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YLEISTÄ 
 
Mämmen vesihuolto-osuuskunta on perustettu 22.12.1999 ja se toimii Mämmenkylällä. Mämmenkylä sijaitsee 

nelostien varrella Keitelejärven kauniissa maisemissa Äänekosken pohjoispuolella. Sen tehtävänä on toimittaa 

verkkoon liittyneille talouksille laatuvaatimukset täyttävää talousvedettä ja huolehtia näiden talouksien jätevesien 

johtamisesta käsiteltäväksi. 

Mämmen vesihuolto-osuuskunta on osakkaidensa yhteisesti omistama ja hallinnoima vesihuoltolaitos. Vesihuolto-

osuuskunta on rakennuttanut itse lähes koko kylän kattavan vesi- ja viemäriverkoston. 

 

 

HALLITUS 

 
Hallinto (2021) 

 

Hallitus: 

 

Puheenjohtaja: Seppo Kautto 

 

Hallituksen jäsenet: Erkki Kautto Mika Kuhno, Hannu Kapustamäki, Harri Piilonen, Marko Källi. 

 

Hallituksen varajäsenet: Aulis Huuskonen, Markku Louekari, Keijo Mikkonen 

. 

 

Varsinainen tilintarkastaja: BDO Oy 

 

Uusi hallitus valittiin vesiosuuskunnan kokouksessa 16.6.2021 ja se järjestäytyi seuraavasti 16.6.2021: 

 

Puheenjohtaja: Seppo Kautto 

Varapuheenjohtaja: Marko Källi 

 

Hallituksen jäsenet: Erkki Kautto, Mika Kuhno, Hannu Kapustamäki, Harri Piilonen 

Hallituksen varajäsenet: , Aulis Huuskonen, Markku Louekari, Keijo Mikkonen 

 

Varsinainen tilintarkastaja: BDO Oy 
 

 

 

 

 

 



VESIOSUUSKUNNAN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

 

Kokoukset 
 
Vesiosuuskunnan sääntömääräinen kokous pidettiin 16.6.2021 Rauhanyhdistyksen toimitiloissa. Syyskokous 

pidettiin 23.11.2021 Rauhanyhdistyksen toimitiloissa. 

 

Hallitus kokoontui tilikauden aikana kuusi kertaa. 
 

Vesiosuuskunnan jäsenet 

 
Tilikauden 2021 lopussa vesiosuuskunnassa oli yhteensä 250 osakasta. Uusia osakkaita ei liittynyt osuuskuntaan 

vuoden 2021 aikana. 

 

 

VESIOSUUSKUNNAN RISKIENHALLINTA 
 
Hallitus on jatkanut tällä tilikaudella strategiatyötä, joka on alkanut jo aiempina vuosina. Toiminta on 

ammattimaista ostopalvelun avulla ja se on ollut hallituksen mielestä hyvä ratkaisu.  

 

Ostopalvelun avulla hallituksella on  käytössään ajantasainen verkostotieto, tieto helpotti hallituksen työtä. 

Hallitus kykeni tekemään oikeanlaisia päätöksiä saneeraustarpeiden osalta ja näin toiminallinen riskienhallinta on 

huomioitu ammattimaisesti. Verkostoa on huollettu ja saneerattu nykytilaraportiin perustuen. Hallitus ei päästä 

korjausvelkaa syntymään. 

 

Palveluntuottajan kunnossapitojärjestelmä KuPi mahdollistaa sen, että Mämmen vesihuolto-osuuskunnan vesi- ja 

viemäriverkoston alueella koko verkoston kaikki komponentit ovat säännöllisessä huoltokierrossa. Tämän avulla 

hallituksella on koko ajan tieto siitä missä kunnossa verkosto on. Tarvittaessa vesihuolto-osuuskunta pystyy 

raportoimaan verkoston tilasta viranomaisille. 

 

Ammattimaisen palvelusopimuksen avulla myös talouden johtaminen on helpottunut. Hallituksen on helpompi 

ohjata taloudellisia päätöksiä, kun käytössä on oikeata tietoa riittävä määrä.  

 

Kun operatiivinen toiminta on ulkoistettu, niin tulevaisuudessa vesihuolto-osuuskunnan on helpompi saada 

hallitustyöhön uusia jäseniä. Hallitustyön resurssit pystytään keskittämään olennaisimpaan, eli valvontaan ja 

johtamiseen. 

