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osuuskunnan jdsenmddrd toimintavuoden lopussa oli 512, joista uusia 14.
Palvelujen kiiyttiijiii (ei jdsenid) 59.
14 asiakasta on viemdriverkostossa, 69 vesi + viemdrija pelkkd puhdas vesi on 496 asiakkaalla.

Purolan avoin yhtymd Reittioltd liittyi Pieksdnkosken vesiosuuskuntaan uusina jdsenind vuoden 2016
aikana.

osuuskunnan toiminta on laajentunut vuosien varrella isolle osaa Nilsidn alueella. yhteiskunnan ja muiden
sidosryhmien ja lainsddddnndn takia kirjanpidon ja kustannusten jaon on oltava tarkemmin esitettynd my6s
osuuskunnan jdsenille.

Veden jakelu:

Vedenjakelualue Veden toimittaja Liittymid kpl. kulutus m3 m3/ vrk perusmaksut:
alv. Oo/o
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kuluttajahinta; 1,36 €/m3

Liittymiste 9 sijaitsee Juankoskella, 480 Kuopiossa ja 76 Siilinjiirvelld. Vesimittari on 563 liittymdlld.

Veden laatu:
Talousveden laatua tutkittiin suunnitelman mukaan. Vedenlaatu oli toimialueella hyvdlaatuista koko
vuoden ajan kaikissa vesinaytteissd. Tutkimustulokset lciytyvdt osuuskunnan kotisivuilta. Veden laadun
varmistamisen hinta nousi tuhansia euroja vuodessa.

PI EKSANKOSKEN VESIOSUUSKU NTA

1. Yld-Pieksd Koillis-Savon Vesi Oy 391
Potjdn vok. (varalla)

2. Suholanmdki Vuotjdrven vok. 46
3. Reittio Kuopion Vesi 43
4. Konttimdki Kuopion Vesi 95

YHTEENSA: s6s

Jitevesiliittymit:
t. Tahkomdki- Kalliolahti 15
2. Pajulahti, Kuopio 39
3. pajulahti- Kuuslahti, Siilinjdrvi t7
4. Poljdn vok. pajulahti , Kuopio Lz

83
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Ahola nsaa ren jdtevesiosakeyhti0
Siilinjdrven kunnan puhdistamo

Jdtevedestd perittAvd maksu oli 2,48 €l m3.

Mitatut jdtevesimddrdt pajulahden linjoilta oli 593G mrla Aholansaaren 359 m3.
Jdteveden rakentaminen saatiin pddtoksen kun halukkuus viemdriin liittymiseen suuremmassa
mittakaavassa loppui vapautuspddtosten takia.
Tdydennysrakentamista linjojen varteen ja uusia alueita otetaan kuitenkin viemdriverkostoon, jos
halukkuutta ilmenee ia rakentaminen voidaan toteuttaa kustannustehokkaastijdsenten kannalta,

RAKENTAM!NEN.

Vesijohdot:
Toimintavuoden aikana rakennettiin 14. vaihetta Siilinjdrven puolelle ja 15. rakennusvaihetta koko muulle
toimialueelle' Hallitus pddtti lopettaa em. rakennusvaiheet vuoden lopussa. Vesijohtolinjaa rakennettiin
4 km. Uusia vesiliittymid tehtiin 1.5. Vesijohtoverkoston pituus on tdild hetkelld n. 260 km.
Paineenkorotuksia 5 linjapum ppaamoa ja 2 kiinteistdilld.

Kotipaikka; Kuopio
www. pieksa n koske nvesiosu usku nta.fi

Perustettu v. 1992
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L.1, -31.t2.2016 25. toimintavuosi

PaineviemHrilinjat:
Viemdriverkoston pituus vuoden lopussa 24,4km. (Lisiiksi Kuopion Vedeltd osuuskunnan hallinnassa 5 km)
Viemd riverkostossa on 65 ta lopumppaamoa ja 6 linja pu mppaa moa.
Viemdriverkkoa rakennettiin my6s Siilinjdrvelle 8 liittyjdn verran, rakentaminen jatkuu vuoden 2017 aikana
suunnitelmien mukaan, Vuoden lopussa on Siilinjdrvelld 17 kiinteistOd ja Kuopiossa 66.
Viemdriliittymien liittymismaksu tulee jatkossa nousemaan, koska valtio ei endd avusta rakentamista.

