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ABSTRACT
Active maintenance is a crucial part for water networks integrity and operation.
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JOHDANTO
Vesihuolto on perusedellytys toimivalle yhteiskunnalle. Vesihuollolla tarkoitetaan laajaa kokonaisuutta, jossa raakavesi tai pohjavesiesiintymiä käsitellään
juomakelpoiseiksi ja johdetaan kuluttajille. Ketjuun kuuluu myös jäteveden kerääminen ja puhdistaminen ennen kuin se lasketaan takaisin vesistöön. Koko vesihuoltoketjussa on mukana runsaasti erilaisia prosesseja, infrastruktuuria ja laitteita, kuten vedenpuhdistamoita, vesitorneja, pumppaamoita ja verkostoa laitteineen. Koko ketjun rakentaminen ja ylläpito vaativat yhdyskunnilta suuria panostuksia. Tavoitteena on vesihuollon toimintavarmuuden ja laadun pysyminen
korkealla tasolla. Kaikilla laiteilla ja rakennuksilla on suunniteltu käyttöikä ja elinkaari, joka pitää sisällään huoltoa ja korjausta. Kun laite on elinkaarensa päässä,
eikä korjaus enää riitä toimivuuden varmistamiseksi täytyy laitteet saneerata tai
rakentaa uudelleen. Jotta laitteelle suunniteltu elinkaari toteutuu, tulee laitteiden ja infrastruktuurin kuntoa seurata ja korjata säännöllisesti.
Vesihuoltoketjussa haastavimpia osia kunnossapidon kannalta ovat verkostot,
joiden avulla talousvettä johdetaan ja jätevettä kerätään puhdistamoille. Vesihuoltoverkosto pyritään rakentamaan katualueille, jotta niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa maankäytölle. Vesihuoltoverkoston rakentaminen ja korjaaminen kaupunkialueella on kallista ja vaatii usein erityisjärjestelyitä työturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi. Ylimääräisten ja ennakoimattomien korjausten välttämiseksi verkoston elinkaari halutaan pitää mahdollisimman korkeana, johon päästään vain suunnitelmallisella ja ennakoivalla kunnossapidolla. Lisäksi verkoston kunnon tutkimukset ja huolellinen investointien
suunnittelu ovat tärkeä osa verkoston elinkaariprosessia. Täsmällisten ja huolellisesti toteutettujen sekä dokumentoitujen investointien avulla verkoston kunnossapitoa pystytään optimoimaan, kun vesijohtovuotojen ja viemäritukosten määrää saadaan vähenemään. Kunnossapidon merkitys tulee myös kasvamaan tulevaisuudessa, koska saneeraustahti ei ole pysynyt verkoston elinkaarenperässä,
aiheuttaen saneerausvelkaa vesihuoltoverkostoon. Toinen syy on se, että monilla
vesihuoltolaitoksilla ei ole kerätty ja hyödynnetty kunnossapitotietoa tarpeeksi
tehokkaasti toiminnan ohjauksessa. Useissa teollisuuden tuotantolaitoksissa ennakoiva kunnossapito ja elinkaariajattelu on viety pidemmälle, koska toimintahäiriöt ja katkokset aiheuttavat suuria kustannuksia ja välittömiä tappiota yritykselle. Näitä ennakoivan kunnossapidon ja omaisuudenhallinnan toimintamalleja
voidaan räätälöitynä hyödyntää myös verkoston kunnossapidon suunnittelussa.
(Välisalo ym., 2006, s.36)
Vesihuoltolaitoksissa verkoston kunnossapito on usein tehty reagoivasti ongelmiin ja suunnitelmallisuus ja ennakointi on puuttunut kunnossapidosta. Ainoastaan verkoston toiminnan kannalta välttämättömät huoltotyöt on tehty, kuten
verkoston huuhtelua, mutta verkoston laitteita ei ole tarkastettu järjestelmällisesti. Mikäli tarkastuskierroksia on tehty, niistä dokumentointi on jäänyt usein
huonolle tasolle. Pahimmillaan laitteiden tarkastukset on kirjattu paperille, joka
on jäänyt työnjohtajan työpöydälle, eikä tieto ole ollut kenenkään muun käytös-
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sä. Verkkotietojärjestelmät ovat mahdollistaneet tiedon keräämisen suoraan
maastosta verkostosta jo usean vuoden ajan. Säännöllisten tarkastusten lisäksi
laitteiden kunto pitäisi raportoida aina, kun laitteita käytetään.
Toimiva ja ennakoiva kunnossapito vaatii koko vesilaitoksen henkilöstön sitoutumista tavoitteisiin sekä aktiivista uusien laitteiden ja ohjelmien käyttöönottoa.
Henkilöstön on otettava uusia menetelmiä käyttöön, vaikka uusien työtapojen
omaksuminen ja kehittäminen aiheuttavat välillä turhautumista ja vastusta. Nykypäivän työelämässä vaaditaan yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja sekä kykyä
ottaa perinteisten työtapojen rinnalle dokumentointia ja työntekoa sähköisillä
järjestelmillä. Uusien toimintatapojen käyttöönotossa organisaatiossa on monia
haasteita. Suurimpia ovat henkilöstön motivointi muutoksessa ja työyhteisön ilmapiirin pitäminen avoimena sekä rakentavana. Tässä muutoksessa lähiesimiehillä on tärkeä rooli, mutta jokaisen työtekijän tulisi myös tutkia omaa asennettaan ja kykyään toimia organisaation tavoitteiden eteen.
Vesihuoltolakiin on viime vuosina tullut lisäyksiä, joiden mukaan vesilaitosten on
oltava selvillä verkoston sijainnista ja kunnosta. Vesihuoltolaissa myös velvoitetaan, että vesihuoltolaitosten on osaltaan pystyttävä varautumaan koko vesihuollon ketjuun liittyviin riskeihin. Työkaluna riskeihin varautumiseen on WHO:n
toimesta kehitetty WSP (water safety plan) ja SSP (sanitation safety plan) ohjelmia. Näiden riskienhallintajärjestelmien avulla vesilaitokset kartoittavat koko
ketjun raakavesilähteeltä takaisin vesistöön. Verkoston kunnossapito on tärkeä
osa tätä prosessia, koska verkosto on suurimpia ja vaikeasti hallittavimpia osia
vesihuoltojärjestelmän ketjusta.
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TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opinnäytetyössä käytettiin hyväksi Helsingin seudun ympäristöpalveluiden HSY:n
vanhoja sekä käytössä olevia ja uusia kunnossapitomenetelmiä sekä kerättiin
uutta tietoa vesihuoltoverkoston kunnossapidossa hyviksi todetuista käytännöistä Suomessa ja muualla maailmassa. Lisäksi tutkittiin kirjallisuudesta ennakoivan
kunnossapidon ja elinkaarimallien järjestämisestä prosessiteollisuudessa. Taustatietoa työlle kerättiin myös työyhteisön toiminnan kehittämisestä ja henkilöstön
johtamisesta. Kerättyjen kirjallisuuslähteiden, haastatteluiden ja työpajoista saatujen tietojen avulla valmisteltiin taustaa HSY:n vesihuoltoverkoston kunnossapidon tavoitteista ja menetelmistä. Opinnäytetyön kirjallisena tuloksena tehtiin
HSY:n verkko-osaston sisäiseen käyttöön tarkoitettu ennakoiva kunnossapitoohjelma. Opinnäytetyön tilaajana toimi HSY:n verkko-osasto ja ohjausryhmänä
toimi HSY:n verkko-osaston asiantuntijoita. Opinnäytetyön ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:
-

Jari Kallio, kunnossapitoyksikön päällikkö, HSY
Arja Johnsson, kunnossapidon vastaava piirimestari, HSY
Harri Mattila, tutkijayliopettaja, Hämeen ammattikorkeakoulu
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Lisäksi työpajoissa osallistujina mukana olivat:
2.1

Iina Valtonen, järjestelmäasiantuntija HSY
Doris Kalve, verkkotietoyksikön projektipäällikkö, HSY
Tommi Kurvinen, vastaava putkimestari, HSY

Tutkimustehtävä ja teoreettinen viitekehys
Tämän opinnäytetyön aiheena oli kunnossapito, tarkemmin määritettynä vesihuoltoverkoston kunnossapito. Ensimmäisenä tutkimustehtävänä oli selvittää
kunnossapitoa laajempana ilmiönä ja kokonaisuutena. Eli määrittää konteksti ja
teoria, johon opinnäytetyö perustuu. Toisena tutkimustehtävänä kerättiin tietoa
henkilöstöjohtamisesta ja työyhteisön toiminnasta. Kolmantena tutkimustehtävänä mukaan otettiin soveltamiskohteeksi valittuun HSY:n verkko-osaston ennakoivaan kunnossapito ja se miten kunnossapito on järjestetty tällä hetkellä. Nämä osat liittyivät teorian luomiseen.
Tutkimuksen empiirisenä osana oli selvittää ja etsiä HSY:n verkko-osaston kunnossapitoon liittyviä kehittämistarpeita ja tarjota niihin ratkaisuja (kuva 1). Tutkimuksen tuloksena tehtiin HSY:n verkko-osaston ennakoiva kunnossapitoohjelma, jossa yhdistyy kirjallinen ohje, resurssien ja tavoitteiden laskentaan käytettävä taulukko ja verkkotietojärjestelmät, joissa yksittäiset tarkastus- ja huoltoohjelmat luodaan ja suoritetaan.

Kuva 1. Työn toteutuksen järjestys
Tietoa ja lähteitä opinnäytetyöhön etsittiin monilla eri menetelmillä, kuten aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta, HSY:n sisäisillä työpajakeskusteluilla asiantuntijoiden ja kentällä työskentelevien henkilöiden kanssa, haastatteluilla sekä
vierailuilla Turun, Tampereen ja Lahden vesilaitoksiin, joissa aiheesta keskusteltiin kunnossapidosta vastaavien henkilöiden kanssa. Kaikkien käytettyjen menetelmien avulla kunnossapitoa, omaisuuden hallintaa ja henkilöstön osuutta koko
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kunnossapitoprosessin onnistumiseen pyrittiin selvittämään mahdollisimman perusteellisesti ja laajasti.
2.2

Tietoperusta
Työn tietoperustaan kerättiin tietoa vesihuoltoverkoston kunnossapitoon liittyvistä hallinta- ja ohjauskeinoista. Taustatiedoksi opinnäytetyölle kerättiin perustietoa vesihuoltoverkoston rakenteesta ja ominaisuuksista, vesihuoltoon liittyvästä lainsäädännöstä ja vesihuollon varautumiseen liittyvistä asioista sekä henkilöstön johtamiseen liittyvää teoriaa. Lisäksi taustatietoa elinkaarihallinnasta etsittiin teollisuuden käytössä olevista kunnossapitomalleista, jossa ennakoivaa
kunnossapitoa on organisoitu ja rakennettu pidempään. Näiden tietojen perusteella saatiin ensimmäinen tutkimustehtävä ratkaistua eli se mihin laajempaan
kokonaisuuteen vesihuoltoverkostojen kunnossapito kuuluu ja millaisesta asiasta
ennakoivassa kunnossapidossa on kyse.
Opinnäytetyön toisena tehtävänä kuvattiin kunnossapidon toimintaa HSY:n verkko-osastolla ja kartoitettiin kehittämistarpeita. Kunnossapidon tilannetta ja kehittämistarpeita kartoitettiin haastatteluilla, työpajoilla sekä aikaisempien kokemusten perusteella. Näiden tietojen avulla pureuduttiin opinnäytetyön kolmanteen tutkimustehtävään, eli HSY:n verkko-osastolle tehtävään ennakoivaan kunnossapito-ohjelmaan, johon koko organisaatio sitoutuu. Ohjeen tarkoitus on
myös toimia perustana verkko-osaston ennakoivan kunnossapidon jatkokehitykselle.

2.3

Tutkimusote ja menetelmät
Opinnäytetyö tehtiin tapaustutkimusmenetelmällä (case study). Opinnäytetyössä
tutkittavana ilmiönä oli kunnossapito ja ympäristönä jossa kunnossapitoa kuvattiin ja tutkittiin toimi HSY:n toiminta-alueen vesihuoltoverkosto ja sen parissa
työskentelevä henkilöstö. Erikson ja Koistinen esittävät teoksessa monenlainen
tapaustutkimus (Erikson, 2005, s. 5), että tapaustutkimus on hyvä menetelmä,
kun seuraavat ehdot täytyvät, edes osittain tutkivan asian osalta;
-

mitä, miten ja miksi kysymykset ovat keskeisellä sijailla
tutkijalla on vähän kontrollia tapahtumiin
aiheesta on tehty vähän empiiristä tutkimusta
tutkimuskohteena on jokin tämän ajan ilmiö

Ennakoivan kunnossapito-ohjelman luominen HSY:n verkko-osastolle täyttää
kaikki Eriksonin ja Koistisen esittämistä ehdoista. Joten tapaustutkimusmenetelmä on sopivin vaihtoehto tämän opinnäytetyön tekemiseen. Keskeisenä tavoitteena opinnäytetyössä oli valmistella ennakoivan kunnossapidon ohjeet ja tavoitteet sekä ohjeiden jalkautus ja organisointi HSY:n verkko-osastolle, jotta koko
kunnossapidon parissa työskentelevä henkilökunta olisi tietoinen tavoitteista ja
menetelmistä sekä sitoutunut niiden käyttämiseen. Kuluttajatutkimuskeskuksen
tuottaman monialainen tapaustutkimus -julkaisun mukaan konteksti voidaan
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hahmottaa eri tasoille. Tapauksilla on konteksti eli tapaukseen liittyvät toimijat
ja toiminnot. (Erikson, 2005, s. 7) Tässä opinnäytetyssä uloin taso on kunnossapito yleisenä ilmiönä ja sisimpänä tasona kunnossapitoon liittyvät toiminnot ja tarpeet HSY:n verkko-osastolla.
Opinnäytetyön tavoitteena oli ymmärtää kunnossapidon järjestämiseen liittyvää
teoriaa ja käyttää sitä hyväksi käytöllisen kunnossapito-ohjelman luomiseen. Ei
pelkästään luoda lisää teoriaa. Opinnäytetyössä päätettiin käyttää ladullista tapaustutkimusmenetelmää, koska se sopii parhaiten tämän työn luonteeseen. Eli
työhön, jossa kuvataan todellista ilmiötä, sillä ajatuksella, että tutkija kokoaa tietoa ja pyrkii paljastamaan odottamattomia seikkoja. Lisäksi tapaustutkimus on
monipuoleinen ja joustava tutkimustapa, jossa oleellista on kiinnittää huomio
tutkimuksen keskeisen päättelyketjuun, punaisen langan ja keskeisten tulosten
selkeään ilmaisemineen. (Erikson, 2005, s. 39)

3

VESIHUOLTOVERKOSTON KUNNOSSAPITO
Vesihuolto on laaja kokonaisuus, joka kattaa koko ketjun alkaen vedenhankinnasta, -jakelusta sekä viemäröinnistä päättyen jätevesien käsittelyyn (kuva 2).
Vesihuoltojärjestelmässä vesistöstä tai pohjavesiesiintymästä kerättävä raakavesi käsitellään vedenpuhdistuslaitoksella ja siirretään vedenjakeluverkostoa pitkin
kotitalouksille ja yrityksille. Käytössä syntyvä jätevesi johdetaan viemäriverkoston avulla jätevedenpuhdistamoille, josta se puhdistamisen jälkeen johdetaan
takaisin vesistöön. Vesihuoltoketjuun kuuluu myös jäteveden puhdistuksesta
syntyvän lieteen käsittely sekä sijoittaminen asianmukaisesti. Vesihuoltokokonaisuuteen katsotaan kuuluvaksi myös hulevesiverkoston putkitettu osuus, jonka
avulla johdetaan ja varastoidaan sade- ja sulamisvesiä hallitusti katualueella. (RIL
124-1-2003, s. 16).
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KUVA 1. Vesihuoltokokonaisuus (HSY, 2019)
Vesihuoltojärjestelmän kokonaisuuden järjestämiseen ja ylläpitoon osallistuu
runsaasti eri toimijoita. Suomessa kuntien vastuulla on vesihuollon yleinen järjestäminen ja kehittäminen omalla alueellaan. Vesihuoltolaitokset vastaavat toimialueensa vesihuoltopalveluista. Kiinteistöjen omistajilla tai haltijoilla on vastuu
vesihuollon järjestämisestä oman kiinteistönsä osalta. Suomessa valtaosa ihmisistä on vesihuoltolaitosten asiakkaina. Vesijohtoverkoston piirissä on yli 90 % talouksista ja viemäriverkoston piirissä n. 85 %. (ROTI 2017, s.33). Toimintavarmuus ja keskeytymättömyys ovat avainasemassa vesilaitoksen toiminnassa.
Suomessa kotitaloudet käyttävät n. 130 l/as/vrk talousvettä. Vettä käytetään jokapäiväisiin perustoimintoimintoihin, kuten juomavetenä, ruuan valmistuksessa
ja peseytymisessä. Suomessa kotitalouksien käyttämän veden määrä on ollut laskusuunnassa jo pidempään. Veden kokonaiskulutus on suomessa n. 232 l/as/vrk.
Kokonaiskulutuksessa huomioidaan myös teollisuuden käyttämä vesi sekä laskuttamattoman veden määrä asukasta kohden. (VVY, 2019)
3.1

