Toimintakertomus 2017

Toimintavuosi 2017 oli Suvisaariston vesiosuuskunnan seitsemästoista toimintavuosi. Varsinainen
vedenjakelutoiminta alkoi vuonna 2002, jolloin avajaiset pidettiin. Toimintavuoden aikana on
vesiosuuskuntaa työllistänyt eniten Espoon kaupungin kaavauudistustyön yhteydessä esiin tulleet
vesihuoltoa koskevat suunnitelmat ja uudistukset.
Osuuskunnan toimintaan vaikuttava kaavoitustoiminta
Kulunutta kautta leimasi Espoon kaupungin kaavauudistustyö, jonka vaikutukset kohdistuvat myös
Suvisaariston vesiosuuskunnan toimintaan. Osuuskunnan hallitus on informoinut Espoon kaupunkia
verkostomme kapasiteettia rajaavista reunaehdoista, sekä kutsui asiantuntijajäseneksi 23.5.2017 alkaen
Espoon kaupungin kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanskan tiedon kulun varmistamiseksi.
Suvisaariston vesiosuuskunta oli asianosaisena mukana Emilia Lehikoisen vetämässä Soukanniemen
asemakaavauudistustyön kunnallistekniikan yleissuunnitelman Vesihuolto – osuutta suunnitelleessa
ryhmässä. Kaavauudistustyöhön liittyen osuuskunta jätti kaksi muistutusta Espoon kaupungille:
1. 01.03.2017 Osuuskunta lähetti muistutuksen kaupunkisuunnittelulautakunnan 02.03.2017
kokoukseen, koskien Bergö, Stora –Lilla Bodö, osayleiskaavamuutosehdotuksessa olleita,
Suvisaariston Vesiosuuskuntaa koskevia vesi- ja viemärihuoltoon liittyviä virheitä.
2. 16.11.2017 vesiosuuskunta jätti asemakaavalautakunnalle suunnatun lausunnon koskien
Soukanniemen asemakaavan kunnallisteknisessä esityksessä olleita puutteita ja virheitä.
Operatiivinen toiminta
Toimintavuosi 2016 - 2017 on ollut rutiininomainen. Laadun valvonta on sujunut ongelmitta sekä
vedenjakelu on toiminut suunnitellusti. Toimintakaudesta on kuitenkin syytä nostaa esille Svartholman Skataholman salmessa tapahtunut viemäriputken vuoto sen potentiaalisen vakavuuden takia. Ilmoitus
vuodosta saatiin 10.09.2017. Tapahtunut vuoto edellytti viranomaisten, sekä Suvisaaristolaisten
informointia. Samassa yhteydessä testattiin Suvisaariston talousveden valvontaohjelman edellyttämien
toimenpiteiden toimivuus. Tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin ryhdyttiin välittömästi ja vika oli saatu
eliminoitua 12.09.2017.
Yhteistyömahdollisuuksien selvittely HSY:n kanssa
HSY:n hallitus edellytti 27.02.2015 HSY:tä selvittämään alueella toimivien vesiosuuskuntien
yhteistyömahdollisuudet osana pk seudun vesihuoltosuunnitelmaa. Suvisaariston vesiosuuskunnan
perustamisen yhteydessä oli yhtenä tavoitteena liittää osuuskunnan toiminta osaksi Espoon veden
toimintaa. Asia hautautui HSY fuusion tapahduttua, mutta vesihuoltosuunnitelman virittämänä ajatus
yhteistoiminnasta on virinnyt uudelleen. HSY:n ja SvSv:n edustajat keskustelivat 15.11.2017 mahdollisesta
yhteistyöstä, ja päättivät koota työryhmän yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseksi. Työryhmä aloitti
toimintansa 24.01.2018. Samassa yhteydessä kutsuttiin HSY:n projektipäällikkö Jyrki Kaija hallituksen
asiantuntija jäseneksi.
Muita tapahtumia toimintakauden varrelta
 Hallituksemme jäsen Robert Donner jätti eroilmoituksensa hallituksen jäsenyydestä 30.05.2017.
Syynä oli kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenyys ja siihen mahdollisesti liittyvä esteellisyys.
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