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VESI UHKASI LOPPUA  
250 000 IHMISELTÄ !? 
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Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitos 

• Tuottaa n. 40 % HSY:n talousvedestä 
(n. 40 milj. m3) 

• Vanhankaupungin laitoksen tuotannolla 
katetaan n. 70 % Helsingin alueen 
kulutuksesta 

• Jakelualueella Myllypuron ja 
Roihuvuoren vesitornit sekä Ilmalan 
säiliöt yhteiskäytössä Pitkäkosken 
laitoksen kanssa. 

• Laitoksella kaksi varavoimakonetta, 
joilla varmistetaan tuotantoprosessi 
sekä osittainen verkostoon pumppaus  

• Lisäksi sähkön varasyöttöyhteys 
Viikinmäen jätevedenpuhdistamolta 
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Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen 
jakelualue 

VK:n jakelualue 

”Sekavesialue” 
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Lauantain 4.8.2012 tapahtumaketju 

• Laitoksella todettiin sähkökatko lauantaina 4.8.2012 klo 15.30. 
Vedenpuhdistusprosessin varavoimakone käynnistyi automaattisesti mutta verkostoon 
pumppausta ei saatu käynnistettyä. 

• Vikaa lähdettiin selvittämään paikalle välittömästi hälytetyn laitoksen 
automaatiomestarin ja päivystäjän toimesta. Pitkäkosken ja Dämmanin 
vedenpuhdistuslaitosten tuotantoa nostettiin (n. 80 % veden tarpeesta) 

• Kun pumppauksen varavoimakoneen käynnistymisongelmat jatkuivat ja 
pääkytkinlaitoksen vikaa ei saatu korjattua, hälytettiin paikalle lisähenkilöstöä, 
käyttöpäällikkö ja energialaitoksen päivystäjä n. klo 18. 

• Tilannearviota häiriön vaikutuksista ryhdyttiin laatimaan käyttöpäällikön saavuttua 
paikalle noin klo 19. Tilannearvion perusteella käyttöpäällikkö tiedotti asiasta edelleen 
vesihuollon tiedottajalle ja toimialan johdolle. Toimialan johto saapui paikalle  

• Koska Myllypuron ja Roihuvuoren vesitorneihin ei saada pumpattua lisää vettä, 
arvioitiin, että jakeluhäiriöt Itä-Helsingin alueella voivat alkaa noin klo 21 alkaen. 
Häiriöt saattaisivat koskea tilanteen pitkittyessä enimmillään n. 250 000 kuluttajaa 

• Tiedote mahdollisista vedenjakeluhäiriöistä ja kehotus välttää turhaa veden käyttöä 
lähetettiin medialle, HSY:n internet-sivuille ja häiriötietojärjestelmään klo 20 

• Viikinmäen automaatioinsinööri ja Helsingin Energian päivystäjä käynnistivät sähkön 
varasyötön Viikinmäestä noin klo 20.30, minkä ansiosta pumppaus saatiin 
käynnistettyä, tilanne saatiin vakautettua ja akuutti vaara veden loppumisesta oli ohi 

• Tiedote veden pumppauksen jatkumisesta varajärjestelmällä lähetettiin medialle, 
HSY:n internet-sivuille ja häiriötietojärjestelmään noin klo 21.30 

• Vanhankaupungin laitoksen vian selvittämistyö jatkui Helsingin Energian päivystäjien 
avulla. Vika saatiin lopullisesti korjattua 5.8.2012 klo 00:05. Tiedote asiasta 
lähetettiin 00:15 

 



Tilanteen purkautuminen 
ja jatkotoimenpiteet 

• Tiedotusvälineet jatkoivat yhteydenottoa 
sunnuntain ja maanantain aikana 

• Tilanneselvitykset Helsingin 
ympäristöterveysviranomaisille ja 
kaupunginhallitukselle  

• Poikkeamaraportin laadinta ja toiminnan 
rakentava läpikäynti 

• Häiriön teknisen syyn selvittely: 

• Prosessin varavoimakoneen 
ohjausjärjestelmävika aiheutti jännitekatkon, 
jolloin varavoimakone käynnistyi ja katkaisi 
automaattisesti Helsingin Energian toimittaman 
sähkön laitokselta 

• Varavoimakoneen häiriön lisäksi pääkytkimen 
asetuksissa ilmeni vika, jonka korjaaminen oli 
edellytyksenä verkkosähkön palautumiselle 

• Mahdollisen häiriön vaikutusten arviointi 
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Missä oli parannettavaa? 

