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Pienen vesihuoltolaitoksen tarkistuslista haavoittuvuuden arvioimiseksi

Tarkistuslista on tarkoitettu apuvälineeksi helpottamaan pienen vesihuoltolaitoksenhaavoittuvuuden arviointia

Kyllä-vastaus merkitsee, että kyseinen asia on huomioitu. 
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SELITYS

Kyllä Ei
HUOM! Hankimme veden Uudenkaupungin Vedeltä, jonka vastuulla on 
huolehtii pohjavedenotosta 

1. Onko pohjavesialueelle tehty suojelusuunnitelma?   Suojelusuunnitelmassa kartoitetaan vedenottoon vaikuttavat riskitekijät ja 
esitetään keinoja niiden hallitsemiseksi.

2. Onko varmistettu, että seuraavat tekijät eivät aiheuta riskiä 
vedenotolle? 

Pohjaveden pilaantumisvaaraa voivat aiheuttaa kaikki toiminnot, joiden 
yhteydessä käsitellään, varastoidaan tai syntyy pohjaveden laadulle haitallisia 
yhdisteitä. Tietyt toiminnot kuten mm. maa-ainesten otto ja ojittaminen, voivat 
myös muuttaa pohjaveden virtausolosuhteita. Ideaalitilanne olisi, ettei tällaisia 
toimintoja sijaitsisi pohjavesialueella, mutta usein toiminnot kilpailevat 
vedenoton kanssa samoista alueista. Vesilaitoksen tuleekin yhdessä 
ympäristöviranomaisten ja toiminnanharjoittajien kanssa pyrkiä 
mahdollisimman hyvin varmistamaan, etteivät toiminnot uhkaa vedenottoa.

tiesuolaus   

öljyn tai kemikaalien maantie- ja rautatiekuljetukset   

lentokenttien jääntorjunta   

ratapihat   

teollisuus (energialaitokset, metalli- ja kemianteollisuus)   

yritystoiminta (kyllästämöt, sahat, pesulat)   

huoltoasemat ja romuttamot   

hautausmaat   

yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot   

viemärit   

jätevesien maahanjohtaminen kiinteistöillä   

kiinteistökohtaiset öljysäiliöt   

kaatopaikat, jätteiden varastointi ja käsittely   

lannoitteet ja torjunta-aineet   

eläinsuojat (sikalat ym.)   

lietelantasäiliöt   

turkistarhat   

kasvihuoneet, taimitarhat ja kauppapuutarhat   

VASTAUS

Pohjavedenottamot

KYSYMYS



maa-aineksen otto ja oheistoiminnot (murskaus ym.), louhinta- ja 
kaivostyöt

  

pilaantuneet maa-alueet, ampumaradat ym.   

golf-kentät   

moottoriradat ja urheilukentät   

ilman kautta tuleva kuormitus   

ojitus, muu pohjavedenotto   

3. Onko pohjavesialueet merkitty maastoon ja karttoihin?   Pohjavesialueiden merkitseminen edistää pohjavesien suojelua 
huolimattomuudesta aiheutuvaa saastumista vastaan. Toisaalta merkitseminen 
voi altistaa tahalliselle ilkivallalle ja vahingonteolle. Erityisesti karttojen kohdalla 
on otettava huomioon väärinkäytösten ja ilkivallan mahdollisuus ja harkittava 
tarkoin merkitsemisen tarpeellisuutta.

4. Onko alueen asukkaille ja yrityksille tiedotettu 
pohjavedensuojelusta?

  Kaikki asukkaat eivät välttämättä tiedä asuvansa pohjavesialueella ja saattavat 
tiedostamattaan aiheuttaa riskejä pohjavedelle.

5. Onko pohjaveden riittoisuus määritetty asianmukaisesti?   Kuivat jaksot laskevat herkimmin pienten pohjavesiesiintymien pintoja. Pintojen 
lasku voi aiheuttaa veden niukkuuden lisäksi haittoja veden laadussa, samoin 
pinnan nousu takaisin normaaliksi saattaa aiheuttaa arvaamattomia laadun 
vaihteluita.

6. Seuraako laitos maankäytön suunnittelua pohjavesialueella?   Laitoksen tulee seurata maankäytön suunnittelua ja pyrkiä aktiivisesti 
vaikuttamaan siihen, että vedenottoa uhkaavat riskit otetaan huomioon 
kaavoituksessa ja lupia myönnettäessä.

7. Onko varmistettu, että hule- ja sadevedet eivät pääse suoraan 
vedenottokaivoihin?

  Vedenottamoiden tulee sijaita sellaisella paikalla, etteivät pintavedet pääse 
likaamaan raakavettä rankkasateiden aikana. Kaivojen ympärykset tulee olla 
luiskattu kaivosta ulospäin. Kaivorakenteiden tulee olla tiiviitä 
pohjavesikerroksen yläpuolella.

