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VESIKRIISI TAMMIKUU 2018

 Verkostossa vuoto loka/marraskuussa (virtaamaseuranta)

 Vuotokohtaa etsitty, apuvoimia Maskusta

 Sateinen loppuvuosi vaikeutti vuotokohdan etsintää

 Ilmoitettu vuodosta nettisivuilla

 Suunnistajat (MS Parma) apuna

 Tammikuussa oletus, että vuotokohta Hirvijoen alituksessa

 Sulkuventtiili puuttui joen eteläpuolelta

 Venttiilin asennus 23.1.-18



VESIKRIISI TAMMIKUU 2018

 Verkostovesi ja kiinteistön jätevesi sekoittuivat  

 Saastunut vesi pääsi käyttöveteen 23.1.2018 

 Samaan aikaan oli liikkeellä Norovirus

 Kunnalle ei tullut tietoa vatsatautitapauksista

 Kouluilla ei juurikaan poissaoloja

 Perjantai-iltapäivän 26.1. aikana terveydenhuolto alkoi saada yhteydenottoja

 Yhteys ymp.th johtajaan; sähköpostikeskustelut pe-ilta ja la-aamup.

 Vesinäytteet la 27.1.  su 28.1. veden keittokehotus + vaaratiedote

 Verkostoon syötetään ylläpitoklooria 



VESIKRIISI TAMMIKUU 2018

 Varavesisäiliö toimitettu kuntaan.

 Vuotokohta löydetty 30.1. ja aloitettu korjaus  Havaittiin, että kiinteistön 

betoniviemäri risteää vesijohdon yläpuolella

- vuotovesi mennyt aluksi vanhan bet.salaojan kautta ja lopuksi viemärin 

kautta jv-verkostoon

 31.1. Valpperin linja suljettu 

 2.2. epidemiatyöryhmä kokoontuu

 3.2.-6.2. koulut, päiväkodit, terveystalo, palvelutalo irrotetaan verkosta ja 

kiint. sis. verkosto tehokloorataan ja huuhdellaan. Kiinteistöt kytketty 

erillisvesisäiliöihin, toiminta niissä jatkui normaalisti













TEHOKLOORAUS ja HUUHTELU

 Asiantuntijoina mukana mm. TSV OY

 Kunnan verkosto oli mallinnettu syksyllä (FluidIT)

 Mallinnusta hyödynnettiin likaantumisen arvioinnissa sekä kloorauksessa ja 

huuhtelussa 

 Tehoklooraus aloitettiin ti 6.2. klo 23.00  veden käyttökielto

 Kiinteistöjen juoksutus to 8.2. 

 Verkoston huuhtelu alkoi pe 9.2. klo 22

 Kiinteistöjen juoksutus ti 13.2.  veden käyttö keittäen 14.2. 

 Keittokehotuksen purku 22.2. (vaaratiedotteen purku)









VIRANOMAISET

 Ympäristöterveydenhuolto

 AVI, ELY

 Pelastuslaitos

 Maaseutuvirasto

 Ymp.th johti epidemiatyöryhmää

 THL

 Kokouksia päivittäin 27.1.-15.2

 Vaaratiedote 



VIRANOMAISET

 Virka-apupyyntö P2:lle

- puolustusvoimien käyttö ?

  VaPePa : 

8.2. kiinteistöjen tehokloorauksen varmistaminen verkoston latvaosilla

 Tiedottamisesta pyydetty lausunto AVI:lta  ei huomautettavaa

 Yhteistyö viranomaisten kanssa sujui erinomaisesti 



 KIITOS MIELENKIINNOSTA!