Huolto: Vesimittareita uusittiin suunnitelman mukaan ja puhdasvesipumppaamojen pumput huollettiin.
Vedenjakelu keskeytyi vain ReittidllS pitkien sdhkokatkojen takia. Nyt sinne on hankittu oma traktori-
kdyttdinen aggregaatti. Pieksdnkosken vesijohtoverkosto on yhdistetty 12 kohdasta eri vedentoimittajiin,
Vesijohtojen vuodot olivat ldhinnd talojohtojen vuotoja vesimittarin ldpi.
Osuuskunnalla on 11 sdhkoliittymee, t2 puhelinliittymdd ja 2 aggregaattia toiminnan varmistamiseksi.

Tafous: Tilikauden tappio ennen satunnaisia erid on 71.622,t6 €.
Hallitus esittdd, ettd tilikauden tappio 7L.622,16 € siirretddn yli- ja alijiiiimdtilille.

Osuuskunnan taloudellisessa tilanteessa ei ole tapahtunut muutoksia aikaisempiin vuosiin verrattuna,
vaikka joka vuosi on ollut paljon rakentamista, toimintavuonna pddasiassa viemdriliittymid.
Rakentamiskustannukset on katettu pelkdstddn liittymismaksuilla ja avustuksilla. Osuuskunnan kassasta on
lainattu uusille liittyjille liittymismaksulainaa, jonka korko on tdlld hetkelld 5 %.

Jdsenille liittymismaksuvelka on jo n. 1.253,000 €. Siirto- ja palautuskelpoisuus on "alentanut" liittymien
hintaa yli 220.000 euroa, Osuuskunnan riski on palautuskelpoisuuden maksaminen; jos liittymdn kdytto
joillakin kiinteist6illd lakkaa pysyvdsti.

Huono taloudellinen tilanne yleensd ndkyy myos osuuskunnan taloudessa maksusaatavien muodossa,
Edelleenkddn osuuskunnalle ei ole syntynyt lainkaan luottotappioita vaan kaikki rdstissd olleet maksut on
saatu perittyd tavalla tai toisella.

Tilitoimisto vaihtuu vuoden 2016 lopussa. Uusi tilitoimisto on Tilija lsdnnointi Oksman Oy Karttulasta.

Kokoukset ja hallinto:
Osuuskuntakokous pidettiin 29.4.2016 Kivennavalla. Kokoukseen osallistui 56 jdsentd,

Hallitus kokoontui 6 kertaa vuoden aikana kokoonpanossa:

Pekka Vddndnen, puheenjohtaja 1997 -

Timo Pekkarinen, sihteeri t992-
JukkaPekkarinen,varapuheenjohtaja 1997-
Tuomo Korhonen, jdsen 2001-
Raimo Markkanen, jdsen zOtL-
Varajdsenet:

1. varalla Viljo Nuutinen ja 20L6-
2. varalla Helge Martikainen 20!4-

Tilintarkastajat: KariJanhonen. 2000-
Varalla Liisa Kuopusjdrvi 20tt-

Nilsidssti 13,4.20t7

PIEKSANKOSKEN VESIOSUUSKUNNAN HALLITUS ^7/ PH 1Q
Perustett v.I992 L. 

. Kotipaikka; Kuopio
www. pieksankoskenvesiosu usku nta.fi



Pieksdnkosken vesiosuuskunta
Vddndnen Pekka
Y-tunnus 0956232-5

TILINPMTOS

01 .01 .201 6 -31.12.2016

TASE

VASTAAVAA

PYSWAT VASTMVAT

Aineelliset hy6dykkeet

Maa- ja vesialueet
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskenerdiset hankinnat
Aineelliset hyddykkeet

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet
Sijoitukset

PYSWAT VASTMVAT

VAIHTUVAT VASTMVAT

Pitkdaikaiset saamiset

Myyntisaamiset
Pitkdaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset

Rahat ja pankkisaamiset

VAIHTUVAT VASTMVAT

VASTMVAA

31.12.2016

22614,35
930 750,17
572722,07

1 526 096,59

168,19
168,19

1526254,78

257 445,20
257 445,20

38707,79
4822,83

27 312,43
70 843,05

312 633,62

640 g2'1,97

2167 176,65

31.12.2015

21 993,65
971447,35
476't02,33

1 469 533,33

168,19
168,19

1 469 701,52

229 399,40
229 389,40

84932,23
5572'1,91

439,50
141093,54

309 125,49

679 608,42

2't49 309,94



Pieksdnkosken vesiosuuskunta
Vddndnen Pekka
Y-tunnus 0956232-5

TILINPMTOS

01 .01 .201 6 -31 .12.2016

4

VASTATTAVAA

OMA PMOMA

Pddoma / Osuuskunta

Osuuspddoma
Muut rahastot
Pddoma / Osuuskunta

Edell. tilikausien yli-/atijddmd

Tilikauden ylijddmd (atijaama)