8. Onko varmistettu, että tulvavedet tai vesistön vedenpinnan nousu 
ei pääse tulvittamaan vedenottamoa?

  Vedenottamoiden tulee sijaita sellaisella paikalla, etteivät pintavedet pääse 
likaamaan raakavettä tulvien aikana. Mikäli kaivorakenteissa on kuivatusputkia, 
tulee varmistaa, etteivät pintavedet pääse niiden kautta missään olosuhteissa 
tulvimaan kaivon sisälle.

9. Onko vedenottorakenteet suunniteltu siten, että vettä saadaan 
riittävästi myös poikkeuksellisen alhaisten veden 
pinnankorkeuksien aikana?

    Siiviläputkikaivoissa alimmat siivilät saattavat joskus sijaita niin korkealla, että 
vettä ei saada pohjavesiesiintymistä, kun veden pinta on huomattavasti 
normaalia alempana. Rakenteet tulisi tarkistaa myös poikkeuksellisen 
kuivuuden varalta.

10. Onko varmistettu, että pintavesiä (järvet, joet, suot jne.) ei pääse 
imeytymään lähellä vedenottokaivoja?

    Jos imeytymisalueen ja vedenoton välinen etäisyys on liian lyhyt, vesi ei ehdi 
puhdistua riittävästi. Rantaimeytyminen ei useimmiten puhdista pintavettä 
riittävästi ellei imeytystä ole nimenomaisesti suunniteltu. Tulvimisvaaran vuoksi 
vedenottamot tulee sijoittaa riittävän etäälle vesistöistä, eikä koskaan alaville, 
tulvimisherkille alueille.



11. Onko vedenottamoalue aidattu?     Alue kannattaa aidata ilkivallan ja varkauksien ehkäisemiseksi, mutta ennen 
kaikkea alueella liikkuvien eläinten poissa pitämiseksi. Eläinten ulosteissa on 
usein taudinaiheuttajia, jotka voivat juomaveteen joutuessaan sairastuttaa 
suuren joukon ihmisiä.

12. Onko kaivojen ilmanvaihtoaukot sellaiset, ettei niiden kautta voi 
päästä esim. pieneläimiä kaivoon?

    Eläinten pääsy putkiin voidaan estää esimerkiksi ritilöillä.

SELITYS

Kyllä Ei
HUOM! Hankimme veden Uudenkaupungin Vedeltä, jonka vastuulla on 
huolehtii pohjavedenotosta 

13. Onko pintaveden ottoalueelle asetettu käyttörajoituksia?     Ympäristölupavirasto voi hakijan pyynnöstä määrätä tietyn, vedenottamon 
ympärillä olevan vesialueen vedenottamon suoja-alueeksi. Suoja-
aluepäätöksessä on annettu rajoituksia veden laatua uhkaaville toiminnoille.

14. Onko vedenottoon kohdistuvat riskit arvioitu?     Laitoksen tulisi arvioida säännöllisesti vedenottoon vaikuttavien toimintojen 
aiheuttamat riskit, erityisesti virtaussuunnassa vedenottamon yläpuolella 
sijaitsevien toimintojen (esim. jätevedenpuhdistamon) sekä onnettomuuksien 
(esim. kemikaalien kuljetuksessa tapahtuvien) vaikutukset vedenottoon.

15. Onko vedenottoalueet merkitty?     Vedenottoalue tulisi merkitä veden tarkoituksettoman pilaamisen 
ehkäisemiseksi. Toisaalta merkitseminen voi altistaa tahalliselle ilkivallalle ja 
vahingonteolle.16. Pystytäänkö raakaveden tarkkailulla ja yhteistyöllä valuma-alueen 

toiminnanharjoittajien kanssa havaitsemaan vesistöön päässeet 
poikkeukselliset päästöt riittävän ajoissa?

    Pintavesiin joutuneet päästöt aiheuttavat ongelmia lähinnä silloin, kun jätevesi- 
tai muu kuormitus äkillisesti kasvaa monikertaiseksi, esim. teollisuuden 
onnettomuuden tai jätevedenpuhdistamon toimintahäiriön seurauksena tai 
tulvan huuhdellessa lantaa pelloilta vesistöön. Teollisuuden 
ympäristöjärjestelmät usein edellyttävät häiriöiden välitöntä raportointia 
vesihuoltolaitokselle.

17. Onko varmistettu, että tulvavedet tai vedenpinnan nousu ei pääse 
tulvittamaan vedenottamoa?

    Vedenottamorakenteet tulee olla suojattu tulvavesiltä ja vedenpinnan 
vaihtelulta. Tulvavedet voivat aiheuttaa teknisiä ongelmia esim. pumpuille ja 
sähkökeskukselle.

