11.3.2014

Vesihuollon erityistilanteessa
toimiminen ja kriisiviestintä
Putkeen menee -hanke
Vesa Arvonen
2014

1

Vesihuollon erityistilanne
• Vesihuollon erityistilanteella tarkoitetaan kaikkia
vesihuollon palvelutuotantoa vaikeuttavia tai vaarantavia
tilanteita lukuun ottamatta normaaleja toimintahäiriöitä.
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Vesihuollon erityistilanne
Veden mikrobiologinen saastuminen
• Pintavettä, jätevettä, hulevettä, eläimiä, ulosteita pääsee
vedenottamon kaivoon.
• Verkostotöiden yhteydessä pääsee likavettä putkistoon.
• Vesisäiliöön pääsee pintavettä, jätevettä, eläimiä
• Sabotaasi / Ilkivaltaa vedenottamolla, pumppaamolla, vesisäiliöllä
Veden kemiallinen saastuminen
• Öljyvahinko pohjavesialueella
• Liikenneonnettomuuden yhteydessä kemikaalirekasta valumia
vedenottamolle tai pohjavesialueelle.
• lipeän ylisyöttö alkaloinnin yhteydessä
• Sabotaasi / Ilkivaltaa vedenottamolla, pumppaamolla, vesisäiliöllä
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Vesihuollon erityistilanne
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Vesihuollon erityistilanne
Talousveden saastuminen radioaktiivisesti
• Sabotaasi vedenottamolla, pumppaamolla, vesisäiliöllä
• Sotatila
• Radioaktiivisen aineen pääsy pohjaveteen?
Talousveden saatavuushäiriöt
• Kuivuus, pohjaveden laadun / määrän muutokset
• Putkirikko
• Vedenottamon laitteistojen rikkoontuminen
• Sähkökatko

5

Vesihuollon erityistilanne
• Mitä tahansa mahdollista ja mahdottomalta tuntuvaa voi
tapahtua.
• Kun se tapahtuu, ei ole aikaa mietiskellä, mitähän pitäisi
tehdä.
• Ennalta on
– Varauduttava tilanteisiin
– Laadittava toimintaohjeet
– Harjoiteltava toimintaa ohjeiden mukaisesti
• Ennalta varautuminen vaihtelee laitoksen
ominaispiirteiden mukaan
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Vastuut erityistilanteessa
Tilannejohtamisen, eli erityistilanteessa pääasiallinen
päätöksentekovastuu on:
• Vesilaitoksella, kun on kyse veden käsittely- ja
jakeluhäiriöstä.
• Terveysviranomaisella (terveystarkastaja tai
terveysvalvonnan johtajalla), kun kyse on talousveden
mikrobiologisesta tai kemiallisesta saastumisesta.
• Pelastuslaitoksella, kun on kyse kemikaali- tai
säteilyonnettomuudesta.
Tiedottamisesta on vastuussa aina tilannejohtamisesta vastaava taho.
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Tilannejohtamisen
operatiivisia tavoitteita
Vaarojen selvittäminen
• selvitä tapahtumatiedot
• tunnista epäilty vaaranaiheuttaja ja selvitä sen
ominaisuudet
• selvitä vaaraolosuhteet ja ihmisten altistuminen
• selvitä ongelman laajuus
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Tilannejohtamisen
operatiivisia tavoitteita
Riskien arvioiminen päätöksentekoa varten
• tarkastele todetun tai ennakoidun altistumisen määrää
• tunnista suuren riskin tilanteet ja henkilöryhmät
priorisointia varten
• tarkenna riskinarviota, kun saat lisää tietoa
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Tilannejohtamisen
operatiivisia tavoitteita
Riskien torjuminen
• harkitse toimia, jotka estävät vaaranaiheuttajan
leviämistä
• harkitse toimia, jotka vähentävät väestön altistumista
• jos riskiä vähentäville toimenpiteille on vaihtoehtoja,
arvioi jokaisen seurausvaikutuksia ja
• harkitse väestön terveydelle ja turvallisuudelle
kokonaisuutena paras strategia
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Tilannekuva
Tilannekuvassa kartoitettavia ja tehtäviä asioita
• mitä, missä ja milloin on tapahtunut
• mitä vaikutuksia tapahtuneesta on erilaisille
vedenkäyttäjille
• arvio tilanteen kestosta, laajuudesta, terveyshaitasta
• mitä toimintaohjeita tarvitaan
• mitä toimintaohjemalleja käytetään
• kuka tarkentaa ohjeet tilanteen erityispiirteillä
• kuka antaa, laatii ja jakaa ohjeet
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Tilannekuva
Tilannekuvassa kartoitettavia ja tehtäviä asioita
• mihin toimenpiteisiin ryhdytään ja kuka vastaa mistäkin
– välittömät toimenpiteet
– myöhemmin tehtävät toimenpiteet

