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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 

Toimintavuosi 2015 oli yhtiössä digitalisaation vuosi. 
Yhtiössä mm. otettiin käyttöön sähköinen huoltotie-
dotuspalvelu ja päätettiin uudistaa asiakastiedon 
hallinta- ja laskutusjärjestelmät sekä tehdä uudet in-
ternetsivut. 

Toimintavuoden aikana keskityimme myös vedenot-
tamoidemme kunnon selvittämiseen ja niiden mah-
dollisiin tehostamisvaihtoehtoihin. Asensimme li-
säksi UV-desinfiointilaitteistot kahdelle vedenotta-
molle, joiden avulla estetään tehokkaasti mahdollis-
ten bakteerien ja virusten pääsy juomaveteen. 

Verkostorakentaminen oli vähäisempää. Uusimme 
vanhaa heikkokuntoista vesijohtoa ja korjasimme 
kiinteistöjen vanhoja venttiilejä ja karanjatkoja. Täy-
sin uutta runkoverkkoa ei tehty lainkaan vuonna 
2015. Uusia liittymäsopimuksia tehtiin toimintavuo-
den aikana yhteensä 14 kpl. 

Yhtiön taloudellinen tilanne on edelleen hyvä, vaikka 
edellisinä vuosina on ollut muutamia tappiollisia tili-
kausia. Jos vedenmyynti jatkaa laskuaan myös tule-
vina vuosina, painetta taksojen korotuksiin on kui-
tenkin olemassa. Lisäksi vedenhinnalle asettaa nou-
supaineita mahdollisesti verkoston uusimisesta ker-
tynyt saneerausvelka, jonka suuruus tullaan selvittä-
mään vuoden 2016 aikana. 

Tulevina vuosina yhtiömme aikoo panostaa erityi-
sesti vedenottamoiden saneerauksiin ja niiden kau-
kovalvonnan kehittämiseen. Henkilökunnan osaa-
mista tulemme jatkossakin pitämään yllä säännölli-
sillä koulutuksilla. 

 

 

 

 

 

 

Tuomo Vilkkilä 

Toimitusjohtaja 

22. maaliskuuta 2016 

 

mailto:toimisto@saaveka.fi
http://www.saaveka.fi/


 

Saarijärven Vesihuolto Oy, PL 56, 43101 SAARIJÄRVI, puh. 040 184 1427, 

toimisto@saaveka.fi, www.saaveka.fi 

 

4 

1 YLEISTÄ  

Saarijärven Vesi ja Viemäri Oy perustettiin 1947. Yhtiön 
nimi muutettiin Saarijärven Vesihuolto Oy:ksi vuonna 
1968, kun viemäriverkosto siirtyi Saarijärven kunnalle ja 
yritys keskittyi puhtaan veden jakeluun. 

Saarijärven Vesihuolto Oy huolehtii veden hankinnasta 
ja jakelusta Saarijärven kaupungin vahvistamalla toi-
minta-alueella. Yhtiön perustehtävä on hyvälaatuisen 
veden toimittaminen yleishyödyllisellä periaatteella, 
voittoa jakamatta. Vedenjakelu turvataan kaikissa olo-
suhteissa. Yhtiössä vaalitaan ympäristöarvojen kunni-
oittamista ja pyritään asiakaslähtöiseen palveluun, eri-
laiset sidosryhmät huomioituna. Tilikauden aikana yhtiö 
on harjoittanut sääntöjensä mukaista toimintaa. 

Yhtiön kotipaikka on Saarijärvi. Yhtiön toimisto ja varas-
tohalli sijaitsevat Sara-ahon teollisuusalueella Saarijär-
vellä. Yhtiöllä on yhteensä kuusi pohjavedenottamoa, 
kolme ylävesisäiliötä ja viisi paineenkorotusasemaa 

 

2 VEDENTUOTANTO JA VERKOSTO 

Saarijärven Vesihuolto Oy toimittaa vettä noin 6 000 asukkaalle ja toiminta-alueen liittymisprosentti on noin 
90 %. Vesijohtoverkostoa on noin 257 km ja asiakaskiinteistöjä on liitettynä 1 995 kpl. Tukkuvettä myydään 
neljälle vesiosuuskunnalle. Talousveden jakelualue ulottuu Saarijärven keskustaajaman lisäksi pohjoisessa 
Kolkanlahteen, etelässä Lannevedelle ja idässä Linnan kylään. 

Eri ottamoilta tulevan veden sekoittuminen, jakelu ja varastointi toteutetaan ala- ja ylävesisäiliössä. Veden-
ottamoista tulevat vedet sekoittuvat osin myös verkostossa. Ylävesisäiliöt ovat tilavuudeltaan noin 1 500 m3 
ja ne sijaitsevat Heramäen päällä Saarijärven keskustassa. Vedenottamoista, Kulhaa lukuun ottamatta, öisin 
pumpattavat vedet sekoittuvat Heramäen ylävesisäiliöissä. Kulhan ottamon yhteydessä on noin 50 m3 yläve-
sisäiliö. Syrjäharjun ottamon alavesisäiliö on noin 200 m3. Vesilaitoksen verkosto on liitetty Kekkilän vesi-
osuuskunnan verkostoon erityistilanteiden varalta. 

2.1 Vedenottamot 

Ahvenlammen, Syrjäharjun, Voudinniemen, Kopanniemen, Kulhan ja Mannilan vedenottamot ovat kaikki 
pohjavesiottamoita. Herajärvestä pumpataan vettä Mannilan harjuun pohjaveden pinnan vakaannutta-
miseksi (kuva 1). 