SELITYS

Kyllä Ei
HUOM! Hankimme veden Uudenkaupungin Vedeltä, jonka vastuulla on 
huolehtii vedenpuhdistuslaitoksista 

18. Onko puhdistusprosessi riittävä poistamaan epäpuhtaudet 
vedestä?

    Myös pohjavedessä esiintyy usein epäpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa 
terveyshaittoja. Mikäli pohjavettä johdetaan desinfioimattomana verkostoon, 
tulee olla varma veden mikrobiologisesta laadusta kaikissa olosuhteissa. 
Pintavesi tulee aina käsitellä tehokkaasti ennen sen käyttöä talousvetenä.

Pintavedenottamot

Vedenpuhdistuslaitokset

VASTAUS

KYSYMYS VASTAUS

KYSYMYS



19. Onko laitoksella valmius desinfiointiin?     Epidemian torjumiseksi veden saastumistilanteessa laitoksella tulisi olla 
vähintään valmius desinfioinnin käynnistämiseen. Desinfiointimenetelmän 
valinta, tarvittavat laitteistot ja kemikaalit on selvitettävä ennakolta. Lisäksi 
laitoksen on hankittava tarvittava tietotaito desinfioinnista.

20. Onko veden mikrobiologisen laadun muutoksia tutkittu esim. 
lumen sulamisen tai rankkasateiden yhteydessä?

    Pohjavesilaitoksilla esiintyy veden laatuongelmia erityisesti lumen sulamisen ja 
rankkasateiden aikana, vaikka ongelmat eivät usein näy normaalissa veden 
laadun tarkkailussa. Olisi hyvä selvittää, onko laitoksen puhdistusprosessi 
riittävän tehokas myös noina aikoina.

21. Voidaanko terveydelle vaarallisten kemikaalien pääsy kuluttajille 
estää esim. annosteluvirheen tapahtuessa?

    Annosteluvirhe tulisi havaita ennen veden pääsyä kuluttajalle. Erityisesti 
pienillä pohjavesilaitoksilla, joilla veden käsittelynä on pelkkä alkalointi, lipeän 
ylisyöttö on ollut ajoittain ongelmana.

22. Onko talousveden valvontatutkimusohjelma ajan tasalla?     Talousvesiasetuksen edellyttämä valvontatutkimusohjelma on päivitettävä 
vähintään 5 vuoden välein ja aina veden laatuun mahdollisesti vaikuttavien 
olosuhteiden muuttuessa.

23. Tehdäänkö valvontatutkimuksen lisäksi riittävästi käyttötarkkailua?     Talousvesiasetuksen mukaan valvontatutkimusohjelmaan on koottava tiedot 
laitoksen omasta käyttötarkkailusta. Käyttötarkkailuun tulee sisältyä riittävä 
raakaveden laadun seuranta veden käsittelyn asianmukaisuuden 
varmistamiseksi kaikissa tilanteissa. Käyttötarkkailuun olisi hyvä sisällyttää 
myös tarvittavat määritykset prosessin sisältä sekä laitokselta lähtevästä 
vedestä.

24. Onko puhdistusprosessin tai laitokselta lähtevän veden seuranta 
jatkuvatoimista?

    Veden laatuhäiriön nopea havaitsemiseen on tärkeää terveyshaittojen 
estämiseksi. Jatkuvatoimisen (on-line) seurannan avulla tieto laadun 
muutoksesta tai prosessihäiriöstä kulkeutuu nopeasti laitoksen 
henkilökunnalle. Esimerkiksi jatkuvatoiminen sameusmittaus voi antaa oikea-
aikaisen hälytyksen veden laatuongelmista.

25. Onko sovittu, miten toimitaan jos veden laadussa esiintyy 
poikkeamia?

    Laitoksella tulisi olla kirjalliset toimintaohjeet siitä miten toimitaan, jos 
jatkuvatoimisesta seurannasta tai tarkkailuohjelman mukaisissa määrityksissä 
havaitaan ylityksiä tai asiakas ilmoittaa veden laadun puutteista.

26. Analysoidaanko pohjavedestä riskeihin viittaavia parametreja 
(nitraatti, kloridi, torjunta-aineet…)?

    Käyttötarkkailussa tulisi seurata jopa lakisääteisiä vaatimuksia tehokkaammin 
niihin toimintoihin viittaavia laatuparametreja, jotka aiheuttavat 
todennäköisimmät riskit veden laadulle. Äkillisten, vaarallisten muutosten 
(esim. myrkkyjen) nopeaan havainnointiin tulisi kiinnittää huomiota.

27. Seurataanko prosessikemikaalien laatua tai onko 
laadunvarmistuksesta sovittu kemikaalitoimittajan kanssa?

    Kemikaaleissa esiintyvät epäpuhtaudet voivat aiheuttaa vaikeasti havaittavia 
haittoja talousveden laadulle. Kemikaalit voivat likaantua myös kuljetuksen ja 
varastoinnin aikana.

