
Säviän vesiosuuskunta Y-tunnus 2067997-0 Sivu 1/2 

Kissakuusentie 8 044-7766766 Tuomo,tj savianvok@gmail.com 

72100 Karttula  www.savianvesiosuuskunta.fi 

Säviän vesiosuuskunta 

Kissakuusentie 8 

72100 Karttula 

 

SÄVIÄN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2020 

 

Säviän vesiosuuskunnan historia 

Säviän vesiosuuskunta on perustettu vuonna 2006, jolloin alkoi Keitele-Pielavesi väli-

sen runkolinjan 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 Ko-

neurakointi Aimo Tikkanen ja verkostoja rakennettiin vuosina 2010-2012. Kesäkuusta 

2016 lähtien Karttulan vesiosuuskunta on toiminut Säviän vesiosuuskunnan isännöitsi-

jänä. Isännöintisopimuksen kautta Karttulan vesiosuuskunta hoitaa Säviän vesiosuus-

kunnan hallinnon, sekä toimii osuuskunnan toimitusjohtajana.  

 

Toiminta vuoden aikana 

Jätevesiverkoston linja- ja välipumppaamoiden huolto- ja tarkastuskierroksia tehtiin 2 

kappaletta vuoden aikana. Huolto- ja tarkastuskierrokset hoitivat hallituksen jäsenet 

Hannu Karhunen ja Pekka Jääskeläinen. 1.3.2020 alkaen taloushallinnon palvelut otet-

tiin erilleen Karttulan vesiosuuskunnan isännöintisopimuksesta ja kirjanpito- ja toimis-

topalveluista tehtiin sopimus Tili ja isännöinti Oksman Oy:n kanssa. Korona pandemia 

ei ole vaikuttanut merkittävästi osuuskunnan toimintaan, ainoastaan osuuskuntakokous 

jouduttiin siirtämään syksylle. 

 

Rakentaminen 

Verkostoon ei liittynyt uusia kiinteistöjä vuoden 2020 aikana, eikä osuuskunta tehnyt 

verkoston rakentamista vuonna 2020. 

 

Katsaus tulevaan 

Osuuskunnalla ei ole suunnitteilla suuria rakennushankkeita. Osuuskunnan toiminta 

jatkuu normaaliin tapaan. Verkoston huolto, tarkastus ja ylläpito toimintaa kehitetään 

mahdollisuuksien mukaan. Varautumissuunnitelma ja valvontatutkimusohjelma pide-

tään ajan tasalla. Jätevesiverkoston vuotovesien määrää seurataan ja uusien vuoto-

paikkojen kartoitusta jatketaan, mikäli tarvetta ilmenee.  Vesijohto- ja jätevesiviemäri-

verkoston toimintavarmuuteen ja ylläpitoon varaudutaan taloudellisesti. 

 

Kokoukset ja organisaatio 

Varsinainen osuuskuntakokous pidettiin 27.8.2020. Hallitus on tilikauden aikana ko-

koontunut 3 kertaa ja sen kokoonpano osuuskuntakokouksen jälkeen oli seuraava: 

varsinainen jäsen  

Hannu Karhunen, pj. 27.8.2020 saakka 

Pekka Jääskeläinen, vpj. 

Maija-Liisa Kymäläinen 

Kari Nuutinen, pj. 27.8.2020 alkaen 

Pasi Kolehmainen 

Heikki Korhonen, varajäsen 

Risto Ikäheimo, varajäsen  

Osuuskunnan toimitusjohtajana on toiminut Tuomo Laitinen Karttulan vesiosuuskun-

nasta 1.6.2016 alkaen, tilintarkastusyhteisönä Juha Tissari Oy ja tilintarkastajana Juha 

Tissari, KHT, HT.  
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Taksat 

Osuuskunnan perimä vesimaksu 1.5.2019 lukien oli 1,40 euroa/m3 ja jätevesimaksu 4,30 

euroa/m3. Perusmaksuna vesiasiakkailta on laskutettu 9,50 €/kk, jäteveden perusmaksu 

on ollut 14,00 €/kk Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero, joka vuon-

na 2020 oli 24 %. Taksoissa ei ollut muutoksia vuonna 2020. 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 vesilaitokselle.  

 

Veden laatu 

Säviän vesiosuuskunnan toimittama vesi oli vuonna 2020 laadultaan tasalaatuista ja 

täytti kaikilta osin talousvesiasetuksen laatuvaatimukset ja suositukset. Vesinäytteiden 

tulokset on julkaistu osuuskunnan internet sivuilla, jossa tulokset julkaistaan aina jat-

kossa. 

 

Veden ostot m3  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pielavesi   1558 1589 1225 1616 6299 17956 15931 

Keitele   10368 10594 10092 10857 6985 177 259 

Yhteensä   11926 12183 11317 12473 13284 18133 16190 

Laskutettu   10257 12235 10532 12348 13417 16044 18027 

EROTUS        -2089 +1837 

 

Jäteveden laskutus m3    2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Osakkailta laskutettu  4257 5169 4598 4860 4700 5380 4593 

Puhdistamoille toimitettu 

Pielavesi    8818 7580 7979 6352 6073 5660 6382 

EROTUS   -4561 -2411 -3381 -1492 -1373 -280 -1789 

 

 

Poistot 

Tilikaudella on kirjattu poistosuunnitelman mukaiset tasapoistot, poistosuunnitelma on 

esitetty taseen liitetiedoissa. Tilikauden poistojen yhteismäärä on 24 788,48 euroa. 

 

Tilikauden tulos  

Tilikauden kirjanpidollinen tulos osoittaa -1 250,61 euron alijäämää. Hallitus esittää, 

että alijäämä kirjataan osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan tilille 'edellisten tili-

kausien tulos'.  


