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  Käsämän vesiosuuskunta, 0580061-3 

 
Hallituksen toimintakertomus 2020 
 

Käsämän vesiosuuskunta on merkitty kaupparekisteriin 24. toukokuuta 1984, joten tilikausi 
2020 oli osuuskunnan 37. toimintavuosi. 
 
 

Toimintaympäristö ja markkinoiden kehitys 
 

Liperin kunnanvaltuuston vahvistama toiminta-alueemme käsittää alueen Liperin 
Selkärannalta Polvijärven Mantilanniemeen ja Kontkalasta Honkavaaran. Osuuskunnalla on 
kaksi omaa pohjavedenottamoa, jotka sijaitsevat Ritukanlahdessa ja Koukelossa.  
 
Osuuskunnan toiminta jatkui tasaisen kasvun merkeissä. Liityntöjen kysyntä lisääntyi ja 
loppuasiakkaiden veden käyttö kasvoi 12,8 % (2019: 15,3 %).  
 
Kysynnän nousuun suurimpana syynä voitaneen pitää maailman laajuisen Covid 19 viruksen 
aiheuttaman pandemian vaikutusta Suomessakin etätyön tekemisenä sekä lisääntyneenä 
kotona oleskeluna.  
 
Veden käytön lisääntyminen näkyi suoraan myös jäteveden määrässä, sillä laskutettu 
kuutiomäärä nousi 17,0 % (2019: 1,8 %). Viemäriverkoston toimintahäiriöt ja niiden 
aiheuttamat kustannukset laskivat hieman pitkän aikavälin tasosta.  
 
Vesijohtoverkostoon liitettiin vuoden aikana seitsemän uutta asiakasta (2019: 3) ja 
osuusmaksun maksaneita omistajia tuli viisi lisää. Kokonaisasiakasmäärä toimintajakson 
lopussa oli 518 asiakasta (2019: 506).  
 
Uusien asiakkaiden liittäminen verkostoon ei lisännyt runkojohtojen pituutta (2019: 2.150 m); 
talojohtoja rakennettiin 1.025 m (2019: 210 m). Toimintavuoden lopussa vesijohtoverkoston 
kokonaispituus oli 155,85 kilometriä (2019: 154,82 km).  
 
Paineviemäriverkoston pituus kasvoi 1.207 metriä (2018: 5.163 m), joten viemäriverkoston 
kokonaismäärä oli jakson lopussa 119,55 kilometriä (2018: 118,02 km). Toiminta-alueella oli 
jakson päättyessä yhteensä 397 jätevesiasiakasta (2019: 390 asiakasta). 
 
 

Veden toimitus ja jäteveden laskutus 
 

Vuoden aikana laskutettiin loppuasiakkailta vettä 76.165 m3 (2019: 67.554 m3). Vuorokautinen 
veden käyttö oli 209 m3 (2019: 185 m3). Edellä mainitun toimituksen lisäksi jälleenmyyjille 
toimitettiin vettä 44.551 m3 (2019: 42.824 m3) eli yhteensä 120.716 m3 (2019: 110.378 m3). 
Osuuskunnan vuorokautinen veden kokonaistoimitus oli 331 m3 (2019: 302 m3).  
 
Jätevesimaksu laskutettiin 24.490 kuutiolta (2019: 20.932 m3). 
 
 

Jäsenistö 
Vuoden aikana hyväksyttiin 12 (2019: 8 jäsentä) uutta jäsentä. Jäsenmäärä oli toimintajakson 
lopussa 551 (2019: 539) jäsentä. 
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Liikevaihto ja tulos    
 

Osuuskunnan talous säilyi toimintavuoden aikana vakaana ja maksuvalmius hyvänä.  
 
Vesi- ja jätevesiverkostoon tehtiin yhteensä 101.424,06 euron investoinnit, joihin saatiin 
avustusta Liperin kunnalta 11.409,68 € nettoinvestointien jäädessä 90.014,38 euroon (2019: 
73.089,42 €). Koneisiin ja laitteisiin tilikaudella ei investoitu (2019: 1.522,21 €). 
 
Veden kulutusmaksua korotettiin vastaamaan yleistä kustannusten nousua. Liittymismaksujen 
hinnat säilyivät ennallaan; vesi 2.000 euroa lisättynä rakentamiskustannuksilla lähimmästä 
runkoputkesta, jätevesi 6.000 euroa lisättynä rakentamiskustannuksilla lähimmästä putkesta 
ja osuusmaksu 33,50 euroa.  
 
Veden ja jäteveden perusmaksut sekä käyttömaksut 1.1.2020 vuoden 2019 mittarinluvusta 
alkaen arvonlisäveroineen olivat: 

• veden perusmaksu kotitalouksilta 60,00 euroa/v (5,00 €/kk),  

• jäteveden perusmaksu kotitalouksilta 80,00 euroa/v (6,67 €/kk),  

• maatalouksien veden perusmaksu 85,00 €/v (7,09 €/kk),   

• veden käyttömaksu 0,80 €/m3 ja  

• jäteveden laskutushinta 2,85 €/m3.  
 