28. Onko kriittisille kemikaaleille ja tarvikkeille varmuusvarastot?     Esimerkiksi kuljetus- tai kemian alan lakon aikana on olemassa vaara 
vedenpuhdistuksessa tarvittavien desinfiointiaineiden loppumiselle. Kriittisten 
tarvikkeiden ja kemikaalien saanti voidaan varmistaa varmuusvarastoinnilla ja 
yhteistyöllä muiden alueen vesilaitosten kanssa.



29. Onko laitoksen henkilökunta valvomassa kemikaalien 
vastaanottoa?

    Laitoksen henkilökunnan tulee varmistaa, että oikea kemikaali toimitetaan 
asianmukaisesti oikeaan käyttökohteeseen. Teknisillä järjestelyillä voidaan 
vähentää riskiä väärän kemikaalin joutumisesta väärään säiliöön.

30. Onko vaaralliset kemikaalit varastoitu turvallisesti?     Kemikaalien huolimaton varastointi voi aiheuttaa työturvallisuusriskejä 
laitoksen omalle henkilökunnalle. Kemikaalivarastot tulee pitää poissa tulva-
alueelta. Kaikissa tapauksissa pitää ottaa huomioon tilastollisesti 100 vuoden 
välein esiintyvä tulva. Jos varasto on vaikeasti siirrettäviä, tulee varautua 
selvästi harvinaisempiin tulviin.

SELITYS

Kyllä Ei

31. Huuhdellaanko verkostoa säännöllisesti?   Ei Verkostoa tulisi huuhdella säännöllisesti löysien saostumien poistamiseksi ja 
verkoston kunnon säilymiseksi. Vesihuuhtelua tehokkaampina menetelminä 
voidaan käyttää possutusta ja vesi-ilmahuuhtelua.32. Valvotaanko verkostopainetta ja onko sen pysyminen sopivissa 

rajoissa varmistettu?
Uki Vesi, 
omalta 
osaltaan

Ei Johtolinjojen ylipaine suojaa veden laatua ja paineen putoaminen saattaa 
veden pilaantumiselle alttiiksi esim. maahan vuotaneiden jätevesien 
vaikutuksesta. Myös paineiskut voivat aiheuttaa vaurioita sekä putkien 
ympärillä olevan veden tunkeutumista vesijohtoveden joukkoon vuotokohtien 
kautta.

33. Onko verkostossa riittävästi ylävesisäiliötilaa? Uki Vesi, 
omalta 
osaltaan

Ei tarvetta Ylävesisäiliöt toimittavat vettä painovoimaisesti esimerkiksi sähkökatkon 
aikana. Säiliötilavuutta olisi hyvä olla vähintään puolen vuorokauden 
vedenkulutusta vastaavasti.

34. Puhdistetaanko vesitornit ja -säiliöt säännöllisesti? Uki Vesi, 
omalta 
osaltaan

  Vesisäiliöiden pohjalle kertyy ajan kuluessa sakkaa, joka saattaa lähteä 
liikkeelle vaarantaen veden laadun. Säiliöt tulee suunnitella siten, että ne 
voidaan tarvittaessa eristää nopeasti muusta vesijohtoverkostosta sekä 
tyhjentää turvallisesti. Säiliön nopea eristäminen ja puhdistaminen on kriittistä 
erityisesti veden saastumistilanteessa.

35. Onko takaisinvirtaus estetty verkostossa? Kyllä   Yksisuuntaventtiilien käyttö kiinteistöillä estää veden pääsyn takaisin 
jakeluverkostoon. Yksisuuntaventtiili tulee aina asentaa vesimittarin 
asennuksen yhteydessä.

36. Onko päävesijohdoille varayhteydet? Kyllä Ei Päälinjan putkirikon aikana vettä tulisi pystyä siirtämään käyttäjille myös 
vaihtoehtoista reittiä pitkin.

37. Kloorataanko kyseinen verkoston osa aina korjausten ja uusien 
putkilinjojen rakentamisen yhteydessä?

  Ei Rakennustöiden sekä putkirikkojen ja niiden korjauksen yhteydessä putkistoon 
pääsee epäpuhtauksia, jotka voivat pilata veden. Kunnallisteknisten töiden 
yleisessä työselityksessä annetaan ohjeita toimenpiteistä korjaustöiden 
jälkeen.

38. Noudatetaanko korjaustöiden yhteydessä riittävää hygieniaa? Kyllä   Korjaustöissä tulisi käyttää mahdollisuuksien mukaan eri työkaluja, vaatetusta 
ja rasvoja kuin jätevesityömailla. Henkilökohtaisesta hygieniasta on 
huolehdittava, jotta taudinaiheuttajia ei pääse huolimattomuuden vuoksi 
korjaus- ja huoltotöiden yhteydessä vesijohtoverkostoon.

Talousvesiverkosto

KYSYMYS VASTAUS



39. Onko vesijohtoverkostoja saneerattu niiden kunnon 
edellyttämässä aikataulussa?

Ikä 30v Verkostojen ikääntyessä vaurioiden määrä ja esiintymistodennäköisyys 
kasvavat.