Vesihuoltoverkosto
Vesihuolto on suurimmaksi osaksi vedensiirtoa paikasta toiseen. Ylivoimaisesti
suurin osa vesilaitosten rakennus-, investointi- ja kunnossapitokustannuksista
koostuu veden siirrosta ja jakelusta sekä jäteveden keräämisestä. (RIL 124-22004, s. 21). Vesihuoltoverkosto on näin ollen merkittävä osa vesihuoltoa. Vedenjakelu- ja viemäriverkosto jaetaan päälinjoihin, jakelu- tai keräilylinjoihin sekä
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tonttilinjoihin. Eri verkostojen osilla on omat tehtävänsä. Kriittisimpiä ovat pääverkostot ja niiden laitteet, koska häiriöt niiden toiminnassa voivat vaikuttaa suurelle alueelle. Verkostossa on usein myös muita kriittisiksi määriteltyjä osia ja
kriittisiä asiakkaita, kuten sairaaloita tai kouluja. Vesilaitokset vastaavat pää- ja
jakeluverkostojen toiminasta ja verkostoon liittyneet asiakkaat vastaavat kiinteistön omista linjoista. Tyypillisesti asiakkaan ja vesilaitoksen välinen kunnossapidon vastuuraja on liitoskohdassa, jossa asiakas liittyy tonttijohdolla jakeluverkostoon, mutta vastuurajasta löytyy myös kirjavuutta eri vesilaitoksilla. (RIL 237-12010, s 26)
Vesijohtoverkoston rakenteessa pyritään siihen, että häiriötilanteessa vesikatkoalue saadaan rajattua mahdollisimman pieneksi. Tähän päästään rakentamalla
verkostoon lenkkejä, joilla syöttösuunta saadaan varmistettua, vaikka osa verkosta suljetaan. Vesijohtoverkostossa on usein mukana painepiirejä, joita voidaan rajata sulku- ja säätöventtiileillä. Vesijohtoverkoston rakenteeseen kuuluvat myös erilaiset venttiilit, palopostit sekä näytteenotto- ja mittauspisteet. (RIL
237-1-2010, s. 24-25) Viemäriverkostossa rakenne muistuttaa luonnon ojastoa,
jossa valuma-alueen latvoilta lähtevät linjat johtavat suurempiin linjoihin ja lopulta puhdistamon kautta takaisin vesistöön (RIL 237-1-2010, s. 25). Viemäriverkosto pyritään rakentamaan käyttämällä viettoviemäreitä, joissa jätevesi kulkee
painovoimaisesti. Viemäriverkoston varrelle rakennetaan tarkastuskaivoja, joiden kautta viemäriverkostoa voidaan huoltaa. Mikäli maasto tai muut syyt eivät
mahdollista painovoimallista viettoviemäriä, rakennetaan paineviemäriosuuksia,
joissa jätevesipumppaamoiden avulla siirretään jätevettä. Molemmat verkostot
pyritään aina sijoittamaan katu- tai muulle yleiselle alueelle, jossa ne häiritsevät
muuta maankäyttöä mahdollisimman vähän. (RIL 237-1-2010, s. 27)
Vedenjakelu- ja viemäriverkoston kunnossapidon tavoitteena on osaltaan ylläpitää kestävää ja luotettavaa vesihuoltoa. Vesihuoltoverkoston rakenteen vaatimukset voidaan tunnistaa kolmeen kokonaisuuteen (kuva 3) verkoston fyysiseen,
hydrologiseen ja laadulliseen kokonaisuuteen, jotka ovat toisistaan riippuvaisia.
Rikkoutuminen verkoston fyysisessä rakenteessa johtaa usein vesijohtovuotoon,
joka taas voi johtaa verkoston paineen alenemiseen, joka osaltaan voi johtaa veden laadun heikentymiseen. (Van Zyl, 2014, s. 19) Verkoston hydraulisen toiminnan varmistaminen vaatii aktiivista verkoston monitorointia. Verkoston painetta
ja virtaamaa on pyrittävä pitämään mahdollisimman tasaisena, sillä suuret vaihtelut virtaamassa ja paineessa voivat aiheuttaa paineiskuja. Paineiskut voivat olla
niin suuria, että verkoston rakenne ei kestä niitä, josta seuraa vesijohtovuotoja.
Hydraulista kuntoa ylläpitäviä kunnossapitotoimia ovat mm. säännölliset huuhtelut, joilla sedimentti saadaan putkistosta pois, sekä aktiivinen vuotojen etsintä ja
laadun tarkkailu kriittisissä pisteissä. (Van Zyl, 2014, s. 34.)
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KUVA 3. Verkoston rakenteen kolme kokonaisuutta (Van Zyl, 2014, s. 3)
Vesihuoltoverkoston toiminnan ylläpitäminen vaatii päivittäistä operointia ja
kunnossapitoa. Päivittäinen operointi vesilaitoksella pitää sisällään virtaamien ja
paineen seurantaa sekä muita päivittäisiä toimintoja. Verkoston päivittäisellä
kunnossapidolla tarkoitetaan laitteiden ja verkoston tilan seurantaa, korjaamista
ja vaihtamista. Kunnossapito voidaan jakaa karkeasti reagoivaan kunnossapitoon, jossa korjaukset tehdään rikkoutumisen sattuessa ja ennakoivaan kunnossapitoon, jolloin huoltoa ja korjausta pyritään tekemään ennen hajoamista. Täysin ennakoivaan kunnossapitoon ei koskaan voida päästä, koska yllättäviä rikkoutumisia tapahtuu verkossa aina, mutta ennakoivalla kunnossapidolla laitteiden
rikkoutumisia voidaan vähentää ja niiden aiheuttamiin poikkeustilanteisiin pystytään varautumaan paremmin. (Van Zyl, 2014, s. 3).
3.1.1 Vesihuoltoon liittyvä lainsäädäntö ja ohjeistus
Vesihuoltolaissa (119/2001) on määritelty säännökset vesihuollon järjestämisestä ja kehittämisestä. Lain tarkoituksena on varmistaa turvallinen ja kuluttajien
tarpeisiin riittävä vesihuolto, joka pystytään toteuttamaan kohtuullisin kustannuksin. Vesihuoltolaissa käsitellään vesihuoltoa ennemmin yhdistyskuntien välttämättömyyspalveluna, kuin kunnallistekniikkana. Vesihuoltolaissa käsitellään
vesihuollon keskeiset toimijat, eli kunnat, vesihuoltolaitokset, kiinteistöjen omistajat sekä viranomaiset. Vesihuoltolakia muutettiin ja osittain päivitettiin vuonna
2014, (laki vesihuoltolain muuttamisesta 682/2014). Suurimpia muutoksia ja lisäyksiä olemassa olevaan vesihuoltolakiin olivat vesihuollon riskien hallinnan
sääntelyn tarkennukset, vesihuoltolaitoksen taloushallinnon eriyttäminen muista
vesilaitoksen toiminnoista, taajamien ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen liit-
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tymisvelvollisuutta vesihuoltoverkostoon lievennettiin sekä hulevesien viemäröinnistä säädetty uusi luku 3 a vesihuoltolakiin. (Belinskij, 2015, s.7)
Vesihuoltolakia ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi vesihuollon hallintaan ja ylläpitoon liittyviä asioita sääteleväksi laiksi. Vesihuollon kanssa samanaikaisesti sovellettavia muita lakeja on useita (kuva 4). Merkittävimpiä ovat mm. vesilaki, jossa
säädellään vedenottamista vesistöistä ja vesijohtojen sijoittamisesta maahan.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritetään myös vesijohtojen sijoittamista yleiselle katualueelle, mutta lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään hulevesien kokonaisvaltaisesta hallinnasta kunnan alueella. Terveydensuojelulaissa asetetaan laatuvaatimukset talousvedelle, laadun valvonnasta sekä jäteveden puhdistamisen ja viemäröinnin aiheuttamista terveysvaikutuksista. Ympäristönsuojelulaissa määritellään tarkemmin jäte- ja huleveden aiheuttamaa ympäristön pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja, vastauita, riskejä ja niiden ennaltaehkäisemistä. (Belinskij, 2015, s.9)

KUVA 4. Vesihuoltoon liittyvää lainsäädäntö (Silfverberg, 2017, s.4)
Rakennusinsinööriliitto (RIL), julkaisee valtakunnallisesti käytössä olevia ohjeita
ja normeja erilaisiin rakentamiseen liittyviin aiheisiin ja kokonaisuuksiin. Vesihuoltoon ja erityisesti vesihuoltoverkoston suunnitteluun ja ylläpitoon on myös
julkaistu oppaita. Viimeisin versio on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa RIL
237-1-2010 Vesihuoltoverkostojen suunnittelu, perusteet ja toiminnallisuus, jossa vesihuollon erilaisten suunnittelun vaiheiden ja rakentamisen perusteita käsitellään prosessikuvausten avulla. Ohjeessa käsitellään myös vesihuoltoverkoston
toiminnallisuutta ja poikkeustilanteisiin varautumista. Toinen osa RIL 237-2-2010
Vesihuoltoverkostojen suunnittelu, mitoitus ja suunnittelu. Ohjeissa on päivitetty
edellisen version RIL 124 Vesihuolto -käsikirjan sisältö vastaamaan uusimpia
suunnittelumenetelmiä ja nykyaikaisia vesihuoltoverkoston ylläpidon ajatusmalleja.
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Suomessa toimiva Vesilaitosyhdistys (VVY) on vesihuoltolaitosten toimialajärjestö, jonka tehtävänä on toimia vesihuoltoalan edunvalvojana sekä suunnan näyttäjänä. VVY kehittää ja tuottaa oppaita vesilaitoksille yhteystyössä muiden vesihuoltoalalla toimivien kanssa. Lisäksi VVY järjestää koulutuksia vesihuoltoalalla
työskenteleville. (VVY, 2019).
3.1.2 WSP ja SSP
WSP (Water safety Plan) sekä SSP (Sanitation safety plan) ovat riskienhallintajärjestelmiä, joiden avulla vesihuoltolaitokset pystyvät parantamaan toimintavarmuutta, hallitsemaan riskejä talousveden laadun varmistamiseksi ja varautumaan häiriötilanteisin paremmin. Toimenpideohjelmien tarkoituksena on tunnistaa koko vedentuotannon ympäristö ja koko ketjuun liittyvät riskit ja saada ne
hallintaan riskiarvioinnilla ja pohtimalla niihin ratkaisukeinot. Suomessa käytettävät WSP ja SSP ohjelmat on kehitetty sosiaali- ja terveysministeriön johdolla
yhteistyössä muiden ministeriöiden, vesilaitosten ja järjestöjen kanssa. riskienhallintajärjestelmän malli perustuu maailman terveysjärjestön (WHO) tekemiin ja
suosittelemiin WSP ja SSP malleihin. (STM, 2019).
Riskienhallintatyökalut, kuten WSP ja SSP auttavat myös suunnittelemaan vesihuoltoverkoston päivittäistä hallintaa ja kunnossapitoa, tuottamalla järjestelmällisen arvioinnin koko ketjusta. Riskienarvioinnista saadun tiedon avulla vesilaitos
saa kartoitettua kriittiset kohteet ja suunniteltua niille huolto- ja tarkastusohjelmat. Myös päivittäisen toiminnan riskikohdat saadaan selville ja niihin voidaan
reagoida paremmin. (WHO, 2018)
3.2

Kunnossapidon organisointi
Järjestelmällisen kunnossapidon historia on lyhyt verrattuna koko teollisuuden
historiaan. 1960-luvulle saakka kunnossapito tuotantolaitoksissa oli pääasiassa
rikkoutuneen laitteen korjaamista tai vaihtamista. Kunnossapidon tehokkuutta
mitattiin sillä, kuinka nopeasti rikkoutunut laite korjattiin tai vaihdettiin ja onnistunut kunnossapito tarkoitti, että kunnossapitohenkilöstö odotti toimettomana
laitteiden rikkoutumista. Vasta 1970-luvulla alettiin kiinnittää huomiota laitteiden rikkoutumisen estämiseen etukäteen, erilaisilla kunnossapidollisilla toimenpiteillä. (Laine, 2010, s 105)
Luotettavuuskeskeinen kunnossapito on tuotantolaitoksissa yleisesti käytetty
menetelmä kunnossapidon suunnitteluun. Siinä tavoitteena on erilaisin analyysein valita kunnossapidon toimenpiteet, joilla varmistetaan häiriötön toiminta
mahdollisimman vähällä kunnossapitotyöllä. Luotettavuuskeskeisen kunnossapidon peruskysymyksiä on selvittää, miksi kunnossapitoa tehdään eikä pelkästään
mitä toimenpiteitä tehdään. Kunnossapito-ohjelman luominen alkaakin tunnistamalla tuotannon kannalta kriittiset toiminnot ja laitteet. Kun kriittiset laitteet
on tunnistettu, täytyy niiden luotettavuus selvittää eli kuinka herkästi ne vikaantuvat ja mikä on vikaantumisen vaikutus. Vioittumisprosessin tunteminen ja ana-
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lysoiminen on olennainen osa vikaantumisen ehkäisemiselle ja mahdollistaa
myös vikojen ennaltaehkäisyn. Vika-vaikutusanalyysin tekeminen kannattaa
aloittaa pienestä kokonaisuudesta, koska täydellisen analyysin tekeminen monimuotoiselle prosessille on hidas ja työläs prosessi. (Laine, 2010, s 128)
Laitekohtaisella tasolla kunnossapito voidaan jakaa eri tasoihin, kuten taulukossa
1 on kuvattu. Useissa tuotantokokonaisuuksissa on koneita ja laitteita, joissa ei
ole perusteltua käyttää parhaimpia menetelmiä koneiden huollossa. Mikäli koneita käytetään epäsäännöllisesti tai niillä tuotetut asiat voidaan helposti korvata, sopivat tasot 0 ja 1 tällaisille kohteille. Tuotannon kannalta keskeisille ja tärkeille laitteille tulisi käyttää tasoa 2. Laitteita ja kokonaisuuksia saneerattaessa
tai korvatessa tulisi käyttää tasoja 3 ja 4, jotta tulevaisuuden kunnossapitotarpeita pystyttäisiin vähentämään. (Laine, 2010, s 124)
Taulukko 1. Laitekohtaisen kunnossapidon strategioita (Laine, 2010, s. 105)
Taso 0
Ajetaan rikkoutumiseen
Opetate To Failure (OTF)

'Palokuntatyötä'' Korjaus tehdään kiireesti ja
suunnittelemattomasti

Taso 1
Määräaikaishuollot
Fixed Time Maintanance (FTM)

Määräaikainen ''sokea'' huolto, rasti ruutuun
tyyppisesti

Taso 2
Kuntoon perustuva kunnossapito
Condition Based Maintanance (CBM)

Laitteiden osien kuntoa seurataan sen
komponettien mittauksilla. Laitteen kunnosta ja
huoltotarpeesta saadaan syvällisempi käsitys.

Taso 3
Kunnossapito-ongelmien
vähentäminen suunnittelulla
Desing Out Maintenance Problems
(DOMP)

Vikaraporttien ja vika-analyysien avulla
suunnitellaan viottuneiden osien tilalle paremmat
vaihtoehdot, jotta rikkoutumiset harvenevat.

