
 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2020 
 

Vuosi 2020 oli vesiosuuskunnan kahdeskymmenes seitsemäs toimintavuosi. 

Hallitukseen kuuluivat: Markku Tervo puheenjohtaja varalla Matti Härkönen (Kotimäki), Pertti 

Ahonen varalla Risto Huusko, Matti Härkönen (Päivärinne) sihteeri varalla Hannu Koski, Veikko 

Karppinen varapuheenjohtaja varalla Pekka Huusko, Markku Karjalainen varalla Jouko Heikkinen 

ja Ossi Kähkönen varalla Esko Kiviniemi. 

 
Vesiosuuskunnan liikevaihto oli 80 924,49 (v.2019; 70 223,46) euroa. Vesi- ja viemäriverkoston 

tase 31.12.2020 oli 1 333 370,84 (v.2019; 1 253 221,46) euroa. Tilikauden tulos oli -49 489,48 

euroa tappiollinen. Tappioon vaikutti verottajan ohje suunnitelman mukaisesta poistosta. Poistojen 

osuus oli 39 157,64 euroa. 

Hallitus kokoontui kaksi kertaa. Kokoontumisrajoitukset muuttivat Korona (Covid-19 virus) 

epidemian vuoksi sääntömääräisen varsinaisen lähikokouksen pitämisen, jolloin kokous 

toteutettiin sähköpostilla tiedottamalla vuoden 2020 kokousasiat osuuskunnan jäsenille. Lisäksi 

toimintakertomus, jossa esitettiin tärkeimmät tilinpäätöstiedot, laitettiin vesiosuuskunnan 

kotisivuille. Vesiosuuskunnan osakkailla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä varsinaisen 

kokouksen asioista. 

Tilintarkastajana on toiminut Rauli Johansson ja varatilintarkastajana Antti Kääriäinen KPMG- 

yhtiö. Tilipalvelu Arto Huusko on tehnyt osuuskunnan tilipalvelut. Vesilaskutuksen on tehnyt 

Asiointipalvelu Arja. 

 
Veden hinta oli osuuskunnan asiakkaille 2,03 €/m³ ja jäteveden 3,13 €/m3 (sis. alv 24 %). 

Perusmaksu oli 5 m3:n mittarille 90 € vesi tai jätevesi asiakkaille ja 95 € vesi ja jätevesi asiakkaille 

(sis. alv 24 %) sekä 7 m3:n mittarille 160,00 € (sis. alv 24 %). 

Vesiliittymismaksun perusosuus on ollut 6 000 € ja osuusmaksu uusille liittyjille 84,09 €. 

Liittymismaksu jätevesiverkostoon oli 10 000 €. 

Asiakkaat käyttivät vettä 24 061 m3, lisäystä edelliseen vuoteen 2064 m3. Jätevettä osuuskunnan 

asiakkaat tuottivat 9104 m3, lisäystä edelliseen vuoteen 720 m3. 

Tiedot on toimitettu VEETI – vesihuollon tietojärjestelmään. 

 
Osuuskunnassa on 225 jäsentä 228:lla osuudella. Toimintavuonna rakennettiin kuusi vesi- ja 

jätevesiliittymää. Vesiosuuskunnan uudet liittyjät. Vesiliittyjät yhteensä kuusi liittymää. 

Jätevesiliittyjät yhteensä kuusi liittymää. Jätevesiasiakkaita yhteensä on 96 kpl. Osuuskunnassa 

on vesiliittymiä 221 kpl. Jäsen lisäys oli 5 kpl. 

Vesijohtoverkkoa rakensimme: PEH 90-10 550 m, PEH 63-10 940 m, PEH 40-10 290 m 

Jätevesiverkkoa rakensimme: Paineviemäri PEH 63-10 1560 m, viettoviemäri 110 120 m sekä 

neljä kpl kiinteistöpumppaamoja. 

 
Uusiin liittymiin asennutimme ultraääni mittaukseen perustuvia vesimittareita. Mittarit liitettiin 

kaukolukuun, kaukolukukanavana toimii kWh-mittarin M-Bus - väylä. Projektissa yhteistyössä ovat 

olleet Landis & Gyr ja Loiste Oy. Projekti jatkuu edelleen. Verkostojen GPS-paikannus töitä 

jatkettiin. Pumppaamoiden vuosittainen huolto on toteutettu suunnitellusti. 

 
Osuuskunnan tiedotuskanavana on toiminut osuuskunnan www-sivut. Sääntömääräinen 

varsinainen kokous on ilmoitettu lehti-ilmoituksella Sotkamo-lehdessä ja www-sivuilla. 
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