• Päivystäjät keskittyivät vian etsintään, kokonaiskuva tilanteen 
vakavuudesta muodostettiin vasta lisähenkilöstön saavuttua 

• Häiriötilanteiden johtaminen ja niistä tiedottaminen perustuu 
henkilökunnan tavoitettavuuteen 

• Ohjeistuksesta huolimatta kynnys ottaa yhteyttä virka-ajan 
ulkopuolella päivystysrinkiin kuulumattomiin henkilöihin on 
korkea 

• Avainhenkilöiden suoran puhelinnumeron laittaminen julkiseen 
tiedotteeseen vaikeutti heidän osallistumistaan operatiiviseen 
toimintaan lähinnä median jatkuvien yhteydenottojen vuoksi 

• HSY:n internetsivut ylikuormittuivat, mikä aiheutti 
päivitysongelmia. Poikkeustilannesivuja ei saatu käyttöön 

• Tiedottamista eri viranomaisille ei oltu erikseen ohjeistettu 

• Laajan jakelualueen hallinta vaikeaa, jakelua turvaavien ja 
kulutusta rajoittavien toimenpiteiden vaikutuksia vaikea 
ennakoida 

• Varavoimaa ei oltu koestettu todellista sähkökatkotilannetta 
simuloiden. Koneita oli koekäytetty viimeksi heinäkuussa 2012 

 



Mitkä asiat edesauttoivat tilanteesta 
selviytymistä 

• Varsinainen talousvedentuotanto ei keskeytynyt ja katkon 
sattuessa vesitornien vesimäärät olivat normaalilla tasolla. 

• Lisähenkilökuntaa saatiin paikalle niin vedenpuhdistuksen kuin 
jätevedenpuhdistuksenkin organisaatioista, vaikka heillä ei ollut 
päivystysvelvollisuutta 

• Kun lisähenkilöstö oli saapunut paikalle, tilanteen hoitaminen 
eteni nopeasti ja tiedottaminen saatiin myös käyntiin 

• Häiriötietojärjestelmään viety tiedote rajoitti laitokselle tulleiden 
asiakasyhteydenottojen määrää 

• Tiedottaminen oli saadusta kritiikistä huolimatta varsin oikea-
aikaista 

• Vedenkulutus oli keskimääräistä pienempää, koska häiriö 
tapahtui lauantai-iltana ja loma-aikana  

• ”Sekavesialueen” veden tarve saatiin varmistettua lisäämällä 
pumppausta Pitkäkoskelta Ilmalan vesitorneihin 
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Todetut kehittämiskohteet 

1. Päivystävän henkilöstön ymmärryksen lisääminen vesihuollon 
operatiivisesta kokonaiskuvasta  

2. Jalkautetut ja harjoitellut tiedonkulkuketjut erityistilanteita 
varten myös viranomaisten suuntaan 

3. Tilanteen johtamis- ja viestintävastuut selkeiksi myös 
toimittaessa sijaisuusjärjestelyin 

4. Sisäisen tiedonkulun parantamiseksi valmistellun 
tekstiviestijärjestelmän käyttöönotto vuoden 2012 aikana 

5. HSY:n viestinnän päivystys 

6. Sähkön saanti varmistetaan jatkossa riittävin varajärjestelyin 

7. Yhteisen vedenjakelun ohjausjärjestelmän käyttöönotto ja 
laajojen jakelualuiden pilkkominen pienemmiksi 

8. HSY:n vesihuollon investointiohjelmassa on määritelty 
toimenpiteet vedenpuhdistuslaitosten tuotantokapasiteetin ja 
toimintavarmuuden nostamiseksi sekä jakeluvarmuuden 
parantamiseksi, joilla varmistetaan vuorokauden jakeluvarmuus 
toisen päätuotantolaitoksen ollessa pois käytöstä 
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