
Toimintasuunnitelma kaudelle 2018 - 2019 

Suvisaariston vesiosuuskunta on toiminut 17 vuotta. Tänä aikana se on hankkinut merkittävän osaamisen 

matalapaineviemäröintiin perustuvan verkon ylläpidosta ja hoidosta. Verkoston häiriötön toiminta on 

luonut suvisaaristolaisille lujan uskon ja luottamuksen verkostomme toimintaa kohtaan. Myös 

verkostomme sopeutuminen luonnonvaraiseen saaristomaisemaan on ollut merkittävä tekijä kaikille 

Suvisaaristossa asuville. Kaikesta edellä mainitusta on ollut osuuskunnan hallitukselle paljon hyötyä silloin, 

kun se on osallistunut vesihuoltoa koskeviin neuvotteluihin Espoon kaupungin ja HSY-veden kanssa.  

Tulevaa toimintakautta leimaa paljolti samat teemat kuin päättynyttä kautta. Espoo jatkaa saaristoa 

koskevaa kaavauudistustyötä, vaikka Soukanniemen asemakaava näyttääkin tällä hetkellä olevan vahvassa 

vastatuulessa. Aktiivinen keskustelujen ylläpito Espoon kaupungin päättäjiin jatkunee myös tällä 

toimintakaudella. Espoon kaupungin teknisen toimen johtaja Harri Tanska jatkaa hallituksen asiantuntija 

jäsenenä, mikä varmistaa tiedonkulkua kaupungin ja osuuskunnan välillä. 

Pienten vesilaitosten on noudatettava samoja veden laatuun kohdistuvia ja lain edellyttämiä velvoitteita 

kuin suurtenkin. Tästä syystä niiden kustannusrakenne on erityisen kireä. Suvisaariston vesiosuuskunnan 

2018-2019 talousarvioehdotus on edelleen operatiivisesti hieman alijäämäinen. Operatiivisten 

kustannusten ja tulojen saaminen tasapainoon on keskeinen päämäärä. Tavoitteeseen pääsemiseksi on 

kaksi tietä: 

1. tehostaa toimintaa ja etsiä kustannussäästöjä 

2. kerätä lisää rahaa osuudenomistajilta  

Hinnoittelumme on noudattanut HSY:n hintoja, niin veden, jäteveden kuin perushinnoittelun osalta.  Jotta 

voimme edelleen pitää kiinni HSY:n hintatasosta, tavoitteena on tehostaa toimintaamme.  

 

Yksi merkittävä kustannuksia pienentävä mahdollisuus on tehdä yhteistyötä muiden vesilaitosten kanssa. 

Joulukuussa 2017 HSY:n johto ja SvSv:n edustat keskustelivat mahdollisuuksista HSY:n ja SvSv:n väliseen 

yhteistyöhön.  Kuluvalla kaudella on tarkoitus selvittää, onko HSY:n ja SvSv:n mahdollista löytää molempia 

osapuolia hyödyttäviä yhteistyömuotoja. Työ alkoi tammikuussa 2018 pidetyllä työpalaverilla, jolloin 

aloitettiin mahdollisten yhteistyömuotojen ja yhteistyöalueiden kartoitus. Asian edistämiseksi HSY:n 

edustaja, Jyrki Kaija, osallistuu asiantuntijana SvSv:n hallituksen kokouksiin, jolloin hänellä on mahdollisuus 

syventää tietämystään toiminnastamme.  

 

Viime toimintakaudella, Braskarnan alueella, tapahtunut jätevesiputken vaurio toi konkreettisesti esille 

toimintavalmiussuunnitelman merkityksen. SvSv:n toiminnan kannalta on keskeistä, että 

valmiussuunnitelman edellyttämät informaatioverkostot ovat ajan tasalla ja toimivia. Siksi tulevalla 

kaudella on tarkoitus syventää kommunikointia SvSv:n toimintaa säätelevien ja koordinoivien tahojen 

kanssa. Tällaisia tahoja ja organisaatioita ovat mm: 

 Espoon ympäristöterveys  

 Espoon johtotietokeskus 

 Espoon museovirasto 

Yllä mainituista painopistealueista huolimatta on, verkoston luotettava toiminta ja veden laadun, 

toimintamme keskiössä.    

 

Suvisaariston vesiosuuskunta Sommarö vattenandelslag 

hallitus 