OMA PMOMA

VIERAS PMOMA

Pitkdaikainen vieras pddoma

Lai nat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Pitkdaikainen vieras peeoma

Lyhytaikainen vieras pddoma

Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pddoma

VIERAS PMOMA

VASTATTAVM

31.12.2016

64 583,90
1 088 626,89
1 153 210,79

-331472,25

-71622,16

750 116,38

120 000,00
1251 484,00
1371 494,00

20 000,00
18 304,15

5 359,41
1912,71

45 576,27

1 417 060,27

2167 176,65

31.12.2015

62 817,94
1 088 626,89
1 151 444,83

-314 293,90

-17 178,35

819 972,59

140 000,00
1 049 334,00
1 189 334,00

20 000,00
100 459,59

I 531,07
10 012,70

140 003,36

1 329 337,36

2149 309,94



Pieksdnkosken vesiosuuskunta
Vd€ndnen Pekka
Y-tunnus 0956232-5

TILINPAATOS

01 .01 .201 6 -31 12.2016

TULOSLASKELMA

LIIKEVAIHTO

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

MATERIAALIT JA PALVELUT

Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ulkopuoliset palvelut
MATERIAALIT JA PALVELUT

HENKILOSTOKULUT

Palkat ja palkkiot
Eldkekulut
Muut henkildsivukulut
HENKILOSTOKULUT

POISTOT JA ARVONALENTUM ISET

Suunnitelman m ukaiset poistot
POISTOT JA ARVONALENTUM ISET

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

LilKEVOTTTO (-TAPP|O)

MHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Muilta
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muille
Muut rahoituskulut
Korkokulut ja muut rahoituskulut
MHOITUSTUOTOT JA -KULUT

TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIA

TULOS ENNEN
TILINPMTOSSIIRTOJA JA VEROJA

MUUT VALITTOMAT VEROT

TILIKAUDEN TULOS

01.01.2016 - 31.12.2016 01.01.2015 - 31.12.2015

181 074,53

7 492,29

-102 915,01
-102 915,01

-1245,63
-104160,64

-32 081,30
-5 964,98

-659,32
-38 705,60

-83204,72
-83204,72

-41 890,06

-79 404,20

11 135,84
11 135,84
-3 349,40

4,40
-3 353,90
7 792,04

-71622,16

-71622,16

0,00

-71622,16

186 463,74

23782,10

-89172,45
€9172,45

-412,86
€9 585,31

-34 494,65
-9726,73
-2604,41

46825,79

-63 618,00
63 618,00

-32225,63

-22 008,89

9002,72
9002,72
4117,02

-1,40
4118,42
4 884,30

-17 124,59

-17 124,59

-53,76

-17 178,35



Pieksdnkosken vesiosuuskunta
Vddndnen Pekka
Y-tunnus 0956232-5

TILINPAATOS

01 .01 .201 6 -31 .12.2016

KIRJANPITOASETUKSEN 2 S LUVUN MUKAISET LIITETIEDOT

Tilinpdiitdksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostusperiaatteet ja -menetelmdt sekd jaksotusperiaatteet ja -menetelmdt

Pysyvien vastaavien hankintamenoon on luettu muuttuvat menot.
Rahoitusvarat on arvostettu hankintamenoon tai sitd alempaaan todenndk6iseen
luovutushintaan.
Aine.ettomien ja aineellisten hyddykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta
laaditun suunnitelman mukaisesti. poistot on mukautettu verotuspoistojen
kanssa. Tilikauden poistoina kirjataan kuluksi verotuksessa hyvdksyttaiaa
enimmdistasapoistoa tai -menojddnn6spoistoa vastaava md6rd.