Taso 4
Tarvepohjainen kunnossapito
Needed-Based Maintenance (NBM)

Laitteen käyttäjät ja kunnossapitäjät yhdessä
vaikuttavat laitteen valintaan ja teknisiin
ratkaisuihin, jotta oikealuokkinen laite valitaan
tarvetta vastaavaan työhön.

Hyvän kunnossapitostrategian tekeminen edellyttää, että kunnossapitoon ja
huoltoon liittyvät huolto-ohjelmat on suunniteltu huolellisesti ja suunnitelmat on
dokumentoituna. Huoltosuunnitelmassa on myös hyvä olla dokumentoitu mitä
osaamista ks. tehtävien suorittaminen vaatii. Huoltosuunnitelmassa on määritettävä myös tehtäviin tarvittava aika. Sillä näiden pohjatietojen avulla voidaan
määritellä kunnossapidon resurssitarve. Huolto-ohjelmia on myös muutettava ja
päivitettävä, mikäli havaitaan, että ennakoiva kunnossapito ei ole riittävää. (Laine, 2010, s. 111)
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3.2.1 Omaisuuden hallinta
Omaisuuden hallinta on johtamismalli, jossa tavoitteena on optimoida kokonaisvaltainen prosessi organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi mahdollisimman
kustannustehokkaalla tavalla. Omaisuuden hallinnan periaatteet ovat olleet käytössä jo pitkään mm. autoteollisuudessa, kaivosteollisuudessa ja pankkialalla. Vesihuoltoalalla omaisuuden hallinnan periaatteita alettiin soveltaa ensimmäisen
kerran Englannissa vuonna 1989, kun vesihuollon yksityistäminen oli käynnissä.
Omaisuuden hallinnan avulla sijoittajille tuotettiin tietoa vesihuollon kunnosta ja
arvosta, jotta he pystyivät tekemään suunnitelmia tuottavuuden varmistamiseksi. (Bhaqwan, 2013, s. 11)
Omaisuuden hallinnan kunnossapitostrategiassa tavoitteena on nousta vaiheittain kohti tehokkaampaa kunnossapitoa. Vaiheita voidaan kuvata pyramidin
muodossa (kuva 5), jossa eri strategianvaiheet on jaettu tasoihin. Ensimmäisessä
tasossa on suunnitelmallinen kunnossapito, joka luo pohjan omaisuuden hallinnan kehittämiselle. Toisessa tasossa on ennakoiva kunnossapito. Kolmannessa
vaiheessa käynnissäpito yhteystyössä tuotannon kanssa. Neljännessä vaiheessa
käyttövarmuuden hallinta. Viidennessä vaiheessa kokonaisvaltainen omaisuuden
hallinta. (Pätäri, 2010, s. 19)

KUVA 5. Viisivaiheinen pyramidi tehokkaaseen kunnossapitoon (Pätäri, 2010, s.
20)
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3.2.2 Verkoston kunnon määrittäminen
Laskuttamattoman veden määrä on yleinen tapa kuvata verkoston kuntoa. Vedenjakeluverkostossa laskuttamattoman veden määrällä tarkoitetaan sitä osuutta, jota verkostoon pumpatusta vedestä menee yleiseen käyttöön ilman mittarointia tai vuotaa maaperään. Usein arkikielessä puhutaan myös vuotoprosentista, jonka hyvänä suoritusarvona on pidetty 10 %. Vuotovesiprosentti ei kuitenkaan suoraan kerro verkoston huonosta kunnosta, koska vettä käytetään usein
myös verkoston huuhteluun ilman, että huuhdeltua määrää mitataan tai dokumentoidaan. Laskuttamattoman veden käyttöä tunnuslukuna haittaa myös se,
että siinä ei huomioida verkoston pituutta. Tiiviisti asutulla alueella vuotoprosentti jää pienemmäksi kuin harvaan asutulla, jossa verkoston vuotavuus on
huomattavasti haitallisempi verkoston tuottavuuden kannalta. (Hanski, 2013, s.
8) Verkostopituuteen suhteutettu vuotovesimäärä sopii paremmin vuotovesimäärän kehittymiseen ja vuotojenetsinnän toimenpiteiden vaikutusten arviointiin.
Viemäriverkostossa laskuttamattoman veden määrällä tarkoitetaan sitä vettä,
joka vuotaa sisään gravitaatioviemäriverkostoon. Vuotavan veden lähteenä voivat olla pohjavesi, hulevedet tai vesijohtovuodot, jotka pääsevät verkostoon rikkoutuneiden putkien, liitosten tai tarkastuskaivojen kautta. (Petrow ym., 2017, s.
50) Myös viemäriverkoston puolella laskuttamattoman veden käyttö tunnuslukuna ei ole täydellinen, koska esimerkiksi sekaviemärit nostavat tunnusluvun arvoa, joka heikentää sen luotettavuutta. (Hanski, 2013, s.9)
Yleinen tunnusluku verkoston kunnon arvioimiseen on myös vuotojen ja tukkeutumien määrä verkostossa. Vedenjakeluverkoston vuotojen määrä ei kuitenkaan
kerro verkoston kunnosta luotettavasti, mikäli vuotoja ei etsitä aktiivisesti. Vesijohtovuotojen kautta vuotavan laskuttamattoman veden määrä vaihtelee myös
huomattavasti. Suurista ilmivuodoista saattaa hetkellisesti vuotaa suuri määrä
vettä, mutta pitkään kestäneestä piilovuodosta on ajan myötä saattanut vuotaa
huomattavasti enemmän vettä. Suuri viemäritukosten määrä voi viitata verkoston huonoon kuntoon ja kyvyttömyyteen puhdistua riittävästi. Koska viemäritukokset johtuvat pääosin verkostoon kuulumattomien asioiden pääsystä putkiin ei
tukkeutumien määrällä saada selville verkoston todellista kuntoa. (Hanski, 2013,
s. 10)
Puhdasvesiverkoston rakenteellisen kunnon selvittäminen on usein haastavampaa kuin viemäriverkoston kunnon arviointi ja tutkiminen. Viemäriverkostoa voidaan tutkia kuvaamalla sitä tarkoitukseen luoduilla kameroilla ja analysoimalla
kuvausdataa. Vesihuoltoverkoston tarkastusohjelmat ovat pääasiassa laitteiden,
kuten venttiileiden ja palopostien toiminnan ja kunnon tarkastusta sekä piilovuotojen etsintää ja paikannusta. Vedenjakeluverkoston kunnon tutkimukseen joudutaan tekemään käyttökatkoja, jotta putken sisälle päästään. (Hanski, 2013, s.
11) Vedenjakeluverkoston kunnon tutkimukseen on kehitetty erilaisia tutkimusmenetelmiä, joita voidaan tehdä ilman käyttökatkoja. Näitä ovat mm. satelliittidatan hyödyntäminen tai veden laadun analysointi, mutta menetelmät eivät kuitenkaan ole vielä laajassa käytössä vesilaitoksilla.
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3.2.3 Kunnossapito- ja korjausvelka
Korjausvelalla kuvataan sitä rahamäärää, joka on jäänyt investoimatta menneinä
vuosina infrastruktuurin ylläpitämiseksi hyvässä kunnossa. Ajan kuluessa omaisuuden kunto laskee, ellei sitä huolleta ja tehdä tarvittavia korjaustoimenpiteitä.
Kuntotason lasku ei automaattisesti tarkoita sitä, että käytettävyys laskisi. Monet
laitteet ja rakennelmat ovat täysin käyttökelpoisia, vaikka niiden kunto ei olisi
uuden tasolla. Siksi korjausvelkaa ei muodostu heti elinkaaren alussa, vaan tietty
arvon alenema sallitaan ennen korjausvelan kertymistä. Kuvassa 6 on kuvattu
yleisellä tasolla kunnossapitovelan laskentatapaa. (Rantanen, 2014, s. 11).

KUVA 6. Korjausvelan laskeminen (Rantanen, 2014, s. 12)
Suomessa korjausvelka infrastruktuurissa on kasvamassa suureksi ongelmaksi,
mikäli investointeja ei tehdä nykyistä enempää. Vesihuoltoverkostoon tulisi vuosittain investoida 200-300 miljoonaa nykyisen 100 miljoonan sijaista. (Silfverberg
2017 s.11) Toistaiseksi verkostojen rapeutuminen ei ole aiheuttanut Suomessa
merkittävää haittaa järjestelmän toimivuuteen. Verkostossa esiintyneet vuodot
ja niistä aiheutuneet käyttökatkot ovat hieman vähentyneet. Laskuttamattoman
veden määrä on pysynyt tasaisena viime vuosina. Verkostokorjausten ja investointien lisäksi kunnossapidolla on vaikutusta vesihuoltopalveluiden toimintavarmuuteen ja turvallisuuteen. (ROTI 2017, s. 33-34)
3.2.4 Kunnossapitopalveluiden ostaminen
Useat yritykset ja julkiset toimijat eivät pidä kunnossapitopalveluiden toteuttamista omana sisäisenä palveluna taloudellisesti kannattavana ja kunnossapitoa
pidetään usein luonnollisena ulkoistamisen kohteena, koska sitä ei liitetä yrityksen ydinosaamisen piiriin. Välillä ulkoistaminen nähdään virheellisesti vaihtoehtona muille kunnossapidon toteuttamistekniikoille, kuten ennakoivalle kunnossapidolle. Ulkoistamisen yhteydessä kunnossapitotoimintojen toteuttamisen
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tekniikoiden valinta siirtyy toteuttajan päätettäväksi, jollei tilaaja sitä halua määrittää. (Salmela, 2013, s.10)
Suomessa vesihuoltoverkostojen kunnossapitopalveluiden ulkoistamisen riskienhallinnasta on tehty SerVesi -tutkimus, joka toteutettiin VTT:n, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston rinnakkaishankkeiden yhteistyönä.
Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää toimintamalleja vesihuoltoverkostojen
kunnossapitopalveluiden riskienhallintaan ja niiden toteuttamiseen tarvittavia
työkaluja. Työkalujen avulla on tavoite mahdollistaa julkisen sektorin hallinnoimien vesihuoltoverkostojen kunnossapidon eriasteinen ulkoistaminen ja siten
edistää kunnossapitoliiketoiminnan aloittamista vesihuoltolaitoksilla. (Salmela,
2013, s. 8)
Huonoja kokemuksia vesihuollon yksityistämisestä on runsaasti. Esimerkiksi Englannista, jossa vesimaksut ovat kallistuneet ja vesihuoltoyritysten velka on kasvanut, vaikka verkoston investointeja on lykätty. Suuri syy on yritysten voiton tavoittelu lyhyellä aikajänteellä. Nyt poliittinen ilmapiiri Englannissa on kääntynyt
siihen, että puolueet lupaavat hankkia vesihuoltopalvelut takaisin julkiseen omistukseen. (Sipilä, 2018, s. 24)

4

HENKILÖSTÖN OSUUS TOIMIVASSA KUNNOSSAPIDOSSA
Ammattitaitoinen, motivoitunut ja tavoitteisiin sitoutunut henkilökunta on keskeinen tekijä organisaation menestymisessä. Motivaation voidaan nähdä olevan
henkilöstön tärkein ominaisuus, koska ilman motivaatiota henkilökunta ei kehity,
jota nykypäivän työ jatkuvassa muutoksessa ja kasvavien tulos- ja laatutavoitteiden alla vaatii. (Piirainen, 2012, s. 7) Henkilöstön johtaminen ja erityisesti lähiesimiestoiminta ovat keskeisessä osassa työilmapiirin ja työpaikan kulttuurin ja
työyhteisön luomisessa. Esimies toimii työnantajan edustajana, jonka tehtävä on
työyhteisön johtamien organisaation tavoitteiden mukaisesti. (Lavikkala, 2013)

4.1

Työyhteisö
Toimivassa työyhteisössä (kuva 7) on yhteinen tavoite ja päämäärä. Lisäksi jokaisella työntekijällä on tiedossa mitä häneltä odotetaan työssä eli vastuu- ja työnjako on selkeä. Työntekijältä odotetaan myös sitoutumista organisaation tavoitteisiin. Työyhteisössä toimitaan yhdessä sovittujen sääntöjen mukaan ja organisaation päätöksenteon tulee olla läpinäkyvää ja reilua. Hyvässä työyhteisössä
esimiestyö on oikeudenmukaista ja tasapuolista sekä mahdollisiin ristiriitatilanteisiin puututaan ja käsitellään nopeasti. (TTL, 2019).
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KUVA 7. Toimivan työyhteisön peruspilarit (Järvinen, 2003, s. 28)
Työyhteisön toimivuus edellyttää työyhteisötaitoihin panostusta esimiehiltä sekä
työntekijöiltä. Ilman toisen osapuolen panostusta ei hyvää työyhteisöä saada aikaan. Kummankin osapuolen kannattaa pohtia, ovatko omat asenteet ja toimintatavat työyhteisön toimintaa ja hyvinvointia edistäviä vai jarruttavia. Esimies- ja
työntekijätaidot täydentävät aina toisiaan ja mitä paremmat taidot työyhteisö
omaa sitä laadukkaampaa työtä organisaatiossa tehdään. (Ylijoki-Haavisto, 2011,
s. 26)
4.1.1 Esimiestaidot
Esimiesten on tärkeää muodostaa käsitys roolistaan ja tehtävästään työyhteisössä. Monet esimiehet laiminlyövät tai yrittävät suorittaa esimiestehtäviä vasemmalla kädellä ja keskittyä liikaa suorittavaan työhön tai muihin asiantuntijatehtäviin. Esimiesten asiantuntijuus työtehtävään on usein välttämätöntä arvostuksen
saamiseksi ja tehtävän onnistumiselle, mutta esimiehellä täytyy olla myös kiinnostusta henkilöstöön ja koko työyhteisön johtamiseen. Moni esimies ei ole tehtävään ryhtyessä tai sen aikana tietoisesti miettinyt mitä kaikkea johtamistyöhön
kuuluu. (Järvinen, 2001, s 15)
Esimiestyössä tarvitaan keskustelutaitoja, jotta palautteen antaminen, motivointi, delegointi ja avoimen ilmapiirin ylläpitäminen toimivat työyhteisössä. Tämän
lisäksi esimiestyössä tarvitaan kykyä käyttää valtaa eli johtaa työntekoa ja tehdä
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vaikeitakin päätöksiä ja niissä pysymistä. Johtamisen vallankäyttöön liittyy usein
kielteisiä mielikuvia, kuten autoritääristä vallan käyttämistä tai käskyttämistä, joka saattaa johtaa esimiesten päättämättömyyteen. Esimiesten tulisi kuitenkin
ymmärtää, että johdettavien silmissä esimies on aina auktoriteetti, johon liittyy
odotuksia ja mahdollisia pelkoja, riippumatta siitä käyttääkö esimies valtaa vai ei.
Esimiesten henkilökohtaisena tehtävänä onkin oppia käyttämään johtamisen valtaa henkilöstön ja yrityksen parhaaksi. (Järvinen, 2001, s. 18-19)
Esimiesten työkaluista yksi tärkeimmistä on kehityskeskustelut, koska niissä
työntekijä saa henkilökohtaisesti ja rauhassa keskustella esimiehen kanssa työhönsä liittyvistä kysymyksistä. Kehityskeskusteluita pidetään myös yhdeksi tärkeimmistä keinoista yrityksen strategian käyttöönotossa. Esimiesten tulisi käydä
tulevan vuoden tavoitteet yksityiskohtaisesti läpi ja samalla keskustella ja arvioida menneen vuoden tulokset. Mikäli tavoitteisiin ei ole päästy on erityisen tärkeää selvittää syitä, kuten onko tavoitteet alun perin olleet selkeät ja realistiset.
Mikäli tavoitteet ovat lähtökohtaisesti epämääräisiä, putoaa niiden saavutusten
arvioinnilta pohja. Lisäksi on tärkeää keskustella, onko työntekijä saanut esimieheltä ja organisaatiolta riittävästi tukea työtehtävän hoitamiseen. Kehityskeskustelut eivät ole kevyitä tilaisuuksia, vaan niiden tavoitteena on oppia ja saada palautetta työskentelystä. Siksi rehellisyys on tärkeää, eikä huonoakaan palautetta
tulisi kaunistella liikaa. Palaute epäonnistuneesta työstä tulee antaa rakentavasti.
(Järvinen, 2001, s. 46)
4.1.2 Alaistaidot
Alaistaito on käsitteenä kohtuullisen tuore yritysmaailmassa. Käsitteen tavoitteena on nähdä esimiestoiminnan lisäksi työntekijän taidot osana työyhteisön
kehittymistä, yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Alaistaidot nousevat esiin erityisesti
tilanteissa, joissa esimies ei yksin pysty tekemään hyvää tulosta organisaatiolle ja
tuottamaan hyvinvointia työyhteisöön. Esimiesten lisäksi jokaisen työntekijän tulisikin ymmärtää oma osuutensa työhyvinvoinnin ja työn sujumisen parantamisessa ja siihen alaistaidot pyrkivät. Työntekijöille alaistaitojen käsitteellistäminen
mahdollistaa itsensä tarkkailun ja pohtimisen organisaatioon sitoutumisen kannalta. Hyvää alaistaitoa toteuttava työntekijä tekee yhteistyötä ja tiedostaa esimiehen rajalliset vaikutusmahdollisuudet organisaation päätöksentekoon. Esimiehelle tuntemus alaistaidoista on apuväline omaan johtamiseen. Alaistaitoja
on pitkään pidetty itsestään selvyytenä, eikä organisaatioissa ole pysähdytty niitä
yhdessä pohtimaan. (Yli-Kaila, 2016, s. 22)
Koska alaistaidoilla on tutkimusten mukaan negatiivinen alamaisuuteen tai alistuneisuuteen viittaava sävy, on sen korvaamiseksi esiintynyt myös sellaisia käsitteitä, kuten työntekijätaito tai työyhteisötaito. Näiden käsitteiden huonona puolena on se, että ne hämärtävät alaistaito-käsitteen keskeisen osan, eli johdettavana olemisen taidon, johon alaistaidon käsitteellä pyritään tarttumaan. Tärkeää
on, että käsitteet avataan, jotta väärinymmärryksiltä vältytään työyhteisössä.
(Yli-Kaila, 2016, s. 23)
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4.2

