KIESIMÄN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2010
1. Liittyjiä yhteensä
Yhteensä
2. Jätevesi

74 kpl Kiesimällä
36 kpl Palvalahdessa
110 kpl ( n. 90 % alueen talouksista)

Jätevesi pumpataan Kunnan puhdistamoon Kerkonkoskelle
Linjapumppaamoja
7 kpl (2 pumpulla)
Välipumppaamoja
2 kpl
3. Puhdasvesi
Pumppaamo valmis. Alkalointilaitteisto asennettu, suoja-aitaus
valmis .Vesi on laadultaan hyvää ja terveystarkastaja ottanut
näytteet. Veden paineet ja riittävyys erinomaiset.
4. Töiden eteneminen
Putkilinjan sulatusta Kiesimän kanavan haarassa. Vesijohto
saatiin sulatetuksi, mutta viemäriputkea ei yritettykään. Ville
Raivio oli töissä Jarmo Säämäsen koneella ja osuuskunnan
höyrysulatus laitteilla putket aukaistu. Kanavan linjalle ajettu
hiekkaa eristeeksi. Timo Hokkanen tyhjentää viemäri
pumppaamo kaivot putkien sulamiseen asti imuvaunulla.
Yksi liittyjä tullut lisää vuoden aikana.
Metsä Varis on toimittanut maa-ainekset ojalinjoille.
Tarvikehankinnat on tehty pääosin LVI Dahlilta sekä Onniselta ja
KWH - pipeltä tarjousten perusteella.
5. Mitä on saatu aikaan ja mitä tämä maksaa ?
* osuusmaksu on
700,00 euroa
* liittymismaksu veteen
3500,00 euroa (putket tontille asti)
* liittymismaksu jäteveteen 2000,00 euroa (pumppaamo sisältyy)
* Yhteensä
6200,00 euroa
+sähkötyöt, viemäri- ja vesijohtotarvikkeiden hinnat vaihtelivat
kiinteistöjen mukaan 100,00-->1000,00 euroon
Joten kiinteistön suoranaiset kulut ovat 6300,00-->7200,00 euroa
Hallitus päättänyt korottaa liittymämaksuksi 9000,00 euroa, josta
puolet on vesi- ja puolet jätevesiliittymää. Koska enää ei saada
avustuksia, kiinteistöjen on itse haettava mahdolliset avustukset.
6. Tulevaisuuden näkymiä
- Puhtaan veden hinta on
0,50 euroa/m3 + alv
- jäteveden hinta on
n.1,60 euroa/m3 + alv
joka on sama, kuin kunnan Kerkonkosken jätevesimaksu,
Maatiloilla kotieläimille menevä vesi mitataan eri mittarilla ja
siitä ei mene jätevesimaksua.

Jäteveden hintaa jouduttaneen korottamaan tulevaisuudessa
hiukan, koska hinnan määrää Rautalammin Kunta.
Vesimittarit luetaan kerran vuodessa, jolloin vesi ja
viemärimaksut laskutetaan.
Timo Hokkanen tulee jatkossa huolehtimaan puhtaan
vedenottamon ja jätevesipumppaamoiden huollot ja korjaukset,
joten apu on lähellä kun sitä tarvitaan. Vedenottamolla on GSM
hälytys Timolle. Myös hankittu vara-agregaatti huolehtii sähköstä
vedenottamolla sähkökatkosten aikana.
7. Hallinto
Osuuskuntakokous pidettiin 4.4.2010 Paula Nyrösellä.
Käytännön asioiden hoidosta vastaa hallitus, johon kuuluvat
Pj Urho karhu, varapuheenjohtaja Timo Hokkanen, jäsenet: Reijo
Pitkänen, Tauno Simonen, Rauno Kuokkanen ja sihteerinä Pekka
Summanen. Varajäsenet Pekka Summanen, Arja Forsbacka,
Antero Honkonen, Seija Siikavirta ja Veikko Vesterinen.
Hallitus on kokoontuu vuoden aikana tarvittaessa
Tilinpidosta huolehtii T:mi Kaijan toimistopalvelu.

Rautalammilla 16.4.2011 Vesiosuuskunnan hallitus

Urho karhu VOK hallituksen pj