Tasetta koskevat liitetiedot

OMA PAAOMA 2016
Osuuspddoma 1.1. 6l 8 r:13

Lisdys tilikaudella I '164q
Osuuspddoma 31.12. 64.5g3,90
Muut rahastot

Hycidyke
Kalusto, vesilinjat
Koneet ja kalusto

Liittymismaksurahasto
Lainanhoitorahasto
Ed.tilik.voitto/tappio
Tilikauden tulos
Oma pddoma yhteensd

poistoprosentti ja poistomenetelmd
30 v tasapoisto
25 % menqddnnOspoisto

540.359,81
548.267,08
-331.472,25
-71.622,16
750.116,39

2016

6.400,00
35.353,30

2015
61.934,96
882,99

4

540.359,91
548.267,09
-314.293,90
-17.179,35
819.972,58

2015

6.400,00
56.494,65

Liitetiedot henkil6st6std

Henkildstdn keskimddrdinen lukumddrd tilikauden aikana on ollut yksi osa-aikainen
toimihenki16.

Palkat ja kokouspalkkiot

Palkkiot
Palkat

Vakuudet ja vastuusitoumukset

Rahoituslaina 140.000,00
Vakuutena Kuopion kaupungin antama takaus

160.000,00



Pieksdnkosken vesiosuuskunta TILINPAATOS
Vddndnen Pekka
Y-tunnus 0956232-5 01 .01.2016 _91.12.2016

Hallitu ksen esitys tappiota koskeviksi toi menpiteiksi

Haflitus esittdd, ettd tilikauden tappio 71.622,16 euroa siirretddn
edellisten tilikausien voitto (tappio) -titille.



Pieksdnkosken vesiosuuskunta TILINPMTOS
Vddndnen Pekka
Y-tunnus 0956232-5 01.01.2016-91.12.2016

TI LI NPAATOXSCru ALLEKI RJOITUS

Pekka Vddndnen Jukka Pekkarinen
hallituksen puheenjohtaja/tj varapuheenjohtaja

G^rP-la '2 a.; h /tr c-l 4 .---,
Timo Pekkarinen
varsinainen jdsen

Raimo Markkanen
varsinainen jdsen

-./
t/ a

/ -t: z\--\-
Tuomo Korhonen
varsinainen jdsen

TILINPAATOSMERKINTA

suoritetusta tilintarkastuksesta on td nddn annettu kertomus.

KariJa n
KHT, J



Til i ntarkastuskertom us

Pieksankosken vesiosuuskunnan idsenille

lakisaateiset vaatimukset

Lausunnon perustelut

olen tilintarkastan ut Pieksdnkosken vesiosuuskunnan ( y-tun nus ogs6232_s)
01'01.2016 - 31.12.2016. TilinpaidtOs sisdlt:ia taseen, tujoslaskelman ia tiiteti

Lausuntonani esitdn, etta tilinpaidtos antaa oikean ja riittzivdn kuvan toiminnan
asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpaatoksen laatimista koskevien sdr

n paatoksen tilikaudelta

sesta ja taloudellisesta
mukaisestija tdyttiid

mukaisesti. Hyvdn
rkastajan velvollisu udet

noudatettavien
olen tayttenyt muut ndiden

lausuntoni perustaksi

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyviin tilintarkastu
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa T
tilinpdatOKsen tirintarkastuksessa. olen riippumaton osuuskunnasta niiden Sur
eettisten vaatim usten m u kaisesti, jotka koskevat suorittamaa n i ti linta rt<astusta
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni. Kaisitykseni mukaan olen han
tarpeellisen maaran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssra.

Tilin paeitostai koskevat ha I lituksen ja toim itusjohtajan velvollisu udet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpaatoksen laatimisesta siten, ettd se an
Suomessa voimassa olevien tilinpeiaitoksen laatimista koskevien saannosten m
lakisaateiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myos sellaisesta
he katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpddtoksen, jossa ei ole vddrin
johtuvaa olennaista virheellisyyttii.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpdeitostzi laatiessaan velvollisia arvioimaan
toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittamaan seikat, jotka liittyvait toin
ettai tilinpaieitOs on taadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpaatos laad
perustuen, paitsijos osuuskunta aiotaan purkaa ja sen toiminta lakkauttaa tai

oikean ja riittdvein kuvan
aisestija tayttaa

isdisestd valvon nasta, jonka
tai virheestd

unnan kykyai jatkaa
jatkuvuuteen ja siihen,

n toiminnan jatkuvuuteen
ole muuta realistista

utena
ntarkastuskertom us, joka

tae siitd, ettd olennainen
tilintarkastuksessa.
olevan olennaisia, jos niiden
ita kayttajat tekevdt

llista harkintaa ja saiilytain

virheellisyyden riskit,
perustaksi tarpeellisen

sestd johtuva
td johtuva olennainen

istd, tietojen
valvonnan sivu uttamista.

