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Säviän vesiosuuskunta 
72100 KARTTULA 
 
SÄVIÄN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2017 
 
Säviän vesiosuuskunnan historia 
Säviän vesiosuuskunta on perustettu vuonna 2006, jolloin alkoi Keitele-Pielavesi välisen run-
kolinjan suunnittelu. Kuljetusliike Järveläinen Oy Keiteleeltä toimi runkolinjan urakoitsijana ja 
linja saatiin valmiiksi vuonna 2008. Säviän vesiosuuskunnan verkostoja on rakennettu 2 eri 
rakennusvaiheessa. Molempien vaiheiden urakoitsijana toimi Koneurakointi Aimo Tikkanen ja 
verkostoja rakennettiin vuosina 2010-2012. Kesäkuusta 2016 lähtien Karttulan vesiosuuskun-
ta on toiminut Säviän vesiosuuskunnan isännöitsijänä. Isännöintisopimuksen kautta Karttulan 
vesiosuuskunta hoitaa Säviän vesiosuuskunnan hallinnon ja talouspalvelut, sekä toimii 
osuuskunnan toimitusjohtajana. 
 
Vuoden päätapahtumat 
Toukokuussa neuvoteltiin Pielaveden kunnan kanssa jätevesiverkoston vuotovesien kartoi-
tuksesta ja vesi- ja jäteveden tukkuhinnoittelun käyttöönotosta. Jätevesiverkoston vuotovesi-
en eli hulevesien kartoitusta suoritettiin kevään ja kesän aikana, kartoitukseen osallistuivat 
osuuskunnasta Hannu Karhunen ja Tuomo Laitinen ja Pielaveden kunnalta Reino Valta. Vuo-
tovesipaikkoja verkostosta löydettiin muutamia ja niiden korjaustoimet aloitettiin loppuvuodes-
ta 2017 ja työt jatkuivat myös tammikuussa 2018. Vuotovesikorjausten maanrakennustyöt 
teki Kuljetusliike Järveläinen Keiteleeltä. Pielaveden kunnan tekninen lautakunta teki päätök-
sen 26.9.2017 tukkuhintojen käyttöönotosta Säviän vesiosuuskunnalta laskutettavan veden 
ja jäteveden osalta, tukkuhinnoittelu tuli käyttöön vuoden 2018 alusta. Jätevesiverkoston lin-
ja- ja välipumppaamoiden huolto- ja tarkastuskierroksia tehtiin 2 kappaletta vuoden aikana. 
Huolto- ja tarkastuskierrokset hoitivat hallituksen jäsenet Hannu Karhunen ja Pekka Jääske-
läinen.  
 
Rakentaminen 
Osuuskunta ei ole rakentanut uusia verkostoja vuoden 2017 aikana.  
 
Katsaus tulevaan 
Osuuskunnalla ei ole suunnitteilla suuria rakennushankkeita. Osuuskunnan toiminta jatkuu 
normaaliin tapaan. Verkoston huolto, tarkastus ja ylläpito toimintaa kehitetään mahdollisuuk-
sien mukaan. Varautumissuunnitelma ja valvontatutkimusohjelma pidetään ajan tasalla ja 
internetsivujen sisältöä kehitetään vuoden 2018 aikana. Jätevesiverkoston vuotovesien mää-
rää seurataan tehtyjen korjaustoimien osalta ja uusien vuotopaikkojen kartoitusta jatketaan, 
mikäli tarvetta ilmenee. Jätevesiverkoston linja- ja välipumppaamoiden kaukovalvonnan han-
kintaa valmistellaan ja siihen varaudutaan taloudellisesti. 
 
Kokoukset ja organisaatio 
Varsinainen osuuskuntakokous pidettiin 9.5.2017. Hallitus on tilikauden aikana kokoontunut 4 
kertaa ja sen kokoonpano osuuskuntakokouksen jälkeen oli seuraava: 
varsinainen jäsen  
Hannu Karhunen, pj 
Pekka Jääskeläinen, vpj 
Maija-Liisa Kymäläinen 
Kari Nuutinen 
Tiina Mäkelä 
Pasi Kolehmainen, varajäsen 
Risto Ikäheimo, varajäsen  
Osuuskunnan toimitusjohtajana on toiminut Tuomo Laitinen Karttulan vesiosuuskunnasta 
1.6.2016 alkaen, tilintarkastusyhteisönä Juha Tissari Oy ja tilintarkastajana Juha Tissari, 
KHT, HT.  
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Talous 
Osuuskunnan perimä vesimaksu 1.5.2017 lukien oli 1,68 euroa/m3 ja jätevesimaksu 4,30 eu-
roa/m3. Perusmaksuna vesiasiakkailta on laskutettu 9,50 €/kk, jäteveden perusmaksu on ollut 
13,50 €/kk Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero, joka vuonna 2017 oli 24 
%. Osuuskuntakokouksen 20.5.2016 päätöksen mukaisesti perusmaksua laskutetaan kaikilta 
kiinteistöiltä, jotka ovat maksaneet liittymismaksun. Vesiosuuskunta ostaa vettä Keiteleen 
vesilaitokselta ja Pielaveden vesilaitokselta, sekä toimittaa jäteveden Pielaveden vesilaitok-
selle.  
 
Veden laatu 
Säviän vesiosuuskunnan toimittama vesi oli vuonna 2017 laadultaan tasalaatuista ja täytti 
kaikilta osin talousvesiasetuksen laatuvaatimukset ja suositukset. Vesinäytteen tulos on jul-
kaistu osuuskunnan internet sivuilla, jossa tulokset julkaistaan aina jatkossa. 
 
Veden ostot m3  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Pielavesi   2333 1958 1315 1558 1589 1225 1616 
Keitele   5433 8247 9419 10368 10594 10092 10857 
Yhteensä   7766 10205 10734 11926 12183 11317 12473 
Laskutettu    10174 10779 10257 12235 10532 12348 
 
Jäteveden laskutus m3    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
   
Osakkailta laskutettu  3386 4314 4448 4257 5169 4598 4860 
Puhdistamoille toimitettu 
Pielavesi    4229 7363 7748 8818 7580 7979 6352 
EROTUS   843 3049 3300 4561 2411 3381 1492 
 
 
Poistot 
Tilikaudella on kirjattu poistosuunnitelman mukaiset tasapoistot, poistosuunnitelma on esitet-
ty taseen liitetiedoissa. Tilikauden poistojen yhteismäärä on 24 869,69 euroa. 
 
Tilikauden tulos  
Tilikauden kirjanpidollinen tulos osoittaa 2 580,88 euron alijäämää. Hallitus esittää, että ali-
jäämä kirjataan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan tilille 'edellisten tilikausien tulos'.  