Henkilöstö- ja osaamisstrategia
Organisaatiot käyttävät keskimäärin henkilöstön koulutukseen vähän rahaa verrattuna organisaation kokonaisinvestointeihin. Kokemukset kuitenkin osoittavat,
että panostukset henkilöstön osaamiseen kulkevat käsikädessä organisaation
menestyksen kanssa. Monissa organisaatioissa henkilöstö- ja osaamisstrategia
ovat heikoin osa-alue yrityksen strategisessa suunnittelussa. Koska organisaation
onnistumien viime kädessä riippuu ihmisistä, on henkilöstö- ja osaamisstrategia
yksi tärkeimmistä organisaation strategian osa-aluista. (Laine, 2010, s. 111).
Organisaatiolla tulee olla konkreettinen henkilöstön kehittämissuunnitelma, jonka osana on yksityiskohtainen koulutussuunnitelma. Koulutuksina voidaan pitää
sekä ulkopuolisia että sisäisiä koulutuksia. Sisäistä koulutusta on organisaatioissa
usein suunniteltu paljonkin, mutta toteutus jää usein puolitiehen. Ongelmana
useissa organisaatioissa on se, että koulutuksille ei varata riittävästi aikaa ja resursseja. Koulutukset jäävät usein päivittäisten rutiinikiireiden jalkoihin ja pahimmillaan koulutuksissa ei keskitytä aiheeseen ja koulutuksia jopa siirretään ja
keskeytetään toistuvasti kiireiden takia. (Laine, 2010, s. 111)
Osaamisen kehittäminen organisaatiossa on ensisijaisesti työntekijöiden osaamisen kehittämistä. Monissa työpaikoissa työn vaatimukset muuttuvat niin teknologian hyödyntämisessä kuin uusien toimintatapojen kannalta. Yksilöiden osaamisen kehittämistarve voi lähteä yksilöstä, joka haluaa parantaa osaamistaan.
Toisena vaihtoehtona tarve voi olla organisaatiolähtöinen, jossa organisaation
johto arvioi mitä taitoja työntekijöiden tulisi kehittää. Työorganisaatioissa on
tunnistettu työtaitoja, joita organisaatio tarvitsee toimiakseen ja kilpaillakseen
Kuva 8. (Kokko ym., 2000, s. 10)
Oppimaan oppiminen
- työntekijä tietää, miten kehittää jatkuvasti uusia taitoja ja käyttää niitä
työssään
Tiedon hallinta
- työntekijä osaa hakea tietoa, käyttää ja muokata sitä sekä hyödyntää
tietotekniikkaa työssään
Päättelykyky
- työntekijä osaa tarkastella asiaa monelta eri näkökannalta ja arvioida
siihen liittyviä erilaisia seikkoja
Analyyttinen ajattelu
- työntekijällä on kyky analysoida ilmiöiden syy-seuraus –suhteita ja
erottaa suuresta tietoaineistosta olennaiset asiat
Kommunikaatiotaito
- työntekijä osaa kuunnella, kommunikoida ja toimia yhdessä erilaisten
ihmisten kanssa erilaisissa työtilanteissa
Ryhmässä oppiminen ja opettaminen
- työntekijä osaa jakaa tietoa ja opastaa kollegojaan ryhmässä siten,
että koko ryhmä saavuttaa korkeamman osaamisen tason kuin yksikään ryhmän yksilö
Joustavuus
- työntekijällä on kyky sopeutua muutoksiin ja oppia uutta tarvittaessa
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Fyysinen toimintakyky
- työntekijällä on tarvittava fyysinen kunto ja fyysiset taidot tehtävän
suorittamiseen

KUVA 8. Listaus työntekijän tärkeistä ominaisuuksista (Kokko ym., 2000, s. 1819)
Monissa organisaatioissa on tunnistettu, että kuvassa esitettävistä ominaisuuksista on tärkeä keskustella henkilöstön kanssa ja tarvittaessa pitää niistä koulutuksia. Pelkän ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen ei enää riitä, vaan
niiden lisäksi keskitytään myös yhteistyö- ja kommunikaatiotaitojen kehittämiseen, jotta työyhteisön ilmapiiri ja sisäinen luottamus organisaatiossa saadaan
parantumaan. (Kokko, 2000, s. 17)
4.2.1 Strategian jalkauttaminen organisaatiossa
Strategian jalkauttaminen on yksi organisaatioiden suurimpia haasteita, koska
strategioista ei saada tavoiteltua hyötyä organisaatiolle, ellei strategiaa ole täysin
ymmärretty tai siihen ei sitouduta koko organisaation tasolla. Ilman strategiaan
sitoutumista organisaatiolta saattaa puuttua pitkän tähtäimen päämäärät ja suurena vaarana voivat olla epäjärjestelmällinen ja ristiriitainen johtaminen, tavoitteiden epäselvyys sekä tehoton resursointi ja turhat kustannukset organisaatiossa. (Kriik, 2017)
Strategian jalkauttamisessa ja toimeenpanossa keskeinen kysymys on, kuinka
strategiaa johdetaan ja saadaan osaksi organisaation ja henkilöstön arkipäivästä
toimintaa. Strategiaprosessiin kuuluu strategian johtamisen lisäksi jatkuva arviointi ja seuraaminen. Haasteet tulee tiedostaa ja ne tulee ottaa huomioon jo
strategian toimeenpanoa suunnitellessa. Suomessa keskitytään usein vain strategian laadintaprosessiin ja strategian sisältöön, mutta strategian toimeenpanon
organisointiin, valvontaan, viestintään ja motivointiin ei useinkaan kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Seurauksena strategiaan ei sitouduta koko organisaation laajuudella, eikä organisaatio menesty strategiassa määriteltyjen toiveiden mukaisesti. (Kivipuro, 2013, s. 27)
4.2.2 Henkilöstön motivointi
Työmotivaatio aktivoi henkilöstön toimimaan ja saa työntekijän hoitamaan työtehtävänsä mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Motivaatio voi olla sisä- tai ulkosyntyistä. Ulkosyntyinen motivaatio syntyy muiden ihmisten tai tilanteiden
vaatimusten pohjalta. Kun työntekijä tekee työtä ulkoisen vaikutuksen voimasta,
kuten palkkion saamisen, on kyse ulkosyntyisestä motivaatiosta. Sisäsyntyinen
motivaatio on kyseessä silloin, kun toiminta on itsessään palkitsevaa työntekijälle. Usein molemmat motivaatiot toimivat samaan aikaan yksilön työnteossa,
mutta toinen motivaatiolähde on usein vahvempi ja määrittää tekemistä. (Piirainen, 2012, s. 15)
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Henkilöstön työmotivaation parantamisen osalta esimies ja organisaatio voivat
vaikuttaa Piiraisen vuonna 2012 tekemän motivaatiotutkimuksen mukaan kolmeen pääryhmään: työilmapiiriin, työn mielekkyyteen ja työn seurantaan liittyviin motivointikeinoihin. Työilmapiiriin liittyvät keinot motivaatioin parantamiseksi sisältävät yhteishengen kohottamisen, henkilöstön kuuntelemisen, yksilöllisyyden huomioon ottamisen, esimiehen esimerkillisyyden sekä luottamuksen. Työn mielekkyyteen liittyvät motivointikeinot ovat työn vaihtelevuuden lisääminen ja osaamisen kehittäminen. Työn seurantaan liittyviä asioita ovat työsuoritusten määrittäminen ja mittaaminen, onnistumisesta ja epäonnistumista
tulevat seuraukset. (Piirainen, 2012, s. 113).
4.2.3 Viestintä ja kommunikointi
Organisaation tulosten laatu on riippuvainen henkilöstön onnistumisesta ja työpaikan ilmapiiristä. Työpaikan ilmapiiri on riippuvainen henkilöstön ja tiimien välisestä kommunikoinnista. Organisaatiot kärsivät usein tilanteesta, jossa työntekijöiden väliset ihmissuhteet ovat tulehtuneita. Taustalla saattaa olla erilaisia syitä, kuten egojen kamppailua, stressistä johtuvia tunnepurkauksia tai väärin ymmärrettyjä kommentteja. Toinen ongelma on, että kommunikointiin ei keskitytä,
vaan samaan aikaan mietitään muita asioita ja pahimmillaan keskeytetään toisen
puhe. Palavereissa osallistujat käyttävät tietokoneitaan ja lukevat samalla sähköposteja. Seurauksena kommunikoinnista tulee tehotonta, josta seurauksena
työntekijöiden väliset ihmissuhteet heikentyvät. Viestintään työpaikoilla onkin
kiinnitetty laajasti huomiota ja erilaisia menetelmiä opetetaan henkilöstölle. Menetelmiä ovat mm. läsnäoleva kommunikointi (Kuva 9), jossa keskitytään huomion kiinnittämiseen vuorovaikutuksessa tietoisesti (Huusko, 2017).

KUVA 9. Kommunikointiin ja viestintään liittyviä asioita (Jyväskylän yliopiston
kielikeskus, 2019).
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Kokemus siitä minkälainen kommunikointi ja viestintä koetaan hyväksyttäväksi,
on erittäin subjektiivista. Työyhteisössä on usein tilanteita, joissa jonkun työntekijän käytös tai kommunikointi on toisen mielestä häiritsevää tai jopa kiusaamista, mutta toisen mielestä hyväksyttävää. Työnantajan on aina puututtava tilanteisiin, joissa on raportoitu epäasiallista käytöstä. Tavoite on kuitenkin, että tilanteet saadaan ennaltaehkäistyä esimiesten toimesta. Tähän auttaa, että työpaikalle luodaan hyvän työpaikka käyttäytymisen ja kommunikoinnin pelisäännöt ja
huolehditaan, että jokainen työyhteisössä on niistä tietoinen (TTK, 2019).

5

KUNNOSSAPIDON KEHITTÄMINEN HSY:N VERKKO-OSASTOLLA
HSY eli Helsingin seudun ympäristöpalvelut on kuntayhtymä, jonka päätehtävänä
on tuottaa vesi- ja jätehuollon palveluita sekä tietoa pääkaupunkiseudun ympäristöstä. Henkilöstä HSY:llä on n. 750 henkilöä, joista suurin osa n. 400 työskentelee vesihuollon parissa. Vesihuollon toimiala kattaa vedenpuhdistuksen, jätevedenkäsittelyn ja verkko-osaston. Verkko-osasto on näistä suurin henkilömäärältään. (HSY, 2019). Verkko-osasto on jaettu neljään yksikköön, joilla on omat vastuualueet, jotka ovat; tilaustyö-, kaivutyö-, verkkopalvelu- ja kunnossapitoyksikkö. Verkko-osaston kunnossapitoyksikkö hoitaa pääasiassa säännölliset verkoston kunnossapitoon liittyvät huoltokierrokset ja tarkastukset, mutta muut yksiköt
tekevät ja merkkaavat myös tarkastuksia.

5.1

Toimintaympäristö
HSY:n verkko-osaston toimintaympäristöä tarkasteltiin vesihuoltoverkoston vastuualueiden ja kunnossapidon kehittämisen näkökulmasta. Tarkka listaus kunnossapidettävistä laitteista ja tarkastusten sisällöstä on koottu toimintaohjeeseen, joka löytyy tämän työn liitteenä. Toimintaohjeessa on kuvattuna, kuinka
tarkastuksissa havaittavat viat käsitellään ja korjataan. Toimintaohjeessa kuvataan lisäksi, miten tarkastusten etenemistä seurataan ja raportoidaan.

5.1.1 Verkko-osaston vastuualueet
HSY:n verkoston vastuualueet muutettiin vuoden 2018 alusta, jolloin siirryttiin
kaupunkirajoista uusiin vastuualueisiin, joita on yhteensä kuusi. Aikaisemmin
vastuurajat kulkivat kaupunkien mukaan, joita HSY:n toimialueella ovat: Helsinki,
Vantaa, Espoo ja Kauniainen. Uusien vastuualueiden rajat kulkevat pääosin suurten painepiirien mukaan. Vastuualueet nimettiin tukikohtien sijainnin mukaan.
Entisen Espoon alueen uuden vastuualueen nimi on Mikkelä, koska tukikohta sijaitsee Espoon Mikkelän kaupunginosassa. Mikkelän vastuualueeseen kuuluu
vanhan Espoon kaupunkirajan mukaisen alueen lisäksi Myyrmäen ja Kauniaisten
painepiirin alue. Helsingin alueen uuden vastuualueen nimi on Ilmala, koska tukikohta sijaitsee Ilmalassa, jonka alueeseen kuuluu Helsingin keskustan alue ja osa
Pohjois- ja Koillis-Helsinkiä. Vantaan alueen uusi nimi on Hosa, joka on nimetty
Hosantiellä sijaitsevan tukikohdan mukaan. Hosan vastuualueeseen kuuluu van-

22
han Vantaan kaupunkirajan mukaisen alueen lisäksi Itä-Helsingin alue ja osa Pohjois-Helsinkiä. Jokaisen tukikohdan mukaan nimetty vastuualue on jaettu kahteen osaan. Vastuualueiden luonnissa huomioitiin laskennallisesti, että jokaiselle
alueelle tulisi suunnilleen yhtä paljon kunnossapidettäviä laitteita.
5.1.2 Henkilöstöresurssit
Operatiivisen puolen henkilöstöresurssit vastuualueilla on jaettu siten, että jokaisella vastuualueella on työnjohtoa ja asentajia yhtä paljon. Operatiivisella tarkoitetaan HSY:n verkko-osaston kunnossapito- ja kaivutyöyksiköitä. Vastuualueilla
operatiivisissa tehtävissä toimii yksi vastaava piirimestari, joka toimii esimiehenä
kahdelle kunnossapidon ja kahdelle kaivutyön mestarille, eli yhteensä neljälle
putkimestarille. Tarvittaessa piirimestari myös tuuraa putkimestareita. Putkimestarit hoitavat vastuualueen toista osaa siten, että yhdellä vastuualueen osalla on
yksi kunnossapidon ja yksi kaivutyöyksikön putkimestari. Asentajaresurssit on
jaettu jokaiselle vastuualueelle siten, että osa asentajista toimii kunnossapidossa
ja osa kaivutyöyksikön tehtävissä. Kunnossapidon asentajien työajasta puolet on
varattu ennakoivaan kunnossapitoon ja puolet akuutteihin työtehtäviin. Kaivutyöyksiköllä vastaavasti 80 prosenttia on varattu kaivutöihin ja loput 20 prosenttia kunnossapitoon ja tarkastusten tekemiseen. Akuuttien työtehtävien määrää
ei pystytä ennakkoon tietämään, siksi määrät toimivat ohjeellisena ja laskennallisena arvona kunnossapidon resurssien laskennassa. Tarvittaessa laskelmia muutetaan kokemusten perusteella.
Vastuualueilla toimii myös tilaustyöyksikkö, jonka työnjohto on järjestetty samalla tavalla, kuin operatiivisessa yksikössä. Eli vastaava piirimestari yhdellä tukikohdan mukaisella vastuualueella ja putkimestarit jokaisella kuudella vastuualueella. Tilaustyöyksikön asentajat tekevät tilaustöitä, joita asiakkaat tilaavat
HSY:ltä, kuten liitoksia ja vesimittarin asennustöitä. Tilaustyöyksikön asentajat
tekevät ja merkkaavat myös tarkastuksia, mutta asentajien työaikaa ei ole huomioitu kunnossapidon pääohjelman resursseissa.
5.2