• tehtävät päätökset ja määräykset
• mitä tarvitaan: välineet ja laitteet, asiantuntemus,
järjestelmät, tiedot
• tiedotus
– kenelle tiedotetaan, kuka tiedottaa, milloin tiedotetaan

• toimijat ja yhteistyötahot
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Tilannekuva
• Tilannekuvassa on tärkeää välttää ylimääräistä
optimismia:
– Veden pilaantumisen ja vesipulan haitalliset
seuraamukset on mieluummin yli- kuin aliarvioitava
• Tilannekuvan muodostamisen päävastuu on sillä, jolla
on tilannejohtamisen vastuu
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Hälyttäminen / ilmoittaminen
• vesilaitoksen varautumissuunnitelmassa kuvatun
mukaisesti
– tehdään ennalta suunnitellulla tavalla, viipymättä
– Ilmoitus kaikille tilanteessa toimiville osapuolille
• Hälyttämisen kynnys pitää olla hyvin matala, jos
tapauksella voi olla seurauksia ihmisten terveydelle ja
vesihuollolle
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Toiminnan organisointi
• Erityistilanteen luonteen mukaan
• Tapahduttava ennakkoon sovitun, dokumentoidun ja
harjoitellun menettelytavan mukaisesti
– Jos talousveden saastumista edes epäillään, on
toimenpiteisiin terveyshaittojen ehkäisemiseksi
ryhdyttävä välittömästi.
– Jos talousveden epäillään olevan vakavasti
terveydelle haitallista, voi esimerkiksi olla tarpeen
kieltää veden käyttö kokonaan tai sellaisenaan
juomavetenä ja aloittaa puhtaan veden syöttö
verkkoon vaihtoehtoisesta vesilähteestä.
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Välittömät toimenpiteet
vesiepidemiaepäilyssä
Talousvettä toimittava laitos (nopean tilannearvion jälkeen)
• Jos epäilyilmoitus tulee veden käyttäjältä, muista kysyä
ilmoittajan osoite ja ilmoittaa se
terveydensuojeluviranomaiselle.
• Ilmoita välittömästi terveydensuojeluviranomaiselle ja
terveyskeskukseen.
• Sulje vedenottamo tai kaivo, jonka veden epäillään
saastuneen, ja ota käyttöön varavesijärjestelmä.
• Estä likaantuneen veden kulkeutuminen verkostossa
esimerkiksi venttiilien avulla, jos se on mahdollista.
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Välittömät toimenpiteet
vesiepidemiaepäilyssä
Talousvettä toimittava laitos
• Jos kyseessä on pohjavesilaitos, jonka vettä ei
desinfioida, ota käyttöön desinfiointi mahdollisen
epidemian leviämisen ehkäisemiseksi.
• Jos vettä jo desinfioidaan, tehosta desinfiointia
lisäämällä klooriannosta ja/tai alentamalla veden pHarvoa.
• Tarkista aistinvaraisesti (haju, ulkonäkö), onko
vedenottamoiden tai verkoston vesi saastunut
jätevedellä tai pintavedellä.
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Välittömät toimenpiteet
vesiepidemiaepäilyssä
Talousvettä toimittava laitos
• Jos epäillään veden ulosteperäistä saastumista, tee
veden shokkiklooraus (10 mg klooria litrassa) heti, kun
se on mahdollista.
Myös puhdistus elementeillä saattaa olla tarpeen.
• Ota tarvittavat vesinäytteet raakavedestä ja käsitellystä
vedestä yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen
kanssa, lähetä näytteet laboratorioon ja ilmoita
laboratoriolle kiireellisistä näytteistä.
• Ota käyttöön vaihtoehtoinen vedenhankinta
• Aloita verkoston huuhtelut.
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Jatkotoimenpiteet
vesiepidemiaepäilyssä
Talousvettä toimittava laitos
• Korjaa saastumisen syy.
• Jatka tehostettua näytteenottoa yhdessä
terveydensuojeluviranomaisen kanssa
• Varmista desinfioinnin ulottuminen kaikkialle saastuneeseen
verkostoon.
• Jatka tehostettua desinfiointia ja verkoston huuhtelua siihen asti,
kunnes on varmistettu, ettei verkostoon ole jäänyt liian korkeita
klooripitoisuuksia shokkikloorauksen jälkeen.
• Jatka tehostettua desinfiointia siihen asti, kunnes varmistusnäyttein
on todettu, että koko verkosto on puhdistunut epidemian
aiheuttaneesta mikrobista.
• Osallistu epidemiaselvitystyöryhmän toimintaan.
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Välittömät toimenpiteet
kemikaalisaastumisen yhteydessä
Jos vesilaitoksella havaitaan lipeän tai kloorin ylisyöttöä,
vesilaitoksen on
• korjattava tilanne välittömästi
• ilmoitettava asiasta terveydensuojeluviranomaiselle
• yhdessä terveydensuojeluviranomaisen kanssa
tiedotettava vedenkäyttäjille: jos veden pH-arvo ylittää 10
– terveydensuojeluviranomaisen on annettava veden käyttökielto,
kunnes on varmistettu, että pH on laskenut riittävästi koko
verkoston alueella

