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ETELÄ-KUOPION VESIOSUUSKUNNAN HALLITUS TIEDOTTAA
Hallitus toivottaa kaikille osuuskunnan jäsenille hyvää ja aurinkoista kesää.
On tullut se aika vuodesta, kun vesi- ja jätevesimittarit on luettava. Oheisessa kirjekuoressa
on mittarin lukemailmoitus ja palautuskirjekuori (postimaksu maksettu).
Pyydämme palauttamaan lukeman 10.9.2020 mennessä. Laskun eräpäivä on 31.10.2020.
Lukeman voi laittaa myös tekstiviestinä tai sähköpostina: eesuom@dnainternet.net.
Vesi- ja jätevesiverkostomme on toiminut kohtuullisen hyvin. Jätevesiverkoston kiinteistöpumppaamoissa on ollut joitakin häiriöitä johtuen käytöstä ja laitteista.
Vesiosuuskunnalla on käytössä omat kotisivut osoitteessa
www.etelakuopionvesiosuuskunta.fi. Kotisivuilla näkyy tietoa vesiosuuskunnan toiminnasta,
perustamisesta ja säännöistä. Sivuja täydennetään tarpeen vaatiessa.
Koronaviruksen takia varsinaista kokousta ei ole voitu pitää. Kokous pidetään elokuun lopulla.
Tilinpäätös v. 2019 on valmistunut ajallaan. Liikevaihtoa kertyi 119 654,27 €, tappiota tuli 1
509,87 €, tase näytti 1 976 325,60 €. Tilinpäätös käsitellään varsinaisessa kokouksessa elokuun
lopulla. Koronaviruksen vuoksi laki sallii poikkeuksellisesti varsinaisen kokouksen pidon syyskuun
loppuun mennessä. Tilitoimistona meillä on Tili-Consults Oy ja tilintarkastajana SYS Audit Oy,
joka on tarkastanut vuoden 2019 tilit 14.4.2020.
Vesiosuuskunnalla on käytössä tekstiviestisovellus, millä ilmoitamme matkapuhelimeenne
verkoston häiriöistä.
Vesiverkoston pituus on 120 km ja jäteveden 40 km. Vesiliittymiä on 330 ja jätevesiliittymiä 133.
Uusia liittymiä rakennetaan v. 2020 2 vesi- ja 1 jätevesiliittymää.
MAKSUT VUONNA 2020
•
•
•
•

•

Vuoden 2020 vesimaksu on 2,02 € kuutio ja jätevesimaksu 4,10 € kuutio.
Perusmaksu vedestä on 70 € ja jätevedestä 130 € vuodessa. Maksut sisältävät alvin.
Perusmaksulla katetaan kiinteät kustannukset.
Jätevesiverkostossa on 8 tietokoneohjattua pumppaamoa ja vesiverkostossa 2
paineenkorotusasemaa. Lisäksi Koivujärventien varrella on 2 virtausmittauskaivoa.
Kiinteistökohtaisia jätevesipumppaamoita on 133 kpl.
Kuopion Vesi laskuttaa osuuskuntaa 6 kertaa vuodessa vesi- ja jätevesimaksuista.
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Veden laatua seuraa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, ottamalla vesinäytteet neljä kertaa
vuodessa eri puolilta toiminta-aluetta sijaitsevista kiinteistöistä. Vesi on ollut puhdasta aina
vesiosuuskunnan toiminnan aikana.
Vesiosuuskunnalla on agrikaatti (55 kv). Varavoimaksi pidempien sähkökatkojen varalta, jolla
saadaan paineenkorotusasema toimimaan.
Vesiosuuskunnan talous on säilynyt vakaana ja osuuskunta on velaton.
Vuoden 2021 maksuista tiedotetaan marras-joulukuun vaihteessa hallituksen päätettyä maksuista
kokouksessaan marraskuussa 2020.
Huolloista vastaa Mäkelä-Plast Oy puh. 050 037 3052.
YHTEISTYÖ TIETOKONEVERKOSTOSSA
•
•

•

•
•

•

Verkostokartat uusista liittymistä toimitetaan vuoden lopulla aina Kuopion kaupungille.
Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan paineenkorotusasema ja jäteveden runkoputkessa olevat
linjapumppaamot ovat kaukovalvonnassa ja hälyttävät häiriöistä huoltofirmaan ja
puheenjohtajalle.
Tähän asti useimmilla vesiosuuskunnilla on ollut verkostot GPS -kartoilla. Etelä-Kuopion
vesiosuuskunnan verkostojen putket, pumppaamot, sulut, niiden merkit ym. näkyvät
tietokoneilta. Huolloista tulee merkinnät myös tietokoneille.
Lisäksi uusi vesilaki velvoittaa vesiosuuskunnat ilmoittamaan ympäristöhallituksen
Veeti -tietokonejärjestelmään tilinpäätöstiedot, veden ja jäteveden kulutuslukemat ym.
Laki vaatii, että vesiosuuskunnilla pitää olla kloorausmahdollisuus. Etelä-Kuopion
vesiosuuskunnalla on klooraussuunnitelma verkostosta. Klooraus tehdään yhteistyössä
Osuuskunnat Savo ry:n kanssa.
Toivomme, että merkitsette mittarinlukuilmoitukseen puhelinnumeronne ja
sähköpostiosoitteenne. Täten meillä on valmius ilmoittaa teille vioista ja niiden kestosta
matkapuhelimeenne.

10.07.2020 Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan hallituksen puolesta pj. Eero Suominen.
Mikäli teillä on kysyttävää vesi- ja jätevesiverkoston asioista, tai häiriö iskee vesi- tai
jätevesiverkostoon, ottakaa yhteyttä. pj. Eero Suominen puh. 040 018 8809.
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