa selvitetään tiedossa olevat havainnot ja tehdyt toimenpiteet aikaleimoineen 
sekä vaurion syy. 

 

2. Vaurio kiinteistöhaarassa 

Sovelletaan samaa ohjetta kuin runkolinjan vauriossa pyrkien rajaamaan vaurion ja 
toimenpiteiden vaikutukset mahdollisimman pienelle verkostonosalle. 

 

Kiinteistöhaarassa tapahtuvien vaurioiden taloudellinen vastuu on liittyjällä 

(linjaventtiili mukaan lukien)  



 

        TOIMINTAKORTTI 3 
 
 
 

1. Vaurio ja vedennousu kiinteistön sisällä 
 

1.1. Tilanteen selvitys 
Selvitetään vauriokohta ja ongelman laajuus  
 
1.2. Vahinkojen rajaamien 
Suljetaan vauriokohtaa edeltävä sulkuventtiili 
 
1.3. Tiedotus 
Tiedotetaan tapahtuneesta yhtiön yhteyshenkilöä. 
   
1.4. Vahinkojen korjaaminen 
Avustetaan kiinteistön omistajaa kuivaustoimissa sekä hankkimaan asiantunteva putkimies 
tekemään tarvittavat korjaukset. 
  
1.5. Raportointi 
Tapahtuneesta raportoidaan yhtiön toimitusjohtajalle. 
Raportissa selvitetään tiedossa olevat havainnot ja tehdyt toimenpiteet aikaleimoineen sekä 
vaurion syy ja arvioitu vuotanut vesimäärä. 
Tarvittaessa raportti voidaan toimittaa vakuutusyhtiölle 

 

 
2. Kiinteistön vesimittari vaurioitunut 
 

2.1. Selvitetään vauriokohta ja ongelman laajuus sekä vaurioon johtaneet syyt 
 
2.2. Toimitaan soveltuvin osin kuten edellisessä kohdassa 1. vaurion ollessa kiinteistön 

sisällä 



 

         TOIMINTAKORTTI 4 
 
 
Vedenlaatuongelma 
 
 
Hygieeninen laatu 
 
1. Tilanteen selvitys 
 
Havainto Toimenpide 
Toistuvia terveysongelmia ilmenee yhtiön 
vedenkäyttäjillä 

Kattavalla kyselyllä selvitetään, onko yhtiön 
vedenkäyttäjillä epidemiaan viittaavia 
terveysongelmia 

Uudenkaupungin Veden tai muut yhtiön 
havaitsevat veden laatuongelman 

Toimintaohjeet pyydetään Uudenkaupungin 
Vedeltä ja terveystarkastajalta 

Laatuvirhe havaitaan rutiinissa vesinäytteessä Terveystarkastajalta pyydetään toimintaohjeet 
Laatuvirhe havaitaan verkostotyön jälkeen 
maku-, haju- tai ulkonäköhaittana 

Yhtiö suorittaa toimenpiteet haittojen 
poistamiseksi ohjeen mukaan 

 
 
2. Tiedotus 
Tiedotetaan yhtiön toimitusjohtajalle. 
Ilmoitetaan asiasta terveystarkastajalle 
Laaditaan tilanteeseen sopiva tekstiviesti/postilaatikkojakelu käyttäjille sisältäen perustelut: 

 Viesti 1: Käyttö kielletään 
 Viesti 2: Talousveden keittokehotus 
 Viesti 3: Käyttäjiä pyydetään juoksuttamaan vettä 

Tiedotetaan käyttäjiä oleellisista muutoksista toimenpiteiden edistyessä 
 
3. Vahinkojen rajaamien 
Tehdään päätös pääsulun sulkemisesta veden käytön estämiseksi. 
   
4. Vahinkojen korjaaminen 
Tehdään verkoston klooraus ja huuhtelut toimintaohjeen desinfiointi mukaisesti 
Puhtaus varmistetaan vesinäytteillä ja silmämääräisesti 
  
5. Raportointi 
Tapahtuneesta raportoidaan yhtiön toimitusjohtajalle sekä vakavuustasosta riippuen 
paikallisille terveysvalvontaviranomaisille ja yhtiön hallituksen puheenjohtajalle. 
Raportissa selvitetään tiedossa olevat havainnot ja tehdyt toimenpiteet aikaleimoineen sekä 
laatuongelman syy 
 
 
 
 

 

 



 

        TOIMINTAOHJE DESINFIOINTI 

 
 
Tämän toimintaohjeen toimenpiteet liittyvät toimintakorttiin 4 Vedenlaatuongelmat. Katso 
tiedottamiseen ym liittyvät asiat ko kortista. 
 
 
Vanhakartanon Vesi Oy:llä ei ole omaa kloorauslaitetta, suojavälineitä ja kloorimittaria. 
 
Kloorausta tarvittaessa tukeudutaan Uudenkaupungin Veden palveluun ja toimitaan heiltä 
saatavien ohjeiden mukaan. 
 



 
 

 

     TOIMINTAOHJE VARAVEDEN TOIMITTAMINEN 

 

Tämän toimintaohjeen toimenpiteet liittyvät toimintakorttiin 4 Vedenlaatuongelmat. Katso 
tiedottamiseen ym liittyvät asiat ko kortista. 
 
Yhtiö ohjeistaa liittymiä varaamaan kiinteistöön oman varavesiastian (noin 20 L), jota ei käytetä 
muuhun tarkoitukseen. Pitkän vesikatkon toteutuessa yhtiö järjestää paikan josta varavesiastiaan 
voi hakea puhdasta talousvettä. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Veden laadun tarkkailu  
 
Veden laadun tarkkailu on esitetty Vanhakartanon Vesi Oy:n valvontatutkimusohjelmassa 
 
 
 
 