• parannettava syöttöjärjestelmän toimintavarmuutta
vastaavien tapausten ennalta ehkäisemiseksi
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Välittömät toimenpiteet
kemikaalisaastumisen yhteydessä
Jos pintavesilaitoksella havaitaan kloorin alisyöttöä,
vesilaitoksen on
• korjattava tilanne välittömästi
• ilmoitettava asiasta terveydensuojeluviranomaiselle
• yhdessä terveydensuojeluviranomaisen kanssa
tiedotettava vedenkäyttäjille:
– terveydensuojeluviranomaisen on harkittava veden
keittokehotuksen antamista
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Välittömät toimenpiteet
kemikaalionnettomuuden yhteydessä

Vesilaitoksen on
• suljettava vedenottamo, jonka veden laatua
onnettomuus uhkaa, jos se on mahdollista
• tehostettava veden käsittelyä kemikaalin/kemikaalien
poistamiseksi, jos se on mahdollista
• järjestettävä vaihtoehtoinen vedenjakelu veden
käyttökiellon ajaksi
• otettava yhdessä terveydensuojeluviranomaisen kanssa
vesinäytteitä laitoksen raakavedestä ja laitokselta
lähtevästä vedestä
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Uhkaus sabotaasista
Jos uhkaus tulee puhelimitse
• pysy rauhallisena
• suhtaudu vaaraan vakavasti
• YLLÄPIDÄ PUHELUA. (Älä katkaise puhelua, vaikka soittaja
sulkee puhelimen.)
• KYSY JA JOS MAHDOLLISTA KIRJAA JO PUHELUN
AIKANA
–
–
–
–

mitä tapahtuu
missä tapahtuu
milloin tapahtuu vai onko tapahtunut jo
millä tavalla tapahtuu, esimerkiksi
• verkoston tai vedenottamon rikkominen: millä välineellä, mistä väline on hankittu
• pommi tai räjähde: minkä näköinen se on, mitä räjähteitä siinä on
• veden myrkyttäminen: millä myrkyllä, mistä se on saatu

