
Jarkko Rapala
Sosiaali- ja terveysministeriö

WSP - työkalu veden laatua 
uhkaavien riskien hallitsemiseksi



Lainsäädäntömuutokset

 Vesihuollon ja talousveden laadun turvaaminen perustuu 
entistä enemmän riskinarviointiin ja häiriötilanteisiin 
varautumiseen
– Vesihuoltolain muutos 2014
– Uusi asetus talousveden laatuvaatimuksista ja 

valvontatutkimuksista
– Ympäristönsuojelulain muutos
– Juomavesidirektiivin ja terveydensuojelulain tuleva muutos: 

talousveden laadun valvonnan perustuttava riskinarviointiin



Vuodesta 1997 lähtien yli 30 000 sairastunutta 
talousvesivälitteisissä epidemioissa

- 85% sairastuneista pienillä pohjavettä käyttävillä laitoksilla



ONNETTOMUUS, JOKA ODOTTAA 
TAPAHTUMISTAAN..??



Talousveden turvallisuussuunnitelma on
 Maailman terveysjärjestön talousveden laatuun liittyvien riskien systemaattinen 

hallintakonsepti

 Meillä Suomessa 
 WSP (Water Safety Plan): Verkkopohjainen riskinhallintaohjelmisto talousvettä 

toimittaville laitoksille
 SSP (Sanitation Safety Plan): Verkkopohjainen riskinhallintaohjelmisto jätevesien 

viemäröinnille ja käsittelylle
 BWSP (Building Water Safety Plan): Kiinteistöjen vesijärjestelmien 

riskinhallintatyökalu

 Varautumisen parantamista riskinhallinnan keinoin 
o talousveden laadun turvaamiseksi sekä 
o jätevesihuollon ympäristö- ja terveysriskien arvioimiseksi





WSP-työkalu

 Ohjaa
– Vaarojen tunnistaminen
– Riskien arviointi
– Hallintakeinojen valinta riskien vähentämiseksi

 Antaa
– Riskiraportti riskeittäin tai prosessipisteittäin
– Toimenpideohjelma
– Mallidokumentteja
– Laaja tietopankki 



Vesivarojen 
suojelu

Veden 
käsittely ja 
johtaminen

Maankäyttö 
ja 

kaavoitus
Rakentaminen 
ja saneeraus

SSP: VIEMÄRÖINTI JA VEDEN PUHDISTUS

WSP: VEDENHANKINTA, KÄSITTELY JA JOHTAMINEN
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Talousveden turvallisuus: valuma-alueelta 
kuluttajan hanaan ja takaisin luontoon



Yhteistyö
 Vesihuollon toiminnanharjoittajien välinen (osuuskunta - suuri 

vesihuoltolaitos)
 Kunnan terveydensuojeluviranomainen
 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
 ELY-keskus
 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen
 Kunnan kaavoituksesta vastaava
 Pelastusviranomainen
 Merkittävät alueen toimijat, esimerkiksi

– ympäristölupavelvolliset teollisuuslaitokset
– elintarviketeollisuus, sairaala



WSP ja yhteistyö



WSP/SSP-työkalun käyttöoikeuden hakeminen

https://wspssp.fi
- HUOM! Organisaation (Y-tunnus) ensimmäisen hakijan on 

haettava pääkäyttäjän (ylläpitäjän) tunnusta. Vasta sen jälkeen 
muut samaan organisaatioon kuuluvat voivat hakea 
peruskäyttäjän oikeuksia

- Pääkäyttäjän oikeellisuus varmistetaan soittamalla
- Käyttäjätunnus lähetetään sähköpostiin ja salasana 

matkapuhelimeen
- Kertakirjautuminen: aina sisälle kirjauduttaessa lähetetään 

kertakäyttösalasana matkapuhelimeen
- Käyttö on maksutonta