SELITYS

Kyllä Ei

Ei Kuulu  yhtiön toimintaan
40. Onko puhdistamolla huolehdittu riittävästi lämpöeristyksistä?     Kova pakkanen voi aiheuttaa haittaa erityisesti hankaloittamalla lietteen 

käsittelyä.
41. Onko vesijohtoverkostoille olemassa saneeraussuunnitelma, jota 

noudatetaan?
    Verkostojen ikääntyessä vaurioiden määrä ja esiintymistodennäköisyys 

kasvavat. Vuodot altistavat myös veden laadun heikkenemiselle.

SELITYS

Kyllä Ei

Ei Kuulu  yhtiön toimintaan
42. Onko kunnan kanssa sovittu hulevesien johtamisesta?     Hulevesijärjestelmän vastuut sekä ennakoivista (huolto)toimenpiteistä että 

toiminnasta erityistilanteessa tulee määritellä selvästi kunnassa.
43. Onko jätevesiverkostossa riittävästi ylivuotokohtia?     Hygieenisten haittojen ehkäisemiseksi viemäritulvatilanteissa jätevedet on 

parempi johtaa ylivuotona mahdollisimman haitattomaan paikkaan, kuin 
päästää niitä leviämään kiinteistöille ja kaduille.

44. Onko hulevesiverkostossa riittävästi ylivuotokohtia?     Rankkasateiden aikana hulevesien määrät moninkertaistuvat. Erityisesti 
sekaviemäröidyissä verkostoissa tulisi olla hulevesille tulvareittejä, jotta ne 
eivät turhaan kuormittaisi jätevedenpuhdistamoa tai aiheuttaisi viemäritulvia.

45. Onko päällystettyjen, vettä läpäisemättömien pintojen vaikutus 
hulevesien johtamiseen otettu huomioon?

    Vettä läpäisemättömien pintojen lisääntyminen lisää kaupunkitulvien riskiä ja 
hulevesiviemäröinnin kapasiteetti saattaa käydä riittämättömäksi.

46. Onko kiinteistöjen padotuskorkeudet riittävät?     Jos padotuskorkeudet on määritetty liian mataliksi tai niitä ei ole noudatettu, 
voivat viemärit tulvia sisälle kiinteistöihin aiheuttaen suuriakin vahinkoja.

47. Onko viemäriverkostoille olemassa saneeraussuunnitelma, jota 
noudatetaan?

    Verkostojen ikääntyessä vaurioiden määrä ja esiintymistodennäköisyys 
kasvavat. Viemärivuodot altistavat myös talousveden laadun heikkenemiselle.

SELITYS

Kyllä Ei

48. Tarkistetaanko uusien työntekijöiden taustat rekrytoinnin 
yhteydessä?

Kyllä Uusien työntekijöiden taustoista on mahdollista hakea työnhakijan 
suostumuksella suppea turvallisuusselvitys paikalliselta poliisiviranomaiselta.

VASTAUS

KYSYMYS VASTAUS

KYSYMYS VASTAUS

Henkilöstö

Jätevedenpuhdistuslaitokset

Jätevesiverkosto

KYSYMYS



49. Onko ulkoistettujen palvelujen tuottajien pätevyys ja turvallisuus 
varmistettu?

Kyllä Ei Kriittisten toimintojen ulkoistamiseen on suhtauduttava varauksellisesti. 
Ulkoisia palveluja käytettäessä tulee palvelujen tarjoajalle asettaa yhtäläiset 
vaatimukset kuin omalle henkilöstölle. Suppea turvallisuusselvitys voidaan 
vaatia myös sellaisilta ulkoistettujen palveluiden työntekijöiltä, joilla on pääsy 
kriittisiin kohteisiin tai jotka saavat haltuunsa tärkeää tietoa.

50. Huolehditaanko siitä, että poistuvat työntekijät palauttavat 
laitoksen omaisuuden?

Kyllä   Poistuvien työntekijöiden hallussa on suuri määrä laitoksen toimintaan liittyvää 
tietotaitoa. On varmistettava, että työntekijät palauttavat työsuhteen päätyttyä 
kaiken laitokselle kuuluvan omaisuuden: avaimet, kartat yms.

51. Onko laitoksella varallaolojärjestelmää?   Ei Vesihuoltolaitoksella tulisi aina olla henkilöitä varalla ja nopeasti 
tavoitettavissa, jolloin myös työajan ulkopuolella voidaan reagoida nopeasti 
erityistilanteeseen. Pienet laitokset voivat sopia järjestelystä esimerkiksi toisten 
vesihuoltolaitosten kanssa, jolloin luonnollisesti on huolehdittava keskinäisestä 
perehdyttämisestä.