• KERRO, että syyttömät ihmiset joutuvat vaaraan
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Uhkaus sabotaasista
Jos uhkaus tulee puhelimitse …jatkoa
• SELVITÄ PUHELUN AIKANA
– soittajan sukupuoli ja ikä
• mies vai nainen?
• aikuinen vai lapsi?

– soittajan mielentila:
• kiihtynyt vai rauhallinen?

– puheen tuntomerkit:
•
•
•
•

murre
puhevika
vieras korostus
puheen nopeus

– kuuluuko taustaääniä
•
•
•
•

sisällä / ulkona?
musiikki?
katuliikenne?
ihmisäänet?

24

12

11.3.2014

Uhkaus sabotaasista
ILMOITA heti
• poliisille soittamalla hätänumeroon 112
• vesilaitoksen johdolle
Tämän jälkeen on toimittava poliisilta saatavien ohjeiden
mukaisesti.
Uhkauksen luonteesta riippuen
• vesilaitoksen on varauduttava esimerkiksi keskeyttämään
vedenjakelu.
• terveydensuojeluviranomaisen on varauduttava
esimerkiksi näytteenottoon.
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Havaittu ilkivalta
Jos vesilaitoksella, vedenottamolla tai vedenottamon suoja-alueella
havaitaan ilkivaltaa tai alueella kiellettyä toimintaa, ilmoita
• poliisille
• vesilaitoksen johdolle
Vesilaitoksen ja terveydensuojeluviranomaisen on selvitettävä,
aiheutuuko ilkivallasta
• talousveden mikrobiologisen tai kemiallisen saastumisen vaaraa
• vedenjakelun keskeytymisen vaaraa
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Kriisiviestintä
• Kriisiviestintä on tehostettua viestintää poikkeuksellisessa
tilanteessa, joka uhkaa ihmisiä, toimintaa tai mainetta
• Nopea tiedonkulku on korvaamattoman tärkeä osakriisitilanteen
hoitamista.
• Tiedottamisen on oltava
– Nopeaa
– Selkeää
– luotettavaa
– Avointa

• Tiedottaminen ei saa
– lietsoa paniikkia
– vähätellä ongelmia
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Vesihuoltoalan
kriisiviestinnän tavoitteet
• pelastaa ihmishenkiä ja suojella kuntalaisten terveyttä
• antaa ohjeet, joilla selviytyä kriisitilanteesta
• varmistaa sisäisen viestinnän toimivuus, jotta tilanne
saadaan korjattua
• reagoida kansalaisten ja median tiedontarpeeseen
• lisätä turvallisuuden tunnetta
• ehkäistä haitallista toimintaa
• suojata vesihuoltolaitoksen mainetta ja lisätä luottamusta
laitoksen toimintaan
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Kriisiviestinnän suunnittelu
• Varaudutaan etukäteen
– Todennäköiset kriisikohdat
• Tiedotepohjia valmiiksi

– Yhteystiedot erilaisten tilanteiden varalta
– Henkilöresurssit
• Virka-aikana
• Virka-ajan ulkopuolella
• Loma-aikana

– Harjoitellaan
• Mukaan myös laitoksen ulkopuoliset toimijat
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Nopea tiedottaminen on
tärkeää
Estetään veden käyttäjien sairastuminen
• veden keittokehotus mikrobiologisessa saastumisessa
• Käyttökielto kemiallisessa saastumisessa
• Varavedenjakelusta tiedottaminen
Nopeutetaan erityistilanteesta selviytymistä
• Esim kloorin leviäminen verkostoon nopeutuu kun
ihmisiä kehotetaan juoksuttamaan vettä hanoistaan.
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Tiedotuskanavia
•
•
•
•
•