 

Mämmen vesihuolto-osuuskunnalla on varautumissuunnitelma, sisältäen mm. kriisiviestinnän ja 

desinfiointijärjestelyt sekä lisäksi Laukaan kunnan hyväksymä valvontatutkimusohjelma. Ohjeet on tehty  

kattavaksi ja ne ovat kaikkien henkilöiden käytettävissä yhteisessä tietojärjestelmässä. Vesihuolto-osuuskunta on 

ottanut käyttöön myös kriisitekstiviestipalvelun. Tekstiviestipalvelua käytetään myös muuhun tiedottamiseen. 

 
Koronaviruksen aiheuttama tautiepidemia ja poikkeusolot. Palvelun tuottaja on laatinut dokumentin valmiuden 

kohotuksesta operatiivisen palvelutuottamisen osalta poikkeusoloissa. Yhteistyön pohjana kriisitilanteissa 

käytetään palvelun tilaajan varautumissuunnitelmaa. Kriisitilanteessa palvelun tuottaja toimii palvelun tilaajan 

hallituksen alaisuudessa.  

 

HENKILÖSTÖ 

Mämmen vesihuolto-osuuskunnalla ei ollut tilikaudella 2021 palkattua henkilöstöä. Puheenjohtajalle ja 

hallitukselle on maksettu tilikauden aikana osuuskunnan vuosikokouksessa päättämät palkkiot. 
 

LAADUNTARKKAILU 

 
Äänekosken Energian vesilaitosten sekä vesiouuskuntien valvontatutkimusohjelma ajalle 2015-2019. Hyväksytty 
Ymparistöterveyslautakunta 22.9.2015 § 23. Mämmen vesihuolto-osuuskunnan laaduntarkkailu on sisältynyt 

tähän valvontatutkimusohjelmaan. 

 

Vesi johdetaan vesiosuuskunnalle Häränvirran vesilaitokselta. Raakavesitutkimukset tehdään vesilaitoksella.  



 

Vesiosuuskunnan verkostosta otetaan otetaan jatkuvan valvonnan näyte joka toinen vuosi. Tuloksia hyödynnetään 

Äänekosken Energian vesilaitoksen valvontasuunnitelmassa. 

 

Verkoston piirissä on n. 600 käyttäjää, verkoston pituus on 60 km ja veden kulutus on 40 m3/vrk.  

Häiriötilanteissa käytetään ulkopuolista yrittäjää, Vesiosuuskuntien Huoltopalvelut Oy:tä. Vesiosuuskunnan 

puheenjohtaja on Seppo Kautto 040 717 7572. 

 

VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA TILIKAUDELLA 2021 
 
 

Tilikaudella 2021 vesihuolto-osuuskunnan kaikki operatiivinen toiminta on toteutettu ostopalvelun avulla. 

Yhdellä sopimuksella on saatu kaikki tarvittavat palvelut yhdeltä palvelun tuottajalta. Palvelun tuottajana on 

toiminut Vok Huoltopalvelut Oy. 
 

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Kautto allekirjoitti päivitetyn Vettä ja Elämää 2.0 palvelusopimuksen 

24.2.2017 Vesiosuuskuntien Huoltopalvelut Oy:n kanssa. Sopimus on ollut voimassa jo vuoden 2016 ajan ja 

samoille sopimusehdoille on optio vielä vuodelle 2020. Tämä palvelusopimus on tärkein osa Mämmen 

vesihuolto-osuuskunnan strategiaa. Mämmen vesihuolto-osuuskunta on solminut uuden Vettä ja Elämää 3.0 

palvelusopimuksen vuosille 2021 -2025. 
 

Palvelun tuottajan kaikki laskut on tarkistanut ja hyväksynyt koko tilikauden ajan Mämmen vesihuolto-

osuuskunnan hallituksen valtuuttamana hallituksen puheenjohtaja Seppo Kautto. Hallituksen mielestä tämä 

prosessi on toiminut hyvin. 

 

Mämmen vesihuolto-osuuskunnalla  ei ole pankkilainaa. 

 

Maksuhäiriöiden määrä käyttömaksujen osalta ei ole päässyt kasvamaan. Hallitus on valvonut maksuhäiriöiden 

määrän kehittymistä säännöllisesti. 