Kunnossapidon järjestäminen
Verkko-osaston kunnossapitoyksikkö huoltaa vesihuoltoverkostoa ja siihen kuuluvia laitteita, kuten kaivoja, venttiileitä, paloposteja ja ilmakelloja. Vastuurajana
HSY:llä toimii pumppaamoiden ja paineenkorotusasemien seinät, joita huoltaa
HSY:n jäteveden pumppaamoyksikkö ja vedenpuhdistuksen eri yksiköt. Tarvittaessa maastossa tehdään yhteistyötä yksiköiden ja osastojen välillä. Verkkoosaston kunnossapitoyksikön säännölliset kunnossapito-ohjelmat on määritetty
kaikille verkoston osille ja laitteille. Kunnossapito-ohjelma päivitetään vuoden
alussa ja pääpaino ohjelmissa on toiminnan kannalta kriittisissä laitteissa, kuten
päälinjan venttiileissä ja pelastuslaitoksen käytössä olevissa paloposteissa ja
viemäriverkoston ylivuotoaukkojen kunnossa.
Verkko-osaston kunnossapitoyksikön pääohjelmassa on arvioitu tarkastuksiin
käytettävä aika ja tarkastettavat määrät. Tarkastuksiin käytettävässä ajassa käy-
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tettiin parasta mahdollista arviota, koska tarkastukseen käytettävä aika vaihtelee
huomattavasti olosuhteiden mukaan. Mikäli aika huomataan täysin vääräksi,
voidaan sitä muuttaa parempien arvioiden mukaan. Tarkastettavat laitemäärät
otettiin pääohjelmaan verkkotietojärjestelmästä vastuu alueittain. Tarkastettavien laitteiden tarkastustiheydet arvioitiin laitteen kriittisyyden mukaan. Arvioinnissa olisi voitu myös käyttää laitevalmistajien arvioita, mutta koska verkostossa
on runsaasti eri valmistajien laitteita eri vuosikymmeniltä, eikä tietoa ole aina
dokumentoitu verkkotietojärjestelmään, ei tätä tietoa voitu hyödyntää kunnossapito-ohjelman luonnissa.
5.3

Kunnossapidon kehittämistarpeet
HSY:n verkko-osaston kunnossapidossa yksi suurimmista kehittämistarpeista on
tarkastustöiden yhteydessä ilmenevien havaintojen dokumentointi verkkotietojärjestelmään. Kunnossapitotietoja on kerätty paperilomakkeilla ja kerätty Excel taulukoihin. Ongelma taulukoissa on, että tietoa ei voida hyödyntää koko organisaation sisällä. Ainoastaan yhteiseen verkkotietojärjestelmään kootun kunnossapitotiedon avulla pystytään arvioimaan verkoston kuntoa ja kohdentamaan investointeja tehokkaammin. Dokumentoidun tiedon avulla pystytään myös osoittamaan ja perustelemaan osaston resurssien tarve ja arvioimaan kunnossapidon
laatua.
Toinen tärkeä kehittämistarve HSY:n verkko-osastolla on henkilöstön motivointi
käyttämään uusia järjestelmiä. Samaan asiaan liittyy myös järjestelmien käytettävyys ja henkilöstön onnistunut kouluttaminen järjestelmien käyttöön. Henkilöstön lähtökohdat tietotekniikan käytössä vaihtelevat todella paljon. Osa henkilöstöstä omaksuu huomattavasti nopeammin uusien järjestelmien käytön ja osallistuu mielellään niiden testaamiseen ja kehittämiseen. Osalla taas tietotekniikan
käytön kanssa on ongelmia. Suurimpia ovat motivaatio-ongelmat järjestelmien
opettelussa, jotka kärjistyvät nopeasti, kun järjestelmiä yritetään ottaa käyttöön
keskeneräisinä. Toinen ongelma on se, ettei testaukseen varata riittävästi aikaa
vaan sitä tehdään normaalin työn ohella.

6

HSY:N ENNAKOIVA KUNNOSSAPITO-OHJELMA
Osana opinnäytetyötä laadittiin HSY:n verkko-osaston kunnossapitoyksikölle ennakoivan kunnossapidon ohje. Ohjeen tarkoituksena on toimia kirjallisena teoksena siitä, kuinka HSY:llä ennakoiva kunnossapito on järjestetty. Ohjeen avulla
HSY:n kunnossapidon parissa työskentelevät löytävät yhteisesti sovitut käytännöt yhdestä dokumentista. Ohjetta voidaan myös käyttää perehdytykseen, kun
verkko-osastolla aloittaa uusi henkilö. Lisäksi ohjetta voidaan hyödyntää auditoinnissa tai muissa tilanteissa, joissa verkko-osaston kunnossapidon toimintaa
pitää esitellä kirjallisesti. Ohjeeseen kirjattiin kaikki huolto-ohjelmat, joita verkko-osaston operatiivinen puoli, eli kunnossapito- ja kaivutyöyksikkö hoitavat. Jo-
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kaisen huolto-ohjelman tietoihin on kirjattu, kuinka laitteita huolletaan ja mitä
niistä pitää kirjata verkkotietojärjestelmään.
Toimintaohje tehtiin kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa käydään läpi HSY:n
verkko-osaston vastuualueet ja resurssit. Tämä osio toimii pääsääntöisesti verkko-osaston ulkopuolisille tai uusille työntekijöille esittelynä. Toisessa osassa käsitellään kaikkien laitteiden tarkastus- ja huolto-ohjelmat, jotka on jaettu Vesijohtojen, viemäriverkoston ja muihin huolto- ja tarkastusohjelmiin. Vesijohtoverkostossa huollettavia laitteita ovat; venttiilit, palopostit, ilmakellot ja huuhtelut.
Viemäriverkostossa huollettavia laitteita ovat; Kaivot, ylivuodot, tulvaluukut ja
säännölliset huuhtelukohteet. Muita huolto- ja tarkastusohjelmia ovat: verkoston kuntotutkimukset, piilovuotojen etsintä ja vastaanotto- ja takuutarkastukset.
Neljännessä osassa käydään läpi korjausohjelman toimintaperiaate, eli kuinka
löytyneet viat siirretään kaivinkoneella tehtävään korjausohjelmaan. Huolto- ja
tarkastusohjelmien sisältö on kuvattuna tarkasti liitteenä olevassa ohjeessa, joten niitä ei kirjoitettu tähän lukuun toista kertaa. Kunnossapito-ohjelma on tämän työn liitteenä 1.
Tärkeä osa kunnossapidon pääohjelmaa oli resurssien laskenta jokaiselle vastuualueelle. Resurssien laskemisessa huomioitiin tarkastukseen käytettävä työaika ja
tarkastuksille varattu osuus työajasta, joka käytetään ennakoivaan kunnossapitoon. Näiden tietojen avulla saatiin laskettua miten paljon henkilötyötunteja vastuualue tarvitsee ja minkä verran henkilötyötunteja on käytettävissä alueittain.
Jokaisella vastuualueella on laskennallisesti riittävästi resursseja. Esimerkki yhden vastuualueen resurssien laskentataulukosta löytyy opinnäytetyön liitteestä
2. Tarkastettavien laitteiden määrät saatiin HSY:n käytössä olevista verkkotietojärjestelmistä. Tarkastuksiin käytettävä aika arvioitiin kokemusten perusteella.
Näiden tietojen avulla saatiin henkilö työtuntien tarve vastuualueittain. Tätä tietoa verrattiin käytössä oleviin resursseihin, joka saatiin laskemalla asentajaryhmien ennakoivaan kunnossapitoon käytettävät työtunnit.
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7.1

TYÖN TULOKSET JA ARVIOINTI
Tulokset
HSY:n verkko-osaston kunnossapito-ohjelman laatiminen aloitettiin vertaamalla
kunnossapidettävää omaisuutta ja henkilöstöresursseja keskenään. Ensimmäinen laskennallinen arviointi vastuualueiden resursseista ja kunnossapidettävän
omaisuuden määrästä tehtiin vuoden 2018 aikana verkko-osaston uudelleen organisoinnin yhteydessä, jossa HSY:n toiminta-alue jaettiin kunnossapidollisiin
vastuualueisiin. Vastuualueiden jaossa huomioitiin kunnossapidettävien laitteiden määrien lisäksi verkoston ikä, raportoitujen vikojen määrä ja tiheän kaupunkiympäristön aiheuttamat haasteet tarkastuksien ja korjausten tekemisessä. Aineiston kerättiin NIS verkkotietojärjestelmästä analyysien avulla.
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Ennen kuin kunnossapidettävää omaisuutta ja resurssien riittävyyttä pystyttiin
arvioimaan keskenään, piti laskelmissa huomioida myös tarkastukseen käytettävän ajan tarve. Eri laitteiden tarkastamiseen tarvittava aika arvioitiin kokemusten
perusteella ja keskustelemalla asentajien ja mestareiden kanssa. Aikaa arvioidessa oletettiin, että tarkastettava laite löytyisi nopeasti ja tarkastuksessa ei havaittaisi niin epäselviä puutteita, että kirjaamiseen kuluisi aikaa kohtuuttoman pitkään. Mikäli tarkastettavaa laitetta joudutaan etsimään pitkään, on tarkastukseen käytettäväksi arvioitu aika auttamatta liian lyhyt, mutta mikäli laite löytyy
nopeasti ja laitteita on vierekkäin useita, kuten venttiiliristikko, on yhteen tarkastukseen käyttäväksi arvioitua aikaa runsaasti.
Opinnäyttyön varhaisessa vaiheessa aloitetiin myös työpajat asiantuntijoiden,
työnjohdon ja asentajien kanssa. Asiantuntijoiden ja työnjohdon kanssa pidettyjen työpajojen tavoitteena oli selvittää mitä asioita verkostosta olisi hyödyllistä
kerätä, jotta kerättyjä tietoja pystytään hyödyntämään investointien esisuunnittelussa, verkoston korjausohjelmien ja suoritteiden keräämisen kannalta mahdollisimman monipuolisesti. Oleellinen asia maastossa tehtävien tarkastusten
onnistumiseen ja tiedon dokumentoimiseen on kuitenkin, että täytettävät lomakkeet ovat loogisia ja mahdollisimman tiiviitä. Mikäli tarkastuslomakkeet ovat
liian pitkiä ja monitulkintaisia, tulee henkilöstöllä nopeasti turhautumista niiden
täyttämisessä, eikä kerättyä tietoa saada hyödynnettyä tehokkaasti. Tämän takia
lomakkeissa päädyttiin yksinkertaisiin vaihtoehtoehtoihin, eli jokaiselle tarkastettavalle havainnolle merkataan joko; kunnossa, korjattavaa tai korjattu. Tarvittaessa tietoja täydennetään vapaalla tekstikentällä, joka tulee tarpeeseen varsinkin, kun laitteelle merkataan vikaa. Ilman tarkempaa kuvausta viasta on korjausohjelman sisältöä ja kiireellisyyttä vaikea suunnitella toimistossa.
Työn tuloksena valmistuneen kirjallisen kunnossapito-ohjelman ensimmäisenä
tarkoituksena on toimia ohjeena, johon on koottuna kirjallisessa muodossa kaikki
HSY:n verkko-osaston kunnossapitoon liittyvät työtehtävät ja niiden organisointi.
Ohjetta voidaan hyödyntää moneen tarkoitukseen, kuten muisti- ja ohjelistana
verkko-osaston henkilökunnalle, perehdyttämisoppaana uusille työntekijöille sekä dokumenttina, jolla osoittaa verkko-osaston ulkopuolisille, kuinka verkkoosaston ennakoiva kunnossapito on järjestetty. Lisäksi ohjeen tavoitteena on selkeyttää työnjohdolle ja asentajille tarkastus- ja korjaustoimenpiteiden suorittaminen yhtenäisillä toimintamalleilla. Mikäli toimintamalleissa löytyy puutteita tai
sitä halutaan päivittää, se tehdään yhteen ja samaan dokumenttiin, joka on kaikkien käytössä ja saatavilla. Toimintaohjeen ensimmäinen versio suunniteltiin ja
tehtiin ohjausryhmän kesken. Jonka jälkeen kommentteja pyydettiin kaikilta
verkko-osaston operatiivisella puolella työskenteleviltä työnjohtajilta. Laajalla
kommenttien kyselykierroksella pyrittiin siihen, että ohjeen sisältöön pääsisivät
kaikki vaikuttamaan, jotta käyttöönoton ja jalkautuksen vaiheessa ei ohjeen sisältö tulisi yllätyksenä tai ettei ohjeesta löytyisi ristiriitaisuuksia, joita luonnoksen
kirjoitusvaiheessa olisi huomattu. Selvää on, että ohjetta tullaan tulevaisuudessa
päivittämään ja muuttamaan, mutta lähtökohdaksi haluttiin tehdä mahdollisimman pitkälle jalostunut toimintaohje.
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Toimintaohje alkaa sisällysluettelosta, jonka avulla voidaan nopeasti löytää oikea
kohta, joka sisältää tarkempaa tietoa halutusta tarkastus- tai huolto-ohjelmasta.
Ennen varsinaisia yksityiskohtaisia huolto-ohjelmia on johdanto, jossa käydään
läpi ohjeen sisältö ja sitä kenelle ohje on suunnattu. Lisäksi alkuun kirjoitettiin
esittely HSY:n verkko-osaston kunnossapidon järjestämisestä ja vastuualueista,
joiden mukaan verkoston kunnossapitoalueet on jaettu. Johdannossa käydään
myös läpi kunnossapidon pääohjelman logiikka, eli miten erilaiset vuosittaiset
tarkastus- ja huoltokierrokset on järjestetty ja miten tarkastuksissa kerättävä tieto merkataan verkkotietojärjestelmiin. Johdannon pääasiallisena tarkoituksena
on toimia verkon ulkopuolisille esittelynä kunnossapidon järjestämisestä, uusille
työntekijöille perehdytyksen apuna ja muistilistana verkko-osastolla jo työskenteleville henkilöille.
Tarkastukset ja huolto-ohjelmat ovat ohjeessa jaoteltuna verkostotyypin mukaan. Ensimmäisenä käsitellään vesijohtoverkoston laitteisiin liittyvät ohjelmat,
seuraavaksi käydään viemäriverkostoon liittyvät huolto-ohjelmat ja lopuksi muut
huolto-ohjelmat. Jokaisen tarkastus- ja huolto-ohjelman kohdalla pyritään avaamaan mahdollisimman selkeästi, miten usein laitteita tarkastetaan, mitä laitteista tarkastetaan ja mistä tarkastusohjelmat löytyvät NIS:stä. Laitteiden tarkastuksen tiheys riippuu laitteen koosta ja kriittisyydestä. Tiedot siitä miten jaottelu on
tehty, lisättiin jokaisen tarkastusohjelman kuvaukseen. Tarkastusten sisältö avattiin taulukkomuodossa, jossa on lueteltuna mitä kyseisestä laitteesta tarkastetaan. Lisäksi taulukkoon lisättiin kirjallisesti tarkastuksen sisältö, jotta kaikki voivat tulkita tarkastusten sisältöä samalla tavalla. Tämän toivotaan auttavan yhtenäistämään verkko-osaston toimintaa siten, että kaikilla tarkastuksia tekevillä on
tiedossa mitä tarkastukset sisältävät. Tarkastusten sisältö mietittiin laitekohtaisesti siten, että tarkastuksissa huomioitaisiin vain oleellisimmat seikat, jotta tarkastusten tekeminen olisi maastossa mahdollisimman vaivatonta ja nopeaa. Taulukon tarkoituksena on myös toimia apuna kunnossapitoa kehitettäessä, kun
henkilökunnalla on yhtenäinen käsitys tarkastusten sisällöstä, on yhdessä helpompi keskustella sisällön muuttamisesta tai päivittämisestä.
Toimintaohjeen lopussa on kuvattu kirjallisesti, miten tarkastuksissa havaitut
viat, joita ei tarkastusten yhteydessä ole pystytty korjaamaan, viedään korjausohjelmaan ja miten tarkastusten ja korjausten suorittamisen vastuujako on HSY:n
verkko-osastolla järjestelty. Korjausohjelmalla tarkoitetaan kaivinkonetta vaativien korjausten organisointiin ja seurantaan käytettyä sovellusta.
Toimintaohjeeseen kuuluu liitteenä vuosittain päivitettävä resurssien laskentataulukko. Taulukossa on laskettu jokaisen vastuualueen tarkastusmäärät ja resurssit. Taulukon ensimmäisessä osassa lasketaan tarkastuksiin tarvittava henkilötyötuntimäärä vuositasolla. Tämä arvo saadaan laskemalla yhteen yksittäisen
laitteen tarkastamiseen vaadittava aika ja vuosittain tarkastettavien laitteiden
määrä yhteen. Seuraavassa kohdassa lasketaan vastuualueen henkilöstöresurssit
laskemalla työryhmien määrä sekä tarkastuksiin käytettävä työaika yhteen. Laskennassa huomioidaan se, että kunnossapidon asentajien työajasta puolet arvioidaan akuutteihin työtehtäviin ja kaivutyön asentajien työajasta 80 % arvioidaan
korjaustöiden tekemiseen. Vaikka kunnossapidon pääohjelmassa on mainittu, et-
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tä tarkastuksia tekevät myös kaikki verkko-osaston työntekijät aina, kun laitteita
operoidaan ei muiden työpanosta ole huomioitu laskelmissa. Pääohjelmassa on
huomioitu vain operatiivisen yksikön, eli kunnossapito- ja kaivutyöyksikön työpanos. Laskettujen arvojen avulla pystytään arvioimaan riittävätkö vastuualueen
henkilöstöresurssit suunniteltuun kunnossapitopääohjelman määrään vertaamalla tarvittavaa henkilötuntimäärää käytettävissä olevaan henkilötuntimäärään. Jokaisella vastuualueella käytössä oleva henkilötuntimäärän tulisi olla suurempi, kuin tarvittava henkilötuntimäärä. Kolmantena kohtana resurssien laskentataulukossa on tarkastusten seuranta, jossa kuukausittain lasketaan ja seurataan tarkastusmäärät vastuualueittain. Laskentaan otettiin mukaan myös tavoite
määrä, jonka avulla nähdään, päästiinkö kuukausittaiseen tarkastusmäärä tavoitteeseen, jotta kaikki suunnitellut tarkastukset pystyttäisiin tekemään vastuualueella. Laskennan avulla pystytään vertaamaan vastuualueiden suorittamia tarkastusmääriä keskenään ja vertaamaan niiden toimintaa yhtenäisillä ja kaikille
samoilla mittareilla.
Ennakoivan kunnossapidon toimintaohjeen käyttöönotto ja jalkautus verkkoosaston henkilökunnalle aloitetiin esimiesten koulutuksella. Tavoitteena oli, että
esimiehille tulisi toimintamallista selkeä käsitys ja kyky avustaa asentajia kunnossapidon pääohjelman tarkastusten suorittamisessa. Koulutuksessa esimiesten
kanssa käytiin toimintaohje läpi siten, että paikalla oli työnjohto vastuualueittain.
Kirjallinen toimintaohje käytiin alusta loppuun läpi yhdessä ja samalla ohjeen sisältöä sovellettiin käytännössä tehtäviin tarkastuksiin. Asentajien koulutus aloitetiin esimiesten koulutuksen jälkeen. Asentajien koulutuksessa keskityttiin maastossa tehtävien tarkastusten suorittamiseen verkkotietojärjestelmän avulla. Koulutukset suoritettiin pienten asentajaryhmien kanssa ja oikeiden työtehtävien
lomassa. Aikaa asentajien perehdytykseen varattiin reilusti, jotta kaikkien ryhmien kanssa päästään tekemään tarkastusten suorittaminen maastossa läpi. Aikaisemmat kokemukset ovat osoittaneet, että käytännössä tehtävät koulutukset
ovat aina tehokkaampia, kuin luokkahuoneessa pidettävät koulutukset.
7.2