Osuuskunnalla ei ollut tilikauden päättyessä pitkäaikaisia velkoja.  
 
Toimintajaksolta tehtiin kirjanpidossa aineettoman käyttöomaisuuden, verkosto-omaisuuden 
sekä kaluston käyttöikään perustuvat suunnitelman mukaiset poistot, joiden määrä oli 
yhteensä 35.351,21 euroa (2019: 35.794,84 €). Poistoeroon tehtiin 43.000 euron vähennys. 
Verotuksen poistoja eikä vararahastoon siirtoja tehty.  
 
Taseen loppusumma oli vuoden päättyessä 2.318.640,53 euroa (2019: 2.188.285,23 €).  
 
Toimintavuoden tulos oli 10.131,17 euroa voitollinen (2019: 13.042,02 €). 

 
 
Osuuskuntakokoukset 
 

Varsinainen osuuskuntakokous pidettiin 22.6.2020 osuuskunnan toimitiloissa Lipstikassa 
osoitteessa Vaiviontie 173 D 1, 83430 Käsämä. Kokoukseen osallistui seitsemän osuuskunnan 
jäsentä.  
 
Kokouksen puheenjohtajana toimi Alpo Vänskä ja sihteerinä Jaakko Hirvonen.  
 
Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen määräämät asiat.  

 
Hallitus 

 
Osuuskunnan hallitukseen ovat tilikaudella kuuluneet varsinaiset ja henkilökohtaiset 
varajäsenet:  
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Jaakko Hirvonen, puheenjohtaja (1988 - 2021*)       — Markku Nousiainen, varajäsen 
Matti Karttunen, varapuheenjohtaja (2010 - 2022) — Alpo Vänskä, varajäsen 
Jari Huikuri, jäsen (2018 - 2021)             — Mikko Haukka, varajäsen 
Tapio Mustonen, jäsen (2018 - 2023)                         — Vesa Eronen, varajäsen 
Tarja Räsänen, jäsen (2019 - 2022)             — Roger Nyqvist, varajäsen 
Pekka Sorsa, jäsen (2018 - 2023)             — Kari Heikkinen, varajäsen 
 
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa.  
 
* Jäsenyyden alkamisvuosi ja seuraava erovuorovuosi. 

 
 
Henkilöstö 

 
Osuuskunnan maksuliikenteen hoitamisesta vastasi Tarja Räsänen ja verkkotietojärjestelmän, 
KeyAquan ylläpidosta Tapio Mustonen ja Pekka Sorsa. Ritukanlahden ja Koukelon 
vedenottamoiden toimintaa valvoi osa-aikaisena Liperin kunnan palveluksessa oleva Jari 
Kinnunen perehdyttäen Pekka Sorsan päivittäisasioiden hoitoon. Verkoston 
laajennushankkeista vastasi rkm Kari Pitkänen sekä Tapio Mustonen.  
 
Osuuskunnan kirjanpidon ja tilinpäätöksen hoiti Prime Talous Oy Joensuusta ja vesi- ja 
jätevesilaskutuksen Tili- ja taloushallinto Mustonen Oy Liperistä. Verkoston häiriötilanteiden 
selvittämisestä ja tarvittaessa korjaamisesta vastasi LK-huolto Oy Liperistä hallituksen jäsenten 
valvomana ja avustamana.  
 
Toimintavuoden aikana maksettiin palkkoja ja palkkioita lomakorvauksineen yhteensä 
13.245,81 euroa (2019: 11.608,68 €). Lisäksi verkostotöiden suunnittelusta ja valvonnasta 
maksettiin palkkoja ja palkkioita 3.524,80 euroa (2019: 4.681,42 €). 
 
Hallitustyöskentelystä ei maksettu palkkaa eikä palkkioita. 

 
 
Tilintarkastus 
 

Osuuskunnan varsinaisena tilintarkastajana toimi Mauri Mutanen, HT Liperistä ja 
varatilintarkastajana Petri Makkonen, KHT Joensuusta. 

 
 
Katsauskauden tapahtumia ja näkymiä vuodelle 2021 

 
Uusien liityntöjen kysyntä vuodelle 2021 on ollut edellisen vuoden tasolla. Kiinnostuneita ovat 
olleet rantarakentajat kaukana verkostostamme.  
 
Tilikauden suurin toimenpide on laskutusjärjestelmän kokonaisuudistus, nykyisen toimittajan 
päättäessä tukensa 31.12.2021. Poistuva järjestelmä on ollut hidas ja vaikea käyttää 
yksittäisten asiakkaiden tapauksissa. Olemme saaneet palautetta asioiden hitaasta hoidosta. 
 
Toiminnan lisääntyneet velvoitteet ja jatkuvasti kohoavat kustannukset aiheuttavat paineita 
toimitushintoihin. Käyttömaksujen hinnat pidetään riittävällä tasolla vuosikustannusten 
kattamiseksi.  
 