 

Poikkeusoloista huolimatta vuosi 2021 kokonaisuudessaan meni rauhallisesti ja vesihuolto toimi normaalisti. 

 

Mämmen vesihuolto osuuskunta on lisännyt tilikaudella 2021 omistustaan palveluntuottaja yrityksessä 

Vesiosuuskuntien huoltopalvelut Oy:ssa 31.3.2021 tehdyllä osakekaupalla. 

 

Mämmen vesihuolto-osuuskunnan hallitus keskittyi tilikaudella 2018 riskien hallintatyöhön. Hallitus teki WSP-

riskinarvioinnin pienryhmätyöskentelynä kokoontuen neljä kertaa tilikauden aikana. Mämmen vesiosuuskunnan 

WSP on toimitettu 2018 Laukaan ympäristöterveydenhuollon arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi. WSP on 2021 

siirtynyt Jyväskylän ympäristöterveydenhuollon hyväksyttäväksi, sillä Äänekosken kaupungin 

ympäristöterveydenhuolto siirtyi vuoden alusta mukaan Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon 

yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistyö uuden valvontaviranomaisen kanssa käynnistettiin Jyväskylän 

ympäristöterveystarkastajien toimesta kaikkien Äänekosken vesiosuuskuntien yhteispalaverilla Teamsissa 

23.2.2021. 

 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta Valviralta tulleen tietopyynnön velvoittamana Mämmen 

vesihuolto osuuskunnan vedenjakelualue on digitoitu paikkatietomuotoon. Paikkatiedot on toimitettu 

ympäristöterveydenhuoltoon ja Valviralle määräajassa 30.4.2021 mennessä. 

 

Mämmen vesihuolto-osuuskunta on 8.11.2021 allekirjoittanut Äänekosken Energian veden toimitus- ja jäteveden 

vastaanottamissopimuksen. Sopimus on voimassa 31.12.2022 saakka, minkä jälkeen se jatkuu toistaiseksi 

voimassa olevana.  

 

Verkoston nykytila dokumentoituu kunnossapitojärjestelmään. Komponenttien kuntoa pystytään seuraamaan 

hallitusti järjestelmän avulla. 

 

Sivut http://mammenvesiosuuskunta.com/ toimivat hyvin. Sivuston avulla on pystytty kehittämään vesihuolto-

osuuskunnan sekä sisäistä että ulkoista tiedottamista. Hallitus ja palveluntuottaja ovat laatineet rekisteri- ja 

tietosuojaselosteet. Tietosuojalauseke, josta ilmenee osuuskunnan asiakasrekisteritietojen käsittelyn perusteet 

tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla on nähtävissä kotisivuilla. 



 

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 
 
Tilikausi 2021 toteumat: 

 

Tilikauden 2021 käyttömaksut olivat seuraavat: 

 perusmaksu I 145,16 € (alv 0%) / vuosi / liittymä 

 perusmaksu II 112,90 € (alv 0%) / vuosi / liittymä 

 perusmaksu 110,08 € (alv 0%)/vuosi 2021/liittymä 

 vesimaksu 3,03 €/m3 (alv 0%) 

 jätevesimaksu 3,68 €/m3 (alv 0%) 

Koska Mämmen vesihuolto-osuuskunnan liikevaihto on vähäinen suhteutettuna taseeseen jää tunnuslukuja 

tarkastelun ulkopuolelle. Seuraavassa on esitetty tilinpäätöksestä tärkeimmät luvut: 

 

 Liikevaihto 156 853,76 € 

 Käyttökate  36962,52 €   

 Poistot 37 113,90 €  

 Tilikauden tulos 147,99 € 

 

Hallituksen esitys Mämmen vesihuolto-osuuskunnan vuosikokoukselle on, että tilikauden tulos siirretään 

edellisten tilikausien ylijäämä/tappiotilille. 

 

Hallitus pyrkii hallitsemaan tunnuslukujen kehitystä ja parantamaan niitä uuden palvelusopimuksen avulla. 

 

Mämmen vesihuolto-osuuskunta ostaa veden Äänekosken Energia Oy:ltä ja toimittaa jätevettä Äänekosken 

Energia Oy:n verkkoon. 