Työn tulosten arviointi
Työn arviointi tehtiin itsearviointia, kun opinnäytetyön kirjallinen osuus ja toimintaohje oli saatu valmiiksi. Arviointi kohdistui opinnäytetyössä käytettyihin
menetelmiin, tausta-aineistoon, prosessiin ja työn laatijan ammatilliseen kehittymiseen opinnäytetyöprosessin aikana.
Opinnäytetyössä käytettiin tapaustutkimusmenetelmää, joka onnistuakseen vaatii huolellisen suunnittelun, toteutuksen ja viimeistelyn. Valittu menetelmä toimi
hyvin tässä opinnäytetyössä. Työssä tutkittiin kunnossapitoa ja omaisuuden hallintaa HSY:n verkko-osaston ympäristössä. Opinnäytetyön suunnitteluun käytettiin runsaasti aikaa ja eri työvaiheiden toteutuksessa pysyttiin pääosin alkuperäisessä suunnitelmassa. Aikataulu suunniteltiin tarkoituksella joustavaksi, koska
työtä tehtiin muiden töiden ja vapaa-ajan lomassa. Työn kirjallisen raportin kirjoitusvaihe eteni myös aikataulun mukaan ja valmistui suunnitellusti. Ennen kirjallisen osuuden kirjoittamista suunniteltiin sisällysluettelo ja raportin rajaus
mahdollisimman tarkasti.
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Opinnäytetyön menetelmiin kuului myös kirjallisuuteen perehtyminen ja aiheeseen liittyvän kirjallisuuden tutkimusta. Kirjallisuuslähteisiin perehtymisessä
koostui lähteistä, joissa käsiteltiin vesihuoltoa, omaisuuden hallintaa ja henkilöstön osuutta. Näiden lähteiden avulla pyrittiin löytämään vastauksia työn ensimmäiseen osaan, eli kunnossapitoon ja sen järjestämiseen vesihuoltolaitoksilla.
Lähteet jakaantuivat kolmeen selkeään kokonaisuuteen. Vesihuoltoa käsiteltiin
yleisellä tasolla ja katsontakulmana oli erityisesti vesihuoltoverkoston perusomaisuudet. Omaisuuden hallintaan ja kunnossapitoon liittyvää kirjallisuutta
käytettiin laajalti myös vesihuollon ulkopuolelta. Erityisesti prosessiteollisuuden
aiheeseen liittyvistä oppaista ja julkaisusta saatiin runsaasti taustatietoa opinnäytetyön teoriaosuuteen. Henkilöstöön liittyvään osuuteen löytyi lähteitä myös
runsaasti ja monipuolisesti. Henkilöstön osuutta pyrittiin lähestymään monelta
eri kulmalta, kuten esimies-, ja alaistaitojen, organisaation strategioiden suunnittelun ja erityisesti jalkautuksen tärkeydestä. Lisäksi luvussa käsiteltiin myös asiallisen ja tehokkaan kommunikaation tärkeyttä työympäristössä. Lähteistä saatiin
runsaasti hyviä ideoita erityisesti kunnossapito-ohjelman jalkautuksen ja käyttöönoton suunnittelussa.
Opinnäytetyöhön liittyvät työpajat pidettiin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti työn alkuvaiheessa. Asentajien kanssa pidetyt työpajat pidetiin vapaamuotoisina ja niitä yhdistettiin muihin HSY:n tilaisuuksiin, joissa käsiteltiin kunnossapitoon ja verkkotietojärjestelmiin liittyviä asioita. Asentajien ja mestareiden osallistuminen tilaisuuksissa oli kohtalaista ja osin passiivista. Parhaimpia kommentteja ja kehitysideoita liittyen kunnossapitoon ja käytettäviin järjestelmiin syntyi
pienissä ryhmissä keskusteltaessa. Opinnäytetyön ohjaisryhmä tuki työn etenemistä riittävästi. Ohjaisryhmä kokoontui yhteensä kolme kertaa työn aikana ja
muuten kommunikointi ja ohjaus tapahtui sähköpostien välityksellä. Toimintaohjeen jalkautukseen ja käyttöönottoon osallistui myös verkko-osaston johto, joka
oli avain asemassa jalkautuksen ja käyttöönoton onnistumisen kannalta.
Opinnäytetyön tekoprosessissa suunnitelman ja realistisen aikataulun luominen
on tärkeää. Eri vaiheet tulee suunnitella ja rajata mahdollisimman tarkasti. Varsinkin silloin, kun tarkastellaan laajaa kokonaisuutta, on aineiston läpikäymiseen
käytettävä riittävästi aikaa. Työn etenemiseen on hyödyllistä suunnitella myös
välitavoitteita, joiden avulla työn etenemistä on mahdollista seurata ja tarvittaessa muutettava suunnitelmaa. Tämän opinnäytetyön välitavoitteet koostuivat
raportin ja toimintaohjeen luomisen ympärille, jotka luotiin kuukausittaisille tavoitteille, eri työn vaiheiden mukaan. Tietyin väliajoin ohjausryhmän kanssa käytiin läpi työn etenemistä ja raportin sisältöä, jota muokattiin ja paranneltiin
kommenttien ja keskusteluiden perusteella. Kirjoitusvaiheessa tavoitteita ja aikatauluja muokattiin käytettävissä olevan ajan mukaan, kuitenkin pitämällä tähtäimessä tavoitteen, joka kyseiselle kuukaudelle oli asetettu. Onnistuneen aikataulun avulla kirjoitusvaiheessa pystyttiin keskittymään yhteen aiheeseen kerrallaan. Kirjoitustyöhön oli myös asennoiduttava pitkällä tähtäimellä ja varattava
säännöllisesti aikaa.
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Viimeisenä arviointi kohteena oli opinnäytetyöntekijän ammatillinen kehittyminen opinnäytetyöprosessissa. Opinnäytetyö tehtiin tyypillisen ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin mukaan. Eli opinnäytetyö tehdään opiskelijan työnantajan toimeksiantona ja työn aihe liittyy johonkin opiskelijan työhön
liittyvän asian tai prosessin keittämiseen. Tässä työssä työn aihe liittyi suoraan
opinnäytettä tekevän työtehtäviin, joten lopputyön tekeminen oli helppoa yhdistää päivittäisiin työtehtäviin, kuitenkin kaikki lopputyön kirjalliseen osuuteen liittyvä kirjoitustyö tehtiin vapaa-ajalla. Työtä varten ei käytetty opintovapaata, joka
olisi mahdollisesti helpottanut kirjallisen osuuden kirjoittamista. Kirjoitustyöstä
suurin osa tehtiin viikonlopun aikana, koska arki-iltaisin töiden jälkeen kirjoittamiseen oli vaikea varata riittävästi aikaa. Vastuu työn etenemisestä oli täysin
opiskelijalla. Ohjausryhmä ohjasi ja antoi palautetta työn edetessä, mutta kaikki
työhön liittyvä sisältö piti aluksi syntyä opiskelijan toimesta. Opinnäytetyöprosessi auttoi kehittämään runsaasti erilaisia taitoja. Erityisen hyödyllistä oli laajan
kokonaisuuden hahmottaminen ja sen pilkkominen pienenpiin osiin, jotta asiaa
pystyttiin lähestymään monelta eri kantilta. Lisäksi aikatauluttaminen ja itsensä
johtaminen kehittyi työtä tehdessä. Varsinkin ajan varaaminen ja keskittyminen
yhteen vaiheeseen kerrallaan oli alussa haastavaa, jonka seurauksena kirjoitustyö eteni alussa hitaasti. Kirjallisuuslähteiden löytäminen ja käyttäminen kehittyi
työn aikana sekä taito rajata oleellisia asioita lähteistä parani työn edetessä. Kirjallisuuslähteiden avulla ymmärrys vesihuollosta ja omaisuuden hallinnasta vahvistui, mutta suurin hyöty ja kehitys tuli henkilöstön osuuden huomioiminen organisaation prosessien ja strategioiden onnistumisessa. Seuraavat kehitysaskeleet ja tavoitteet ovat kehittää erityisesti henkilöstön sitouttamisesta ja motivointia kunnossapidon osalta, koska HSY:n kokoisessa organisaatiossa kukaan ei
yksin pysty tekemään kaikkea, siksi kaikkien osallistuminen kunnossapidon hoitamiseen on verkoston toiminnan ylläpitämiseksi elintärkeää.

