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YLEISTÄ
Itä-Outokummun Vesiosuuskunta hyväksyttiin kaupparekisteriin 7.10.1987,
kulunut tilikausi 2019 on osuuskunnan 32. toimintavuosi.
Osuuskunta harjoittaa vesilaitostoimintaa. Rakentaa ja yllä pitää
talousvesiverkostoa sekä myy vettä lähinnä osuuskunnan osakkaille.
Osuuskunnalla ei ole omaa vedenottamoa.
Osuuskunta ostaa kaiken käyttämänsä talousveden Outokummun kaupungin vesilaitokselta.
Osuuskunnan vesijohtoverkosto on yhdistetty Outokummun vesilaitoksen vesijohtoverkostoon SaariOskamon vedenottamolla.
Siellä on vesimittari, joka mittaa osuuskunnan ostaman veden määrän.
Jokaisella vedenkäyttäjällä on osuuskunnan asentama vesimittari joka
toimii laskutuksen perustana. Mittarit vaihdettiin ja asennusten
lainmukaisuus tarkistettiin 2019 vuoden aikana.
Mittarien vaihto suoritetaan 10 vuodenvälein. Asennusten lainmukaisuus tarkistetaan 5 vuoden
välein. Samalla otetaan mittarien kulutuslukema.
Kuluvan vuoden aikana osuuskunnan
Valvontatutkimus / Riskien kartoitus / Riskienhallinta suunnitelma.
Hyväksyttiin Terveystarkastuksen puolesta.
Toimitettiin Itäsuomen Ely- keskukselle.
Valvontatutkimus on päivitettävä 5 vuoden välein.

JÄSENISTÖ
Kuluvanvuoden aikana Osuuskunnan jäsenistö oli 204 kpl.
Jäsen määrä kasvoi yhdellä 2019 vuoden aikana.

VEDENTOIMITUS
Osuuskunnan veden myynti vuoden 2019 oli 11kuukautta. Mittarien
luenta päivä aikaistettiin edelliseltä vuodelta yhdellä kuukaudella.
Muutos tehtiin, jotta laskutus valmistuu riittävän paljon ennen vuoden loppua.
Veden myynti jakso oli 30.11.2018 – 30.10.2019, eli 11 kuukautta.
Tuona-aikana vettä toimitettiin 48224 m³ ja ostettiin 52131 m³.
Toimitus määrä arvio 12 kuukauden aikana on
48224 m³ + marraskuun 2019 veden osto 4789 m³ = 53013 m³/ 12 kk
ja veden osto 12 kuukauden ajalta 57335 m³/ 12 kk.
Veden hukka noin 7,5%. Veden myynti oli edellisen tilikauden aika joka oli 12 kuukautta 61823 m³, nyt
arvioitu 12 kuukautta 53013 m³/ 12 kk.
Veden myynti väheni kuluvalla tilikaudella noin 8810 m³.
Vähennys johtuu teollisuuden veden käytön vähenemisestä.
Veden toimitus jakautui seuraavasti:
Maatalous 46 %, Kotitaloudet 32,5 %, Teollisuus 21,5 %.
Kuluneen tilikauden aikana veden hukka on kasvanut edellisvuoteen.
Prosenteissa hukka veden määrä oli 7,5 % edellisen tilikauden aikana 4,3 %.
Hukka veden määrään vaikutti hieman,
Vuonoksessa uusitun runkoputken huuhtelu.
Suurin hukka kuitenkin tuli Vuonoksen ja Törisevän,
runkoputken sulkuventtiilien vuoto.
Veden laatu pysyi hyvänä koko toimintavuoden vuoden.
Veden laatua tarkkaillaan kaksi kertaa vuodessa,
tehtävällä näytteen otolla.
Vesinäytteet ottaa Siun-Sote ja näytteen
tutkii Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy.
Näyte otetaan eripuolilta vesijohtoverkostoa.
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KORJAUS INVESTOINNIT
Tilikauden aika uusittiin vesimittari ja tarkastettiin asennukset.
Mittarien vaihto suoritetaan 10 vuoden välein.
Toinen mittava investointi oli runkoputken siirto Vuonoksen
teollisuus alueella.
Vuonoksen teollisuusalueelta Törisevän suuntaa olevien kiinteistöjen,
veden paine on ollut alhainen vuosien ajan.
Kesällä 2013 asiaa tutkittiin todella paljon.
Runko putken painetta mitattiin useasta kohdasta mutta varsinaista vikaa ei löytynyt. Kesällä 2018
huomattiin, että betonitehtaan pihalla olevat sulkuventtiilit,
tehtaalle sekä Törisevän suuntaan oli rikki.
Silloin päätettiin, että kesällä 2019 runkoputki siirretään kauemmaksi tehdas aluetta.
Venttiilien korjaus oli mahdoton koska tehtaan toiminta olisi pysähtynyt korjauksen aikana. Toiseksi
runkoputki oli rakennettu kuvista poiketen liian lähelle tehdasta. Runkoputki kulki savenotto ja
maantäyttö -alueen ali.
Tästä johtuen ainut vaihto ehto oli siirtää runkoputki.
Pielisen Betoni rakensi talojohdon tehtaan itäpuolelle puolelle omalla kustannuksellaan. Entinen
talojohto tuli tehtaan pohjoispuolelta.
Joten talojohdon rakennustyö oli suuri urakka tehtaalla.
Runkoputken rakennus työt tehtiin heinäkuun 2019 aikana.
Putken siirron jälkeen veden paine niin tehtaalla kuin
Törisevän suunnan kiinteistöillä on ollut hyvä.
Paine ei ole laskenut päivisinkään, jolloin kulutus on tehdas alueella suuri.
Nyt voi käyttää pesukoneita ja käydä suihkussa myös päivällä.
Joka ennen runkoputken siirtoa oli mahdoton.
Runkoputki on voinut vaurioitua myös saven kaivussa,
joka on mennyt lähes runkoputken syvyyteen.
Savi on otettu Outokummun kaupungin kaatopaikan pohjalle.
Investoinnit menivät budjetoitujen kustannusten mukaisesti.

