Parantala-Honkola vesiosuuskunnan vesikriisi lokakuussa 2016

Vesikriisin alku tapahtui keskiviikkona 12. lokakuuta 2016 kello 12:40. Tuolloin Honkolan
risteyksessä kaapelia kaivamassa ollut kaivinkone kaivoi vesiputken poikki.
Kun vesijohtoverkon paine laski ja vesijohtoverkko oli alipaineinen noin 15 minuutin ajan, jätevesi
ja käyttövesi pääsivät sekoittumaan määräysten vastaisesti samaan kaivoon rakennettujen verkon
ilmausventtiilien pettäessä. Tuloksena vesijohtoverkkoon pääsi ihmiselle haitallisia alkueläimiä ja
bakteereja, jotka aiheuttivat vatsatautiepidemian.

Tästä kaivosta kaikki ongelmat alkoivat (kuva Isto Janhunen /Yle)

Putkirikon jälkeen VOK Huoltopalvelut Oy:stä soitettiin minulle ja kerrottiin tapahtunut. Kysyin, tarvitseeko
minun tulla paikalle. Ei ollut tarvetta. Homma kunnossa ja terveystarkastaja on paikalla. Myöhemmin tuli
ilmoitus, että putki korjattu kaikki ok.
Lauantaina 15.10.16 Tuli soitto VOK Huoltopalvelu Oy:stä että alueella tulee ruskeaa vettä. Olivat
aloittaneet ohijuoksutuksen. Laitoimme tiedotteen osuuskunnan kotisivuille asiasta.
Myöhemmin samana päivänä tuli tieto, että enää ei tule ruskeaa vettä ja juoksutus lopetetaan.
16.10.16 sunnuntai aamuna VOK Huoltopalvelu Oy:stä soitettiin, että edellisenä iltana on haettu vesi
näytteet yhdestä talosta Hietamalta, kun siellä on vatsatautisia. Ilmoitus on myös tehty
Terveystarkastajalle. Näytteet valmistuvat illalla.

Sunnuntai iltana tuli tieto, että joku ryhmä kokoontuu asian tiimoilta. Minuun tai vesiosuuskunnan muihin
hallituksen jäseniin ei missään vaiheessa terveystarkastaja ollut yhteydessä tai kukaan pyytänyt palaveriin
mukaan. VOK Huoltopalvelu Oy:n toimitusjohtaja soitti asiasta ja kertoi palaveriin osallistumisesta, ettei
tarvitse tulla.
Palaverin kulusta sain nopeita puhelinsoittoja ja viestejä VOK Huoltopalvelu Oy:n toimitusjohtajalta.
Kukaan muu ei ollut missään yhteydessä. Palaverissa olivat päättäneet, että minä lähden kahden VOK
Huoltopalvelu Oy:n työntekijän kanssa kiertämään taloja ja kertomaan tilanteen. Alkutapaaminen sovittiin
Hietamalle Kartanokievarin pihaan klo 21.00 Tapaamisen alussa kysyin VOK Huoltopalvelu Oy:n
toimitusjohtajalta, että miksei tiedotetta laitettu televisioon. Terveystarkastaja oli päättänyt, että
tiedotusvälineille ei asiasta kerrota. Terveystarkastaja huolehtii tiedottamisesta.

Lähdimme jakamaan tehtyjä monisteita. Totesin asian mahdottomaksi ja lopetin ovelta ovelle jakamisen klo
23.00, kun ihmiset eivät avanneet ovia.
VOK Huoltopalvelu Oy:n toimitusjohtaja oli jakanut yön aikana jokaisen talouden postilaatikkoon
tiedotteen.
Maanantaina sama ryhmä oli kokoontunut pari kertaa, kutsumatta minua mukaan.
Sain tietää, että ryhmä kokoontuu tiistai aamuna, jolloin kutsuin itseni mukaan palaveriin. Sen jälkeen olin
joka palavereissa.
Keskiviikkona 19.10.16 kokoontui epidemiatyöryhmä, johon minua ei kutsuttu mukaan. Kutsuin itseni
seuraavaan ryhmän tapaamiseen. Aluksi minua ei meinattu mukaan ottaa, mutta koska epidemia oli
meidän alueella, niin ottivat mukaan.
VOK Huoltopalvelut lähettivät tekstiviesti tiedotteita useita tuhansia kriisin aikana. Saimme tekstiviesti
tiedotteet toimimaan ja lähetettyä kaikille osakkaille, joiden numerot saimme ongittua tiistaina 18.10.
Osalle saimme jo tiedotteet lähtemään maanantai 17.10 aamusta.
Ongelmaksi muodostui, että lähetimme viestejä koiratutkiin ja kodin turvajärjestelmiin.
Omasta mielestäni tiedottaminen parani loppua kohden.
Äänekosken Energia teetti tiedottamisesta selvityksen, mutta näinhän se menee, että kuka on maksaja, niin
semmoinen selvitys tulee.
Matkalla oli paljon asioita, joihin ei ollut vastausta antaa heti.
Nämä avoimet tiedotustilaisuudet toivat asukkaille tietoa
Vesiosuuskunnalla oli varautumissuunnitelma laadittu, mutta itse tulin vesiosuuskunnan hallitukseen ja
samalla puheenjohtajaksi n. kuukautta ennen vesikriisiä, joten en ollut kerennyt asiaan perehtyä. Kukaan ei
kriisin aikana kertonut varautumissuunnitelmasta.
Kriisin jälkeen varautumissuunnitelma on päivitetty.
Vesikriisistä aiheutunut jälkityö on aiheuttanut töitä hallitukselle. Esimerkiksi laskutusta ei meinattu saada
kuntoon millään ja ihmiset ovat aiheestakin olleet hermostuneita.
Vesikriisiaiheutti sen, että hallitukseen ja vuosikokoukseen ihmiset eivät ole kiinnostuneita tulemaan.
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