8

JOHTOPÄÄTÖKSET
Vesihuoltoverkostojen kunnossapito on pitkään perustunut pääosin reagoivaan
kunnossapitoon, eli vikoja on korjattu vasta niiden ilmentyessä ja aiheuttaessa
ongelmia. Ennakoivalla kunnossapidolla ja säännöllisillä tarkastuksilla pystytään
osittain reagoimaan laitteiden rikkoutumiseen ennen, kuin ne hajoavat niin pahasti, että koko laite pitää vaihtaa. Täydelliseen ennakoivaan kunnossapitoon ei
ole mahdollista päästä, koska yllättäviä rikkoutumisia tulee aina, mutta yllättävienkin putkirikkojen seurauksia voidaan vähentää, kun verkoston venttiileiden ja
muiden laitteiden toiminta yllättävissä vikatilanteissa on varmempaa. Ennakoivalla kunnossapidolla voidaan myös helpottaa korjausvelkaa, koska laitteiden
kunnosta saadaan selkeämpi käsitys ja investointeja pystytään kohdentamaan
kriittisiin ja huonokuntoisiin verkoston osiin ja alueisiin. Vesihuoltolaitoksella on
huolehtimisvelvollisuus vesihuollosta, josta on säädetty vesihuoltolaissa. Vesihuoltolain 15 §:n mukaan laitoksella on selvilläolo ja tarkkailu velvollisuus, jolla
tarkoitetaan vedenlaadun, määrän ja vesihuollon riskeihin ennakoimisen ja varautumisen lisäksi kaikkien verkoston toiminnan kannalta oleellisten laitteiden
kunnosta selvilläoloon. Erityisesti verkostojen kuntoon on VHL 15 §:n perusteella
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kiinnitettävä huomiota. Säädöksen taustalla on linjaus, että laitosten tulee saada
verkoston sijaintitiedot sähköiseen muotoon. Tähän luonnollinen jatkokehitys
olisi verkoston kuntotietojen dokumentointi ja seuranta.
Kunnossapidon suunnittelu on vesilaitoksissa järkevää aloittaa selvittämällä kunnossapidettävän omaisuuden määrä ja sijainti, jotta työmäärästä saataisiin selkeä ja varma kokonaiskuva. Kun kunnossapidettävän omaisuuden määrästä saadaan parempi käsitys, kuin oletuksiin perustuva tuntuma, voidaan määrää verrata käytettävissä oleviin henkilöstöresursseihin. Henkilöstöresurssien laskenta tulee myös tehdä huomioiden kaikki työtehtävät, kuten korjaustyöt ja akuutit huoltotyöt. Kunnossapidettävän määrän arviointiin kuuluu myös arviointi siitä, miten
usein eri laitteita tulee tarkastaa ja huoltaa. Arvioinnin tekeminen saattaa olla
haastavaa ja aluksi tavoitteista saattaa tulla liian tiukkoja tai löyhiä. Päämääränä
on kuitenkin koko ajan verkoston toimintavarmuuden ylläpitäminen. Tietojen
avulla vesilaitos voi laskea tavoitteet tarkastusmäärille. Hyvä ja selkeä lähtökohta
on tehdä laskelmia vuositasolla. Kokemusten perusteella tarkastusmääriä voidaan muuttaa ja suunnitelmista voidaan tehdä myös pidempiaikaisia. Tarkastusmäärien ja henkilöstöresurssien laskeminen on arviointia, eikä osu aika täysin
oikeaan, jonka takia laskelmiin tulee suhtautua lähtökohtana, jota parannetaan
tiedon lisääntyessä. Tietojen avulla laitos saa kuitenkin selville pystyykö se pitämään verkoston toiminnan riittävällä tasolla vai tarvitseeko kunnossapitopalvelua ostaa lisäpalveluna. Riippumatta siitä hoidetaanko verkoston laitteiston kunnossapito vesilaitoksen omalla henkilöstöllä vai ostopalveluna on säännöllinen
seuranta tärkeää. Tarkastettujen ja korjattujen laitteiden määrää tulisi seurata
vähintään kuukausittain ja mieluiten viikoittain. Seurannan avulla työnjohto pystyy antamaan sekä ottamaan palautetta tarkastuksien etenemistä asentajilta.
Seurannassa työnjohdon tulisi panostaa myös tarkastusten ja korjausten laadun
seurantaa.
Vesihuoltoverkoston ennakoivan kunnossapidon luonnollisena jatkokehityksenä
on priorisoitukunnossapito, jossa laitteiden tarkastustiheyden perusteena käytetään kriittisyyden lisäksi muita lisätietoja. Näitä tietoja voivat olla mm. valmistusvuosi, materiaali, maaston olosuhteet ja kunnossapitohistoria. Lisäksi laitevalmistajien ohjeet teknisen käyttöiän täyttymiseen vaadittavat kunnossapito toimenpiteet tulisi ottaa huomioon. Haasteeksi nousee verkoston ja sen laitteiden puutteelliset dokumentointitiedot, joka ei kuitenkaan saisi estää kunnossapidon kehittämistä, vaan haasteet ja epävarmuudet tulee ottaa huomioon kunnossapitoa
suunniteltaessa. Tämän takia kunnossapitoon ja kunnossapidon kehittämiseen
tulee suhtautua pitkänä ja jatkuvana prosessina. Lyhyelle aikavälille tulee asettaa
välitavoitteita, jotta prosessin etenemistä voidaan seurata. Vesihuoltoverkoston
kunnossapidossa on jatkossa hyödynnettävä käytössä olevien toimintojen lisäksi
tehokkaammin modernien verkkotietojärjestelmien mahdollistamia ominaisuuksia, kuten paikkatietoon perustuvaa omaisuuden hallintaa ja kunnossapidon kustannusten laskentaa. Lisäksi tekoäly ja dynaaminen data voivat tulevaisuudessa
tarjota kunnossapidolle huimia kehitysaskelia. Kaiken taustalla tulee kuitenkin olla motivoitunut ja osaava henkilökunta, joka pystyy hyödyntämään käytössä olevia ja tulevia menetelmiä verkoston kunnossapidossa.
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Yleistä
HSY:n ennakoiva kunnossapito-ohjelma kattaa koko toiminta-alueen ja on laadittu verkko-osaston kunnossapitovastuualueiden mukaan. Säännöllisiä tarkastuksia suorittavat pääasiassa operatiivisen yksikön asentajat. Lisäksi paikan
päällä tehtäviä tarkastuksia suorittavat kaikki verkko-osaston työntekijät aina,
kun laitteita operoidaan, kuten verkostojen korjaus- ja rakentamistöiden tai liitos- ja liittymistöiden yhteydessä.
Tarkastustiheydet on määritelty laitteiden kriittisyyden ja vastuualueiden huoltotarpeiden mukaan. Kriittisistä kohteista, joita täytyy huoltaa määrätyin välein,
jotta verkoston toimintavarmuus pysyy korkealla, on tehty erilliset huolto-ohjelmat, joita kunnossapitoyksikön asentajat suorittavat ennalta määritellyin väliajoin. Kriittisiä kohteita ja toimenpiteitä ovat mm. päälinjojen venttiilien tarkastukset, pelastuslaitokselle huollettavat sammutusvesilaitteistot (palovesiasemat
ja palopostit) sekä riittämättömästi toimivien vesijohto- ja viemärilinjojen säännölliset juoksutukset ja huuhtelut.
Muita tarkastuksia, kuten kaivoja ja ’ei kriittiseksi’ määriteltyjä venttiileitä, tarkastetaan muiden tarkastuskiertojen yhteydessä ja aina, kun laitteita operoidaan. Kaikille laitteille on kuitenkin määritelty vähimmäistarkastusvälit, jonka
aikana laitteet tulee tarkastaa. Vuoden aikana seurataan, että kaikkia laitteita
on tarkastettu pääohjelman mukainen määrä ja tarvittaessa kohteista tehdään
erillinen ohjelma, jota kunnossapito suorittaa.

2

Vastuualueet ja resurssit
Vastuualueita HSY:n verkko-osastolla on yhteensä kuusi (kuva 1). Vastuualueet; Mikkelä 1 & 2, Ilmala 1 & 2 ja Hosa 1 & 2.

Kuva 1. Verkko-osaston vastuualueet
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Resurssit tarkastus- ja korjaustöiden suorittamiselle operatiivisessa yksikössä
on laskettu siten, että kunnossapidon asentajat suorittavat ennakoivia tarkastuksia 50 % työajasta ja toinen 50 % työajasta on varattu akuuteille työtehtäville, kuten vuodon sulkemiselle ym. äkillisille työtehtäville. Kaivutyöyksikön
asentajien työajasta on 80 % varattu korjaus- ja investointitöille ja 20 % kunnossapito-ohjelman tarkastusten suorittamiselle ko. töiden yhteydessä.
Tarkastuksia tekevät lisäksi muut verkko-osaston työntekijät, kuten tilaustyöyksikön asentajat. Lisäksi yhdistelmäautourakoitsijat merkkaavat kaivojen tarkastuksia aluehuuhteluiden yhteydessä. Näitä tarkastuksia ei ole toistaiseksi laskettu tai huomioitu vastuualueiden resursseihin, niiden epäsäännöllisyyden
vuoksi. Tehdyt tarkastukset huomioidaan kuitenkin vastuualueiden tarkastusten kokonaismäärissä.
2.1

Seuranta ja raportointi
Vastuualueen mestareiden tulee seurata ja raportoida tarkastusten tilannetta
säännöllisesti. Raportointi pidetään viikoittain asentajille, kuukausittain johtoryhmässä ja kaksi kertaa vuodessa mestari-iltapäivässä.
Raportointiin käytetään NIS -verkkotietojärjestelmää ja PRO -verkon
Dashboard -sovelluksia.

3

Tarkastusohjelmat
Kaikissa tarkastusohjelmissa on sama periaate. Laitteista tarkastetaan sille
määritellyt asiat ja ne merkataan joko; ’kunnossa’, ’korjattavaa’ tai ’korjattu’.
Tarkastusten yhteydessä korjataan kaikki viat, jotka pystytään, kuten kilpien
asennukset ym. Mikäli laitteelle jää sellaista vikaa, jota ei pystytä korjaamaan
tarkastuksen yhteydessä, merkataan kohteelle arvo ’korjattavaa’ (tällaisia kohteita tulisi olla vain kaivinkonetta vaativat työt). Lisäksi tarkastuslomakkeen
tekstikenttään tulee merkitä mahdollisimman tarkka kuvaus korjattavasta viasta
ja mahdollisuuksien mukaan lisätään tarkastukselle myös valokuva.
Tarkka listaus tarkastushavaintojen arvoista ja vastuualueiden laitekohtaisista
tarkastusmääristä löytyvät tämän ohjeen liitteenä olevasta kunnossapidon pääohjelman seurantataulukosta.
Vuosittain tehtäviä tarkastuksia vastuualuittain ovat:
-

Päävesilinjojen (dn >= 300) ja kriittiset venttiilit
Pelastuslaitokselle määriteltyjen sammutusvesilaitteiden tarkastukset
JVP ja verkoston ylivuotojen tarkastukset
JV Juurikaivot
Tulvaluukkujen ja takaisinvirtauksen estojen tarkastukset
Hulevesivälppien vuosittaiset tarkastukset

Vastuualueella säännöllisesti tehtäviä huolto-ohjelmia:
-

VJ säännölliset juoksutukset
JV verkoston painehuuhtelut
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Muita säännöllisiä huolto-ohjelmia:
-

3.1

Alueellinen vuotojen etsintä
Ilmakellojen tarkastukset
Kaivotarkastukset

Vesijohtoverkoston tarkastusohjelmat
Vedenjakeluverkoston säännöllisiä huoltokohteita ovat verkoston toiminnan
kannalta tärkeiksi määritellyt venttiilit, palopostit ja ilmakellot. Lisäksi osaa verkostoa huuhdellaan juoksuttamalla säännöllisesti laadun tai jäätymisen estämiseksi.

3.1.1

Venttiileiden tarkastukset
Venttiilien tarkastustiheydet on jaettu venttiilin lajin ja koon mukaan (taulukko
1). Vuosittain tarkastetaan päälinjojen venttiilit sekä kriittiseksi määritellyt jakelulinjojen venttiilit. Näistä venttiileistä on tehty vuosittaiset tarkastusohjelmat,
joita päivitetään niiden muuttuessa. Muut venttiilit tarkastetaan määritellyn ajan
välein ja aina, kun venttiileitä operoidaan.
Taulukko 1. Venttiileiden tarkastustiheydet
Venttiileiden tarkastustiheydet
Päävesijohtojen venttiili >= dn 300
joka vuosi
Kriittiset venttiilit, koosta riippumatta
joka vuosi
Päävesijohtojen venttiili < dn 300
kolmen vuoden välein
Jakeluventtiilit >= dn 200
kolmen vuoden välein
Jakeluventtiilit < dn 200
kahdeksan vuoden välein
Kaikista venttiileistä tarkastetaan samat asiat (taulukko 2). Tarkastuksissa jokainen havainto on käytävä läpi. Oletuksena havainnon arvo on ’ei tiedossa’,
joka tulee muuttaa tarkastuksen yhteydessä.
Venttiilitarkastusten yhteydessä tehdään vesijohtolinjoille akustinen vuototarkastus kuuntelupiikin avulla. Mikäli venttiilissä ilmenee vuotoääni, lisätään siitä
tieto kohteelle. Tämän tiedon avulla aluemittausryhmä tutkii vuotoepäilyä tarkemmin. Mahdollisuuksien mukaan myös tarkastusta tekevä ryhmä voi pyrkiä
paikantaa vuotoepäilyä.
Taulukko 2. Venttiileistä tarkastettavat asiat
Tarkastettava asia
Lisätieto
Venttiilin käytettävyys Pystyykö venttiiliä käyttämään,
Venttiilin kilpi maastossa, (korjataan tarkasVenttiilin merkintä
tuksen yhteydessä)
Venttiilin kansisto
Kansiston rakenteellinen kunto
Arkun tyhjennys, tarvittaessa yhdistelmäauVenttiilin arkku
tolla
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Venttiilin pitävyys
Vuototutkimus

Tieto pitävyydestä merkataan aina, kun siitä
saadaan varmuus
Kuunnellaan, onko venttiilissä vuotoääntä

Mikäli venttiili on epäkunnossa, eikä sitä saada tarkastuksen aikana korjattua,
viedään se kaivuohjelmaan, luvussa 4 mainitun prosessin mukaisesti. Päälinjojen venttiilien ja kriittisten venttiilien korjauksen kiireellisyys arvioidaan vähintään kohtalaiseksi, eli 1 kk sisällä tehtäväksi korjaukseksi.
3.1.1.1 Päälinjojen ja kriittisten kohteiden venttiilit
HSY:n alueella on yhteensä n. 2800 kpl ≥ dn 300 päälinja sekä kriittiseksi merkittyä venttiiliä, jotka tarkastetaan vuosittain. Tarkastusohjelmien suorittamisen
järjestys ja tarkastusten seuranta ovat vastuualueen putkimestarin vastuulla.
Venttiilien tarkastusohjelmat tehdään NIS -verkkotietojärjestelmällä ja tarkastukset suoritetaan maastossa PRO-verkko sovelluksen avulla. Ohjelmat löytyvät molemmista järjestelmistä nimellä:
’’Päälinjat ja kriittisten venttiileiden vuositarkastus’’
3.1.1.2 Muut vesijohtolinjojen venttiilit
Muita venttiileitä, kuin päälinja- ja kriittisiksi määriteltyjä venttiileitä, tarkastetaan aina, kun niitä on vuosittaisten tarkastuskierrosten läheisyydessä ja kun
venttiileitä operoidaan. Vastuualueen kunnossapidon mestarin tehtävä on vuosittain tarkastaa, että kaikkia venttiileitä on tarkastettu kunnossapito-ohjelmassa määritetty määrä. Tarkastettujen kohteiden määrät ja tiedot edellisestä
tarkastuksesta haetaan PRO:n avulla ja kohteille tehdään tarvittaessa erillinen
tarkastusohjelma.
3.1.2

Ilmakellot
Ilmakelloja HSY:n toimialueella on yhteensä n. 550 kpl. Ilmakellot tarkastetaan
vähintään viiden vuoden välein. Ilmakellojen tarkastuksen sisältö taulukossa 3.
Ilmakellojen tarkastusten yhteydessä tehdään akustinen vuototutkimus kuuntelupiikin avulla. Mikäli venttiilissä ilmenee vuotoääni, lisätään siitä tieto kohteelle. Tämän tiedon avulla aluemittausryhmä tutkii vuotoepäilyä tarkemmin.
Mahdollisuuksien mukaan myös tarkastusta tekevä ryhmä voi pyrkiä paikantaa
vuotoepäilyä.
Taulukko 3. Ilmakelloista tarkastettavat asiat
Tarkastettava asia
Lisätietoja
Ilmakellon käytettävyys Onko ilmakello esillä ja toimintakunnossa
Ilmakellon rakenne
Onko ilmakellon rakenne ehjä
Ilmakellon toiminta
Tarkempi arvio ilmakellon toimintakunnosta
Ilmakellon viemäröinti
Pysyykö ilmakellon kaivo kuivana
Vuototutkimus
kuunnellaan, onko ilmakellossa vuotoääntä
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Tarkastusohjelmien suorittamisen järjestys ja tarkastusten seuranta ovat vastuualueen putkimestarin vastuulla. Ilmakellojen tarkastusohjelmat tehdään NIS
-verkkotietojärjestelmällä ja tarkastukset suoritetaan maastossa PRO-verkko
sovelluksen avulla. Ohjelmat löytyvät molemmista järjestelmistä nimellä:
’’Ilmakellojen säännölliset tarkastukset’’
Tarkastuksen yhteydessä korjataan kaikki viat, jotka pystytään. Muut korjaukset suoritetaan välittömästi, kun osat ja laitteet ovat käytettävissä. Viat, joita ei
pystytä korjaamaan ilman kaivinkonetta, lisätään kunnossapitoyksikön mestarin toimesta kaivuohjelmaan luvun 4 prosessin mukaisesti. Akuutti vika, kuten
maavesien pääsy ilmakellon kaivoon, lisätään välittömästi kaivuohjelmaan kunnossapito- tai kaivutyöyksikön mestarin toimesta.
3.1.3

Sammutusvesilaitteistot
Sammutusvesilaitteilla tarkoitetaan paloposteja, maan päällisiä paloposteja ja
sammutusvesiposteja, jotka on määritelty pelastuslaitosten toimesta vuosittain
tarkastettaviksi. Sammutusvesilaitteista tarkastettavat asiat (taulukko 4).
Taulukko 4. Paloposteista tarkastettavat asiat
Tarkastettava asia
Lisätieto
Onko paloposti esillä ja toimintakunPalopostin käytettävyys
nossa
Palopostin arkun kunto
Tarkoitetaan kaivoa tai koteloa
Palopostin merkintä
Löytyykö maastosta palopostin kilpi
Palopostin kansiston kunto
Kansiston kunto
Palopostin pystyputken venttiilin toimiPalopostin venttiilin toiminta
vuus
Palopostin arkun viemäröinti
Tyhjeneekö palopostin kaivo
kuunnellaan, onko palopostissa vuotoVuototutkimus
ääntä
HSY tarkastaa ja huoltaa sammutusvesikäyttöön tarkoitettuja paloposteja
säännöllisesti kerran vuodessa. Espoon ja Vantaan alueella tarkastettavat palopostit on määritetty yhteistyössä Pelastuslaitoksen kanssa.
-

Espoossa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle huolletaan n. 330 kpl.
Vantaalla Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle huolletaan n. 460 kpl.
Helsingin alueen osalta toimintaohjetta päivitetään vuoden 2019 aikana.