tta en siind

vaihtoehtoa kuin tehdd niin

Tilintarkastajan velvo | | isu udet ti I i n piidt6ksen ti li ntarkastu ksessa

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitd, onko tilinpddtoksessd
vaaflnKaytOksestd tai virheestd johtuvaa olennaista virheellisyyttd, sekd antaa
siseiltda lausuntoni. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuuiiaso, mutta se ei
vrrheellrsyys aina havaitaan hyvdn tilintarkastustavan mukaisesti

tilinpziaitOksen perusteeila

Virheellisyyksid voi aiheutua vaarinkaytoksestd tai virheestd, ia niiden katsotaar
yksin tai yhdessd voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin paaitoksiin,

Hyvan tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, ettd kdytdn am
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen aian. Lisdksi :

Tunnistan ja arvioin veiairinkaiytoksestd tai virheestd johtuvan tilinp:idtoksen ole
suunnittelen ja suoritan ndihin riskeihin vastaavia toimenpiteita ja hankin lausu

virheellisyys jdai havaitsematta, silld vdairinkaytokseen voi liittyii yhteistoimintaa,
tahallista esitteimiittai jdttaimista tai virheellisten tietojen esittamisia taikka sisdise

maaran tarKoltukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssid. Riski siita, ettd vddri
olennainen virheellisyys jdd havaitsematta, on suurempi kuin riskisiitzi, ettd virl

suunn ittelemaan olosuhteisiin ndhden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet,
tarkoituksessa, ettd pystyisin antamaan lausunnon yhtion sisdisen valvonnan ti

Muodostan kdsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisersesta sta pystydkseni

kkuudesta.



Arvioin sovellettujen tilinpeiatOksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekd johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistai esitettdvien tietojen kohtuullisuutta.

aslan npddtos
tilinta perusteella

in liitty peivarmuutta, joka
sa. Jo on, ettti

kiin n ittad til i ntarkastuskertom uksessa n i lukijan h uom ion
esitettdviin tietoihin tai, jos epdvarmuutta koskevat tiedot eivdt ole

dtOkseni perustavat tilintarkastuspaiiviin antamispdivaan mennessa
aiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei

Arvioin tilinpaatoksen, kaikki tilinp;iatoksessd esitettdvdt tiedot mukaan lukien, yleistZi esittdmistapaa,
rakennetta ja sisaltoa ja sitii, kuvastaako tilinpziritos sen perustana olevia tiit<eioimia ja tapahtumia siten, ettase antaa oikean ja riitt:ivan kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnittelusta laaluudesta ja
ajoituksesta sekdi merkittdvistd tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisdiset valvonnan
merkittiivdt puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.

Muut rapoftointivelvollisuudet

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio kasittaiii toimintakertomukseen
sisdltyvdn informaation. Tilinpaaitdstd koskeva lausuntoni ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuuteni on lukea toimintakertomukseen sisdltyvd informaatio tilinpaatoksen tilintarkastuksen
yhteydessa ja tata tehdessaini arvioida, onko toimintakertomukseen sisaltyvd informaatio olennaisesti
ristiriidassa tilinpaiatoksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimani tietamyksen kanssa vai vaikuttaako
se muutoin olevan olennaisesti virheellistd. Velvollisuuteni on lisdksi arvioida, bnko toimintakertomus laadittu
sen laatimiseen sovellettavien saann6sten mukaisesti.

Lausuntonani esitdn, ettd toimintakertomuksen ja tilinp;iaitoksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja etta
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien saannosten mukaisesti.

Jos teen suorittamani tydn perusteella johtopaatoksen, ettd toimintakertomukseen sisdttyvdssd
informaatiossa on olennainen virheellisyys, minun on raportoitava tdstd seikasta. Minulta ei ole tdmdn asian
suhteen raportoitavaa

Si il i njiirvellii 06.5.20 17
/) ./,/-4A_

Kari Janhonen
KHT,JHT

Marjomdentie 73
71840 Kuuslahti