52. Onko vesihuoltolaitoksen henkilöstöllä riittävä koulutus ja pätevyys 
tehtäviensä hoitoon?

  Ei Vesilaitoksen henkilöstölle ei ole toistaiseksi voimassa olevia 
pätevyysvaatimuksia, mutta laitoksen ammattitaitoinen hoitaminen, ja 
erityistilanteiden välttäminen, edellyttää kokemusta ja syvällistä osaamista. 
Ainoastaan jatkuvalla kouluttautumisella voidaan ylläpitää riittävä osaaminen 
muuttuvassa toimintaympäristössä.

53. Onko henkilöstölle annettu turvallisuuskoulutusta?   Ei Turvallisuusalan ammattilaisen antama koulutus motivoi ja sitouttaa 
henkilöstöä turvallisuuden edistämiseen.

SELITYS

Kyllä Ei
HUOM! Hankimme veden Uudenkaupungin Vedeltä, jonka vastuulla on 
huolehtii näistä asioista 

54. Onko pääsy kriittisiin kohteisiin (vedenottamot, pumppaamot, 
vesitornit jne.) rajoitettu vain henkilökunnalle?

    Laitoksen ulkopuolisten tahojen (urakoitsijat yms.) ei tule päästä heille työn 
kannalta tarpeettomiin tiloihin. Lukkojen sarjoituksissa voidaan huomioida eri 
henkilöryhmien tarve päästä eri tiloihin. 

55. Onko ajoneuvot, välineet ja työvaatteet merkitty laitoksen 
tunnuksin? Käytetäänkö henkilökortteja?

    Ulkopuolisten on helppo tunnistaa laitoksen henkilöstö tunnuksista. Kulkua 
laitoksen kriittisiin kohteisiin voidaan valvoa esim. valokuvallisia henkilökortteja 
käyttämällä. Pienemmillä laitoksilla tarve on pienempi, mutta esim. kiinteistöjen 
vesimittareita vaihdettaessa työntekijän valtuudet ilmentävä henkilökortti on 
tarpeen. 

56. Onko kriittiset kohteet lukittu?     Lukitseminen estää varsinkin hetken mielijohteesta tapahtuvaa ilkivaltaa ja 
varkauksia. Ainakin vedenotto- ja venttiilikaivot, käsittelylaitokset, 
pumppaamot, vesitornit ja pohjaveden tarkkailuputket kannattaa lukita.

57. Onko kriittisiin kohteisiin asennettu hälytysjärjestelmät tai 
liiketunnistimet?

    Ainakin vedenottamo- ja käsittelyrakennuksiin kannattaa asentaa 
kiinteistöhälytysjärjestelmä. Luvatonta tunkeutumista ehkäisee tehokas 
kohteen valaistus tai liiketunnistimet, joiden liikkeestä syttyvät valot saattavat jo 
yksin riittää karkottamaan tunkeilijat. Videovalvontajärjestelmillä voidaan valvoa 
keskeisimpiä tiloja.

KYSYMYS VASTAUS

Kulunvalvonta ja turvallisuus



58. Käydäänkö laitoksilla ym. säännöllisesti? Partioiko vartiointiliike 
kohteita?

    Päivittäinen käynti kriittisillä kohteilla parantaa turvallisuutta, samalla 
asiattomien mahdolliset käynnit kohteissa tai muut ongelmat voidaan havaita 
tuoreeltaan.

59. Pidetäänkö avaimista kirjaa, säilytetäänkö avaimia hallitusti, onko 
menettelyistä sovittu avaimen kadotessa?

    Avainten käytöstä tulisi pitää kirjaa ja lukkojen sarjoitukset tulee vaihtaa ainakin 
silloin, kun avaimia katoaa. Ovikoodit kannattaa vaihtaa riittävän usein. 

60. Onko atk-järjestelmien tietoturvasta huolehdittu?     Kaikkien tietokoneiden käyttö laitoksella tulisi olla salasanalla suojattua. 
Salasanat tulee vaihtaa riittävän usein, esim. 2 kk välein. Internet-yhteys tulee 
suojata virustorjunnalla, palomuurilla ja haittaohjelmien esto-ohjelmilla (anti 
spyware). 

61. Onko laitoksen ohjausjärjestelmä irrallinen internetistä?     Suurin varmuus on järjestelmillä, jotka irrallaan internetistä. Käytännössä 
voidaan laitoksen ohjaukseen käyttää eri tietokoneita ja järjestelmiä kuin 
muussa käytössä.

62. Otetaanko tärkeistä tiedostoista varmuuskopioita?     Tärkeimmistä tiedostoista tulee tallentaa säännöllisesti varmuuskopiot, joita 
säilytetään tulipalon tai varkauksien varalta eri rakennuksessa. 

63. Onko huolehdittu, ettei omilla tai muiden internet-sivuilla ole 
laitoskohtaista tietoa, jota voidaan käyttää väärin (esim. 
vahingontekoon)?