Pelastuslaitosten määrittämät palopostit jakaantuvat osittain eri kunnossapitovastuualueen sisälle. Huolto-ohjelmat ovat tehty vastuualueiden mukaan (taulukko 5). Palopostien tarkastusohjelmat käynnistetään alkusyksystä, jotta samalla voidaan tehdä pystyputken tyhjennys.
Taulukko 5. Sammutusvesipalopostien tarkastusohjelmat.
Vastuualue
Ohjelman nimi NIS:ssä
Mikkelä 1
LUP_PP vuositarkastus
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Mikkelä 2
Hosa 1
Hosa 2

LUP/KUP_PP vuositarkastus
KUP_PP vuositarkastus
KUP_PP vuositarkastus

LUP:n ja KUP:n sammutusvesilaitteiden tarkastusten yhteydessä huomatut
kaivinkonetta vaativat korjaukset lisätään välittömästi kaivuohjelmaan. Helsingin alueella pohditaan tapauskohtaisesti, tarvitaanko sammutusvesilaitteistoa
sijainnin (esim. maastomuodollisesti alhaisimmassa tai korkeimmassa pisteessä) puolesta mikäli lähettyvillä on toinen / useita paloposteja vai voidaanko
se poistaa käytöstä ja purkaa. Purkutarve viedään kaivuohjelmaan työnä, jonka
kiireellisyys merkataan vähäiseksi. Helsingin Pelastuslaitoksen sammutusvesi
käyttöön tarkoitetut maapalopostit kunnossapidetään loppu syksystä, jolloin ne
myös tyhjennetään talvea varten.
3.1.4

VJ-Huuhtelu
Vesijohtoja huuhdellaan juoksuttamalla veden laadun varmistamiseksi kohteissa joissa vedenvaihtuvuus ei ole riittävä tai verkostossa on vedenlaatua
alentavia laajempaa saneerausta edellyttäviä linjoja sekä jäätymisen estämiseksi. Juoksutuksen suorittaa pääasiassa verkko-osaston kunnossapitoyksikkö.
Huolto-ohjelmien suorittamisen järjestys ja seuranta ovat vastuualueen putkimestarin vastuulla. Huolto-ohjelmat tehdään NIS -verkkotietojärjestelmällä ja
merkkaus suoritetaan maastossa PRO-verkko sovelluksen avulla. Ohjelmat
löytyvät molemmista järjestelmistä nimellä:
’’Säännöllinen VJ-huuhtelu, laatu’’
’’Säännöllinen VJ-huuhtelu, jäätyminen’’

3.2

Jätevesiverkoston huolto-ohjelmat
Jäteverkoston huoltokohteisiin kuuluvat kaivot, ylivuodot, viemärilinjojen huuhtelut, juurten poisto linjasta sekä tulvaluukkujen ja takaisinvirtauksenestoventtiileiden tarkastukset.

3.2.1

Kaivotarkastukset
Kaivojen tarkastusväli on vähintään 8 vuotta. Kaivojen kunto tarkastetaan muiden tarkastuskiertojen ja toimenpiteiden yhteydessä sekä aina kun kaivoa operoidaan. Vastuualueen kunnossapidon mestarin tehtävä on vuosittain tarkastaa, että kaikkia kaivoja on tarkastettu vähintään kunnossapito-ohjelman määrittämä määrä. Kaivoista tarkastettavat asiat (taulukko 6).
Taulukko 6. Kaivoista tarkastettavat asiat
Tarkastettava asia
Lisätieto
Kaivon kansiston kunto
Kansiston liittyvät havainnot
Kaivon kunto
Reunojen tiivisteiden ym. kunto
Kaivon pohja
Kuinka jätevesi pääsee virtaamaan
Kaivon takaisinvirtaukseneston kunto Mikäli on asennettuna kaivoon
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Lisäksi kaivoja pistotarkastetaan tiedossa olevien asfaltointitöiden jälkeen, riippumatta siitä, koska edellinen tarkastus on suoritettu. Tiedot asfaltoineista pyydetään kaupungeilta. Kaupunkien kanssa sovitaan käytännöt vuoden 2019 aikana.
3.2.2

Verkostojen ja JVP Ylivuodot
HSY:n verkko-osaston kunnossapitoyksikkö tarkastaa ja huoltaa verkostojen ja
pumppaamoiden ylivuodot säännöllisesti. Pumppaamoiden ylivuodot tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Ylivuotojen tarkastuksessa tarkastetaan, että
mahdollisessa pumppaamon vikatilanteessa jätevesi pääsee virtaamaa hallitusti ojaan. Lisäksi tarkastetaan, ettei viemäriverkostoon virtaa hulevettä pumppaamon ylivuodon kautta luonnonvesipinnan ollessa koholla. Ylivuodoista tarkastettavat asiat (taulukko 7).
Taulukko 7. Ylivuotoaukon tarkastuksen sisältö
Tarkastettava asia
Lisätieto
Ylivuotoaukon kunto
Onko purkuaukko esillä ja ehjä
Ylivuotopurkuaukon välpän kunto Välpän tai ritilän rakenteellinen kunto
Ylivuotopurkupään ojan kunto
Pääseekö mahd. ylivuoto virtaamaan
Tarkastusohjelmien suorittamisen järjestys ja tarkastusten seuranta sekä tarkastusohjelmien päivittäminen ovat vastuualueen putkimestarin vastuulla. Ylivuotojen tarkastusohjelmat löytyvät vastuualueittain NIS -verkkotieto-ohjelmasta nimellä;
’’JVP ylivuotojen tarkastukset’’

3.2.3

Tulvaluukut ja takaisinvirtauksen estojen tarkastukset
Kriittisissä kohteissa kaivoihin on asennettu tulvaluukkuja sekä takaisinvirtauksenestoventtiileitä. Kohteet tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Kohteissa
tehdään kaivotarkastus, jossa lisänä tarkastetaan tulvaluukku tai takaisinvirtauskenestoventtiili. Huolto-ohjelmat on tehty vastuualueiden mukaan ja ne löytyvät NIS:stä ja PRO:sta nimellä;
’’Tulvaluukkujen ja takaisinvirtauksenestoventtiileiden vuositarkastukset’’

3.2.4

Säännölliset huuhteluohjelmat
Huonokuntoisia osia viemäriverkostosta huuhdellaan säännöllisesti, ennen
kuin ne saadaan korjattua saneerausten yhteydessä. Viemärilinjojen huuhtelut
on jaettu ryhmiin toistuvuuden ja alueen mukaan. Viemärilinjojen vakiohuuhtelua suorittaa pääasiassa HSY:n omat yhdistelmäautot. Yhdistelmäautojen tehtävänä on myös kirjata ylös jokaisen huuhtelun yhteydessä tehdyt havainnot.
Havaintojen perusteella huuhteluväliä pyritään optimoimaan ja arvioidaan saneeraustarpeen kriittisyyttä. Huuhtelujen yhteydessä tehdään myös kaivotarkastukset.
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Säännölliset JV-huuhteluohjelmat löytyvät NIS:stä alueittain nimellä;
’’Säännöllinen JV-huuhtelu x kk’’
3.2.5

Alueelliset huuhtelut
HSY:n palveluksessa toimivat yhdistelmäautourakoitsijat suorittavat alueellista
viemäreiden huuhtelua akuuttien töiden väleissä. Yhdistelmäautourakoitsijoiden ensisijainen työ on kaivantojen kuivanapito ja viemäritukosten avaus. Kesäaikana huuhdellaan myös hulevesilinjat viemäreiden lähettyvillä.
Aluehuuhtelut kohdistetaan NIS- analyysin avulla, jossa huomioidaan mm. alueella esiintyneet tukokset ja huonot vietto-ominaisuudet. Analyysin avulla valitaan huuhdeltavat alueet vähintään kerran vuodessa. Alueen valinnassa huomioidaan viemäreiden kuntotutkimuksen yhdistäminen suutinkameran avulla.
Suutinkameran tulosten perusteella kohdistetaan tarvittaessa tarkemmat putkistokuvaukset niitä vaativille kaivo väleille.
Urakoitsijat merkkaavat huuhtelut suoritetuiksi urakoitsijoille tehdyn PRO -sovelluksen avulla. Lisäksi urakoitsijat suorittavat ja dokumentoivat kaivotarkastukset aluehuuhteluiden yhteydessä.

3.2.6

Juurten leikkaus
Viemäriverkostossa on tukosten ja muiden havaintojen perusteella määritetty
kohteita, joissa juuria joudutaan leikkaamaan säännöllisesti. Juurten leikkauksen hoitaa HSY:n omat yhdistelmäautot määritettyjen huolto-ohjelmien mukaan. Juurten leikkausten jälkeen juurten kasvua seurataan Zoom- ja suutinkamerakuvauksen avulla, jonka perusteella verkoston kuntoa ja juurten leikkausten tiheyttä ja tarvetta voidaan arvioida paremmin.
Juurten leikkausohjelmat löytyvät NIS:stä nimellä;
’’JV juurten leikkaus Dn xx’’

3.3

Muut huolto- ja tarkastusohjelmat
Vedenjakeluverkoston ja viemäriverkoston huoltokohteiden lisäksi verkkoosaston kunnossapitoyksikkö huoltaa ja tutkii viemärilinjojen kuntoa, etsii piilovuotoja vesihuoltoverkostosta ja vastaa hulevesiverkoston otto- ja purkupäiden
välppien rakenteellisesta kunnosta.

3.3.1

Viemärilinjojen kuntotutkimukset
Viemäreiden kuntotutkimusta tehdään verkko-osastolla Zoom -kuvauksen,
CCTV-kuvauksen ja suutinkameroiden avulla. Alueellisen viemäriverkoston
huuhtelun- ja tutkimuksen yhdistämisessä käytetään HSY:n urakoitsijoille yhteisen työnohjaussovelluksen avulla, jossa yhdistetään erilliset aluepesu- ja viemärikuvausten hallintaosiot yhteiseksi viemärihuolto- ja tutkimus sovellukseksi.
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Sovelluksen avulla voidaan hyödyntää Zoom- ja suutinkamerakuvausten tuloksia optimoimaan perinteisen CCTV-kuvauksen kohdentamista kriittisiin kohteisiin.
Verkostoinsinöörit ohjaavat TV-kuvausta suorittavia urakoitsijoita ja alueen putkimestarit ohjaavat Zoom -kuvauksia. Kunnossapitoinsinööri kohdentaa alueelliset huuhtelut suutinkameroineen.
3.3.2

Hulevesiverkoston otto- tai purkupäiden välppien huolto-ohjelmat
HSY huoltaa hulevesiverkoston otto- ja purkupäiden välpät kerran vuodessa.
Hulevesivälppien tarkastuksen sisältö (taulukko 7).
Taulukko 7. Hulevesiverkoston välppien tarkastuksen sisältö
Tarkastettava asia
Lisätieto
Hulevesivälpän kunto
hulevesivälpän rakenteellinen kunto
Ohjelmat tehty vastuualueittain NIS:stä nimellä;
’’Hulevesivälppien tarkastukset’’

3.3.3

Piilovuotojen etsintä
HSY:n tavoitteena on saada vähennettyä laskuttamattoman veden määrää
sekä kasvattaa verkoston kuntotilan tietämystä useiden vuotojen indikoidessa
verkoston kunnon heikkenemisestä ja saneeraustarpeesta. Tavoitteeseen pääsemiseksi verkostoon on rakennettu kulutusseuranta-alueita. Verkko-osaston
aluemittausryhmä seuraa alueiden kulutusta ja suorittaa aktiivista piilovuotojen
etsintää, kun kulutus mittausalueilla lähtee nousemaan. Lisäksi aluemittausryhmä huomioi kunnossapitotarkastusten yhteydessä kuuntelupiikeillä ilmenneet vuotoepäilyt ja tarkastavat ne.
Aluemittausryhmän asentajat tekevät ja dokumentoivat laitteille tarkastuksen
vuotojen etsinnän yhteydessä. Lisäksi asentajat merkkaavat karttaan paikannetut piilovuotokohdat, jotka lisätään kaivuohjelman. Aluemittausryhmän tuloksia seuraa ja raportoi kuukausittain verkko-osaston kunnossapitoinsinööri.

3.3.4

Vastaanotto- ja takuutarkastukset
Vastaanotto- ja takuutarkastuksien havainnot merkataan PRO -verkkotietojärjestelmän avulla maastossa. Tarkempi määrittely vastaanotto- ja takuutarkastusten suorittamisesta on HSY:n verkko- ja investointiyksikön rajapintaohjeessa.

4

Vikojen korjaukset tarkastusten yhteydessä ja kaivuohjelman käyttö
Verkko-osaston ohjeena on, että kaikki viat jotka pystytään korjaamaan tarkastuksen yhteydessä korjataan heti työntehokkuuden ja turhan ajamisen välttämiseksi. Mikäli vian korjaamiseen tarvitaan kaivinkonetta, lisätään vian korjaus
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kunnossapidon mestarin toimesta kaivuohjelmaan. Kunnossapidon mestari lisää kohteen kaivuohjelmaan kiireellisyyden asteikolla;
•
•
•
•

1 - ’Ei kiireinen’
2 - ’Vähäinen’
3 - ’Kohtalainen’
4 - ’Vakava’

korjausta ei kiirettä, voidaan siirtää
korjaus 3 kk sisällä
korjaus 1 kk sisällä
korjaus 1 vko sisällä

NIS kaivuohjelman käyttöä avattu tarkemmin NIS:n ohjeissa.
Mikäli vian korjaus on tehtävä heti vahinkojen välttämiseksi, kuten sortunut
kaivo tai runsaasti vuotava venttiili, siitä ilmoitetaan vastuualueen kunnossapidon tai kaivutyön mestarille, joka aloittaa korjaustoimenpiteet välittömästi ja
lisää siitä raportin NIS-verkkotietojärjestelmään jälkikäteen.
Kaivuohjelmassa olevien kohteiden työjärjestyksen määrittää kaivutyöyksikön
mestari.

LIITTEET

Vuoden 2019 kunnossapidon pääohjelman seurantataulukko.
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Kunnossapitotarkastusten tarpeet ja resurssit alueittain
Alue 1
Putkimestari 1 ja Putkimestari 2
Tarkastusmäärät
Tarkastus kohde
Venttiilin tarkastus
Palopostin tarkastus
Kaivon tarkastus
Ilmakellon tarkastus
JV ylivuodon tarkastus

Tarskastukseen kuluva aika / h
0,5
0,75
0,5
0,5
1

Resurssit
Asentaja ryhmät
Ryhmä 1 KP, asentajan nimi & asentajan nimi
Ryhmä 2 KP, asentajan nimi & asentajan nimi
Ryhmä 3 KP, asentajan nimi & asentajan nimi

Tarkastettava ryhmä
Päävesijohtojen venttiilit >= 300
Päävesijohtojen venttiilit < 300
Jakeluventtiilit >= 200
Jakeluventtiilit < 200
Kaivojen tarkastus
Ilmakellojen tarkastus
Sammutusvesi pp
JV ylivuoto

työpäivät/a *

Ryhmä 1 KT, asentajan nimi & asentajan nimi
Ryhmä 2 KT, asentajan nimi & asentajan nimi

Määrä (kpl)
Tarkastustiheys vuosi
332
72
1892
5220
17304
199
90
169

Käytettävä työaika %
tuntia/d Akuutit / muut työt
230
6
230
6
230
6

0,5
0,5
0,5

230
230

0,8
0,8

6
6

1
3
3
8
8
2
1
1

Tarkastuskerroin Tarkastettava kpl/a
Henkilötyötuntia/a
1,000
332
166
0,333
24
12
0,333
631
315
0,125
653
326
0,125
2163
1082
0,500
100
50
1,000
90
68
1,000
169
169

Tarkastukset Tarkastuksiin käytettävät tunnit /a
0,5
690
0,5
690
0,5
690
0,2
0,2

276
276

*Viikkotyöaika 38.45 h, lomia vuodessa 1.5 kk

Seuranta
Yhteenveto resursseista
Henkilötyötunti tarve
Tarkastuksiin käytettävissä

Määrä htt/a

Alue 1 tarkastusten jakaantuminen kk
1,2
1
0,8
0,6

2187
2622

Seuranta kk
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
YHT.

0,4
0,2
0

Saavutettu % kokonaistavoitteesta

Tarkastettu

0
Vastuualue

0%

Savutettu % kuukausitavoitteesta
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
kokonaismäärä

Huomioitavat asiat
Tarkastukseen käytettävä aika on keskiarvo.
Käytetty VJ kunnossapitoalueen rajaa