 

Seuraavassa on esitetty vesihuolto-osuuskunnan veden osto- ja myyntimäärät kokonaisuudessaan: 

 

Veden osto: 13 248 m³ 

Jäteveden osto: 14 590 m³ 

 

Veden myynti: 13 248 m³ 

Jäteveden myynti: 14 590  m³ 

 

Perusmaksu on veloitettu kahden kuukauden välein ja käyttömaksut on arviolaskutettu joka toinen kuukausi (5). 

Mittarinluenta ja tasauslaskutus on ollut vuoden lopussa. 
 

TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 

 

Mämmen vesihuolto-osuuskunta jatkaa Vettä ja Elämää palvelusopimusta toistaiseksi. 

 

Väyläviraston valmisteluvaiheen Johto- ja laitesiirtopalaveri Vt 4 Äänekoski-Viitasaari ohituskaistojen 

parantaminen;. Kesän 2022 aikana varmistuu, millä laajuudella hanketta lähdetään viemään eteenpäin. Mämmen 

vesihuolto-osuuskunta on toimittanut nykytilakartan ja vesihuollon siirto- ja suojaustarpeet on esitetty 

tiesuunnitelmissa. Valtatien ali kulkevia linjoja on Kevätlahden ETL suunnitelman paalulla 11420, välillä 

Kevätlahdentie – Petomäentie PL. 12570 sekä tien pituussuuntainen siirtotarve plv 14350-14650. 

 

 

ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 

 
 

Mämmen vesihuolto osuuskunnan valvontatutkimusohjelman laatiminen yhteistyössä Jyväskylän 

ympäristöterveydenhuollon kanssa. 

 

Mämmen vesihuolto osuuskunta päivittää tilikauden aikana WSP:tä. WSP-työn hyväksyminen mahdollisesti 

tilikauden 2022 aikana paikallisen valvontaviranomaisen toimesta. 

 



Tarkastussukelluksia ei todennäköisesti  tehdä vielä  kesän 2022 aikana.  

 

Tilikaudella 2022 jatketaan osuuskunnan normaalia toimintaa. 

 

Koronavirukseen (Covid-19) liittyvien riskien vaikutukset Mämmen vesihuolto osuuskunnan toimintaan • 

Mämmen vesiosuuskunnan hallitus on arvioinut vuoden 2020 alussa puhjenneen ja nopeasti laajentuneen 

virusepidemian vaikutuksia osuuskunnan toimintaan. Virusepidemialla ei toistaiseksi ole ollut merkittävää 

vaikutusta vedenkulutukseen . Osuuskunnan hallitus ja palveluntuottaja seuraavat tarkasti koronavirustilanteen 

kehittymistä ja päivittävät arviotaan epidemian vaikutuksista tilanteen edetessä. 

 

Mämmen vesihuolto-osuuskunnan toiminnan odotetaan jatkuvan tilikaudella 2022 pääosin saman laajuisena kuin 

aikaisemmin. 

 

Hallituksen arvion mukaan Mämmen vesihuolto-osuuskunnan toiminta kehittyy koko ajan ja kehitys menee 

hyvään suuntaan. Tämän hetkisen arvion mukaan hallitus ei näe uhkakuvia vesihuolto-osuuskunnan tulevassa 

kehityksessä. Toiminta-alueelle on piirretty yli 100 tonttia, joten kasvumahdollisuuksia Mämmen vesihuolto-

osuuskunnalla on paljon. Hallituksen mukaan Mämmen vesihuolto-osuuskunta on valmis kasvamaan. Tulevaisuus 

näyttää hyvältä. 

 

LOPUKSI 
 
Hallitus on tällä hetkellä tyytyväinen vesihuolto-osuuskunnan tilaan. Osakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa 

palveluun. Palvelusopimus mahdollistaa vesiosuuskunnan toiminnan jatkumisen itsenäisenä.  

 

Kevään 2022 sääntömääräisessä kokouksessa palvelun tuottajan edustaja ja hallitus esittelevät suunniteltua 

strategiaa ja vesihuolto-osuuskunnan tilaa. Kokoukselta saadun palautteen perusteella uusi hallitus kykenee 

kehittämään vesihuolto-osuuskunnan toimintaa edelleen. 

 

Äänekoskella 21.4.2022 

 

Mämmen vesihuolto osuuskunta, hallitus 




