    Laitosten tulee välttää arkaluontoisen tai liian yksityiskohtaisen informaation 
laittamista omille internetsivuilleen ja tarkistaa ajoittain hakukoneiden avulla, 
ettei muidenkaan tahojen ylläpitämillä sivuilla esiinny väärää tai arkaluontoista 
informaatiota omasta laitoksesta.

64. Huolehditaanko karttojen ym. fyysisen tiedon säilytyksen ja jakelun 
turvallisuudesta sekä palautuksesta?

    Karttatietojen jakelua ulkopuolisille, esim. urakoitsijoille on hyvä rajoittaa vain 
välttämättömimpään osaan. Kyselijöille annetaan vain se informaatio, jota he 
työhönsä tarvitsevat. Karttojen palautusta on valvottava ja niiden säilytykseen 
kiinnitettävä huomiota, etteivät muut kuin oma henkilöstö pääse niihin käsiksi.

SELITYS

Kyllä Ei

65. Onko laitoksella ajantasalla oleva valmiussuunnitelma?   Ei Vesihuoltolaitos huolehtii siitä, että kunnan valmiussuunnitelmassa on 
ajantasainen osio vesihuollon valmiuden osalta.

66. Onko laitoksella ajantasalla oleva varautumissuunnitelma tai onko 
normaaliolojen riskejä käsitelty riittävästi valmiussuunnitelmassa? 

  Ei Aiemmin valmiussuunnittelu on keskittynyt poikkeusoloissa toimimiseen, mutta 
myös normaaliolojen erityistilanteisiin varautumista on suunniteltava vähintään 
yhtä kattavasti.

67. Onko laitoksen rakennuksille laadittu pelastussuunnitelmaa?   Ei 
rakennuksi
a

Pelastuslain tarkoittaman pelastussuunnitelman tarkoituksena on esisijaisesti 
varautua rakennuksessa tai kiinteistöllä olevien ihmisten pelastamiseen 
vaaratilanteessa.

68. Onko suunnitelmat toimitettu asianomaisille viranomaisille?   Ei Vesihuollon kehittämissuunnitelmista ja pohjavesialueiden 
suojelusuunnitelmista tulee tiedottaa mahdollisimman laajalti. Valmius- ja 
varautumissuunnitelmat on puolestaan pidettävä salassa ja niiden jakelu 
suppeana, mutta suunnitelmien osakokonaisuuksista annetaan tietoja tarpeen 
mukaan esim. kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ja pelastuslaitokselle 
viranomaisyhteistyön sujumiseksi erityistilanteissa.

KYSYMYS VASTAUS

Toimintaohjeet ja suunnitelmat



69. Onko toimintaa veden saastumistapauksissa suunniteltu?   Ei Tiedottaminen ja muu toiminta tulee olla tarkoin ennalta suunniteltua 
terveyshaittojen estämiseksi. Suunnitelmat tulee dokumentoida laitoksen 
varautumissuunnitelmaan sekä kunnan ympäristöterveyden 
erityistilannesuunnitelmaan.

70. Onko tiedottamista epidemia- ja muissa erityistilanteissa 
suunniteltu?

  Ei Tiedottamisen vastuut, kanavat ja tiedotuskohteet erilaisissa tilanteissa on 
suunniteltava ennakolta. Kriittisintä tiedottaminen on veden 
saastumistapauksessa. Tiedottamisesta ja hälyttämisestä tulee sopia kunnan 
terveydensuojeluviranomaisen ja pelastuslaitoksen kanssa.

71. Onko erityistilanteissa (epidemia, tulvatilanne) toimimista 
harjoiteltu käytännössä?

  Ei Vesihuoltolaitoksen ja kunnan varautumis- ja valmiussuunnitelmien toimivuus 
tositilanteessa edellyttää sitä, että vastuulliset toimijat on hyvin koulutettu 
tehtäviinsä ja että tilanteita on myös harjoiteltu. 

72. Onko yhteistyöstä erityistilanteissa sovittu eri viranomaisten (esim. 
kunnan terveydensuojeluviranomaisen) kanssa?

  Ei Tilanteen johto on oltava yhdellä taholla. Vastuunjaosta sovitaan etukäteen ja 
tilanteen kohdatessa määritetään vastuut vielä esim. puhelimitse. Eri 
viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistoimintavalmiuksia erityistilanteessa 
on harjoiteltava. Usein vesihuolto on vain yksi osa-alue lääninhallituksen, 
pelastuslaitoksen tai muun tahon järjestämissä laaja-alaisissa 
yhteistoimintaharjoituksissa. 

73. Onko erityistilanteissa (esim. vesiepidemia) tarvittavat yhteystiedot 
ajantasalla?

  Ei Laitoksen tulee pitää kriittisten vedenkäyttäjien (mm. sairaalat, vanhainkodit, 
huoltovarmuuden kannalta tärkeät laitokset, lypsykarjatilat) ja viranomaisten 
(mm. kunnan terveyden- ja ympäristönsuojelu, tekninen toimi, pelastustoimi, 
ympäristökeskukset)  yhteystiedot ajan tasalla ja päivittää yhteyshenkilöiden 
nimet ja puhelinnumerot esim. vuoden välein.