Lehdistö
Radio
Tekstiviestit
Vesilaitoksen www-sivut
Sosiaalinen media
– Facebook
– Twitter

• Sähköposti
• Tiedotteet
– Kotitalouksiin
– Julkisille paikoille

• Neuvova puhelin
• Megafoniauto
31

Tiedote
Tiedotteesta tulee selvitä seuraavat asiat:
• Mitä on tapahtunut
• Miksi
• Mitä siitä seuraa
• Miten yleisön toivotaan toimivan
• Milloin asiasta tiedotetaan seuraavan kerran
• Mistä saa lisätietoja
– Tai lehdistötiedotteessa lisätietoja antavan henkilön puhelinnumero
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Tiedote
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Tiedotustilaisuudet
• Kriisitilanteessa vähintään päivittäin
– tarvittaessa hyvinkin lyhyellä varoitusajalla

• Mahdollisimman paljon suorina lähetyksinä radion,
television ja internetin välityksellä
• Helpottaa mediasuhteiden hallintaa ja säästää
avaintoimijoiden aikaa
– Jokaiselle tiedotusvälineelle ei tarvitse varata erillistä
haastatteluaikaa.
– Perusviestin pysymistä yhtenäisenä on helpompi kontrolloida

34

17

11.3.2014

Tiedotustilaisuudet
Yhteisesti on päätettävä
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuka varaa paikan
Kuka tekee ja monistaa päätiedotteen
Mitä taustatiedotteita tarvitaan (esim vesihuollon yleistietoa)
Kuka toimii puheenjohtajana ja avaa tilaisuuden
Mikä on esiintymisjärjestys
Aihejako, eli kuka vastaa ensisijaisesti mihinkin kysymykseen
Tarjotaanko jotain (esim vettä!)
Kuka tekee nimilaput tilaisuudessa esiintyvien pöydälle
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Esiintyminen haastattelun
aikana
1.
2.
3.
4.
5.

Pyrkimys rauhallisuuteen. Tärisevät kädet kannattaa pitää pöydän alla
Selkeä kielen käyttö ja ammattitermien välttäminen on tärkeää.
Rehellisyys –ongelmia ei saa vähätellä eikä liioitella
Ikäviä asioita pitää pahoitella ja virheitä pyytää anteeksi, ketään syyllistämättä
Sanajärjestyksiin kannattaa kiinnittää huomiota;
Toimittajan esittämiä vääriä väitteitä ei saa toistaa, koska lausuntoja usein
leikataan lyhemmiksi.
6. Perusviesti eli tärkein asia toistetaan useaan kertaan
7. Vastaa vain siihen mitä toimittaja kysyy
8. Vain varmistettuja tietoja voidaan kertoa yleisölle
9. Toimittaja on yhtä kuin yleisö, luottamuksellisia taustatietoa ei saa antaa
10. Televisiohaastattelussa kannattaa keskittyä katsomaan vain haastattelijaan
11. Toimittajan kanssa ei kannata kiistellä
12. Jos vastausta ei tiedä, sitä ei pidä arvata. Sen sijaan luvataan hankkia
lisätietoja.
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Erityistilanne toimintakaavio

JAMK: Vesihuollon
erityistilanteet –
koulutus 2010
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Lähteet

•
•
•
•
•

Ympäristöopas 128, Vesihuollon erityistilanteet ja niihin varautuminen
Luento JAMK: Vesilaitoksen erityistilanteet ja niiden hallinta, Janne Litmanen 27.5.2010
Talousveden laadun turvaaminen erityistilanteissa, Valvira 2009
Vesihuoltopooli: Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintäohje
JAMK: Vesihuollon erityistilanteet –koulutus 2010
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