LIIKEVAIHTO ja TULOS
Katsausvuoden liikevaihto oli
Kassavarat ( pankkitili )
Tulo oli tappiolla
Edellisen vuoden tulos oli
Kassa tilanne säilyi investoinneista huolimatta hyvänä.
Tuloksen laskuun vaikutti:
Veden kulutus laskutettiin 11 kuukauden
ajalta tilikauden aikana.
Perusmaksu laskutettiin 12 kuukauden ajalta.
Sekä investoinnit.
Veden myynnin väheneminen.
Laskutuskausi lyheni koska mittarit luettiin edellisen
kerran 30.11.2018, kuluneella tilikaudella 31.10.2019.
Muutos tehtiin, että laskutus saadaan tehtyä hyvissä
ajoin ennen vuoden loppua.
Osuuskunnan osuus ja käyttömaksut pysyivät ennallaan.
Osuusmaksu 84,10 euroa sis. Alv
Liittymismaksu 609,82 euroa sis. Alv
Perusmaksu 12,40 euroa sis. Alv
Kulutusmaksu 1,65 euroa sis. Alv
Pitkä aikaisia velkoja osuuskunnalla ei ole.

94 636,97euroa.
94138,29 euroa.
-29 654,46euroa.
- 9255,38 euroa.
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OSUUSKUNTAKOKOUKSET
Varsinainen Osuuskuntakokous pidettiin 2.5.2019 Hotelli Malmikummussa
Kokoukseen osallistui 5 osuuskunnan jäsentä.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Jukka Kilpinen ja sihteerinä Antti Räsänen.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
HALLITO
Hallitus kokoontui 3 kertaa vuoden 2019 aikana.
Hallituksen jäseninä toimivat seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja: Antti Räsänen
Puheenjohtaja toimi sihteerinä
Vara puheenjohtaja: Jukka Kilpinen
Jäsen: Jaakko Oinonen
Jäsen: Tapio Oinonen
Jäsen: Juha Reijonen
Jäsen: Simo Ratilainen
varajäsenet: Hannu Kuiri, Aimo Patrikainen
Toiminnantarkastajina ovat Pekka Martikainen ja Pertti Hirvonen.
varalla Sirkka Lyyrä-Kärkkäinen ja Tuija Pirhonen
KATSAUS TULEVAAN VUOTEEN 2020
Osuuskunnan liikevaihto laskee hieman vuoden 2019 tasosta.
Veden myynti vähenee, johtuen teollisuuden veden käytön laskusta.
Osuuskunta ei investoi tilikauden 2020 aikana.
Liikevaihto vuodelle 2020 on noin
90750 euroa.
Liiketulos
+5354 euroa
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