74. Toimitetaanko hätäkeskukseen tiedote erityistilanteissa?   Ei Usein ihmiset soittavat hätäkeskukseen vaikka asian hoitaminen kuuluisikin 
vesihuoltolaitokselle. Hätäkeskusta tulisi ohjeistaa jo ennakolta avunpyyntöjen 
arvioinnissa ja yhteydenotossa vesihuoltolaitokseen. Erityistilanteen aikana 
laitoksen tulisi toimittaa hätäkeskukselle tiedote ja ohjeistus tilanteesta.



SELITYS

Kyllä Ei
HUOM! Hankimme veden Uudenkaupungin Vedeltä, jonka vastuulla on 
huolehtii näistä asioista 

75. Onko laitoksella varavesilähdettä tai sopimusta naapurikunnan 
kanssa veden toimittamisesta?

  Ei Esim. pohjaveden saastumistapauksessa on käytettävä eri esiintymässä 
olevaa varavedenottamoa. Laitos voi myös sopia veden ostamisesta toiselta 
laitokselta. Toimituskapasiteettia laskettaessa on otettava huomioon oman 
verkoston ja yhdysvesijohtojen kapasiteetti sekä toimitussopimukset.

76. Riittääkö varavesilähteestä kotitalouksien käyttöön vähintään 50 l 
vuorokaudessa asukasta kohti?

    Varavesilähdettä käytettäessä asiakkaille jaettavan veden riittäväksi määräksi 
on useissa yhteyksissä arvioitu 50 l/vrk/as., kun kriittisten vedenkäyttäjien 
minimivedentarve on ensin vähennetty käytettävissä olevasta kapasiteetista.

77. Voidaanko varavesilähde ottaa nopeasti käyttöön?     Vedenottamoa tulee koekäyttää säännöllisesti ja veden laatua on seurattava. 
On huolehdittava siitä, että tarvittavat vedenottoluvat ovat kunnossa.

78. Onko vesihuollon alueellista yleissuunnitelmaa laadittu alueella?     Alueellinen yhteistyö, kuten laitosten väliset yhdysvesijohdot, edistää 
talousveden saannin varmuutta erityistilanteissa, kun käytettävissä on usean 
laitoksen vedenottamoita.

79. Onko väliaikaisen vedenjakelun toteutusta suunniteltu?     Väliaikaisen vedenjakelun toteutustapa (tankkiautot, noutopisteet, yksityiset 
kaivot), kapasiteetti, tarvittavan kaluston käyttö ja veden laadun tarkkailu tulisi 
suunnitella etukäteen. 

80. Onko erityistilanteissa tarvittavan ulkopuolisen kaluston käytöstä 
sovittu palvelun tarjoajien kanssa? 

    Ulkopuolisen kaluston (säiliöautot, loka-autot tms.) käytöstä on syytä tehdä 
kirjalliset sopimukset etukäteen.

81. Onko kriittisiä toimintoja varten varavoimalaitteet tai edes 
varavoiman liitäntämahdollisuus?

    Pumppaamoiden ja käsittelylaitosten varavoimalla voidaan estää 
sähkökatkoksen aiheuttamia haittoja. Vakava jakeluhäiriö voi syntyä jo, jos 
katkos kestää yli puoli vuorokautta, jolloin esimerkiksi ylävesisäiliö voi 
tyhjentyä.

82. Onko kemikaaleille ja kriittisille varaosille riittävät varmuusvarastot 
tai onko tavarantoimittajien kanssa sovittu varmuusvarastojen 
pitämisestä?

    Toimittajien kanssa on mahdollista sopia varmuusvaraston ylläpitämisestä 
asiakastaan varten. Varasto ei kuitenkaan ole turvassa kuljetusketjun häiriöiltä, 
esimerkiksi lakoilta. Suuri osa laitosten prosessilaitteistosta on tuontitavaraa, 
joten varaosien saatavuus ei välttämättä ole turvattu kansainvälisessä 
konfliktitilanteessa.

83. Voiko verkostoa ja laitosta ohjata manuaalisesti?     Automaatiojärjestelmän rikkoontuessa vedenjakelun ja viemäröinnin 
keskeytymisen estämiseksi on tärkeää, että laitteet pystyvät toimimaan 
paikallislogiikan avulla tai käsikäyttöisesti. Käsikäyttöä tulisi edelleen 
harjoitella.

84. Onko tietotekniikka (kaukovalvonta- ja käyttöjärjestelmät ym.) 
suojattu UPS-laitteilla?

    UPS-laite suojaa tietokonetta jännitehäiriöiltä ja katkoksen pitkittyessä 
mahdollistaa tietojärjestelmien hallitun alasajon.

KYSYMYS VASTAUS

Varajärjestelmät