Pohjavedenottamoilla, lukuun ottamatta Syrjäharjun ottamoa, on automaattinen natriumlipeäliuoksen an-
nostelulaitteisto käyttöveden pH-asteen nostamiseksi. Syrjäharjun ottamolla (kuva 2) pH:n taso säilyy va-
kiona, kun alkalisointi tapahtuu kalkkikiven avulla. Muilla vedenottamoilla lipeäliuoksen annostelu tapahtuu 
suhteessa veden virtausmäärän mukaan. Neutralointikemikaalin yliannostelun estämiseksi kemikaalipum-
pun toiminta keskeytyy pH-arvossa 8,5 ja vedenottamon raakavesipumppujen toiminta pysähtyy pH-tason 
saavuttaessa 9,2. Häiriöistä menee hälytys päivystäjän puhelimeen. 

Saarijärven Vesihuolto Oy lukuina (2015) 

 6 pohjavedenottamoa 

 noin 257 km vesijohtoverkostoa 

 1 995 asiakaskiinteistöä 

 6 000 asukasta (90 % liittymisprosentti) 

 Vedenmyynti 338 605 m3/vuosi 

 

Saarijärven Vesihuolto Oy:n tehtäviä 
ovat mm. 

 Hyvälaatuisen veden toimittaminen 
yleishyödyllisellä periaatteella, voittoa 
jakamatta 

 Vedenjakelun turvaaminen kaikissa 
olosuhteissa 

 Ympäristöarvoja kunnioittavien 
toimintaperiaatteiden vaaliminen 

 Hyvä, asiakaslähtöinen palvelu ja 
sidosryhmien huomioiminen 
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 Mannilan sadetusputki 

 

 Syrjäharjun ottamolla kalkkikivi alkalisointi 

 

 

Kuvassa 3 on nähtävillä vedenottamoiden ottomäärät vuosilta 2010-2015. 

 

 

 Vedenottamoiden ottomäärät 2010-2015 
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3 OLENNAISIA TAPAHTUMIA TILIKAUDELLA 2015 

Toimintavuoden 2015 aikana uusittiin Kopanniemen ja Mannilan vedenottamoiden putkistoja sekä asennet-
tiin niihin UV-desinfiointilaitteistot. UV-desinfiointi on tehokas ja turvallinen keino estää mahdollisten haital-
listen bakteerien ja virusten pääsy juomaveteen, eikä se vaikuta veden laatuun, makuun tai hajuun. 

Verkostopuolella uusittiin vanhaa heikkokuntoista vesijohtoa mm. Hietalahdessa ja keskustassa urheiluken-
tän vieressä. Lisäksi korjasimme ja uusimme kiinteistöjen vanhoja venttiilejä ja karanjatkoja Härkälähteen-
tiellä. 

Vanhaa verkostoa uusittiin yhteensä 401 m, josta runkoverkon osuus oli 358 m ja talojohdon 43 m. Verkoston 
saneerauksen yhteydessä poistettiin käytöstä vanhaa runko- ja talojohtoverkostoa yhteensä 735 m. Täysin 
uutta runkoverkkoa ei tehty lainkaan vuonna 2015. 

 

 

 Kopaniemen UV-laitteisto  

 

 Järvilinjojen tarkistus 

 

Vuonna 2015 yhtiössä tehtiin Rambollin toimesta vedenhankinnan toimenpidesuunnitelma. Suunnitelmassa 
tarkasteltiin nykyisten vedenottamoiden kuntoa ja arvioitiin muun muassa mahdollisia toimenpiteitä otta-
moiden vedenoton tehostamisesta. Lisäksi suunnitelmassa arvioitiin uuden vedenottamon ja johtolinjan ra-
kentamisen kannattavuutta. Raportin pohjalta hallitus tulee linjaamaan vuoden 2016 alussa tulevaisuuden 
suuntaviivoja vedentuotannon kehittämisestä. Lisäksi yhtiössä tehtiin hankintamäärittelyselvitys kaukoval-
vontajärjestelmän, valvomon ja paikallisautomaation päivittämisestä. 

Vuosi 2015 oli yhtiössä myös digitalisaation vuosi. Yhtiössä otettiin käyttöön mm. sähköinen huoltotiedotus-
palvelu ja päätettiin uudistaa asiakastiedon hallinta- ja laskutusjärjestelmät. Vuoden 2015 loppupuolella aloi-
tettiin tekemään myös uusia nettisivuja. Digitalisoinnin avulla mm. uudistetaan toimintatapoja sekä sähköis-
tetään palveluita asiakkaille. 

3.1 Investoinnit  

Vuonna 2015 investointiin yhteensä noin 100 000 eurolla. Suurimmat yksittäiset investoinnit liittyivät UV-
desinfiointilaitteistojen asennuksiin Mannilan ja Kopanniemen ottamoilla. 

4 TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN LAAJUUS 

Tilikauden aikana yhtiössä ei ollut tutkimus- ja kehitystoimintaa. 
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5 ARVIOT LIIKETOIMINNAN KEHITTYMISESTÄ 

Liikevaihto tulee asettumaan puolen miljoonan euron lähettyville myös tulevana vuonna, riippuen kuitenkin 
uusien vesiliittymien määrästä ja vedenmyynnin tulevasta kehityksestä. Vuoden 2016 aikana yhtiössä teh-
dään linjaukset vedentuotannon kehittämisestä ja tulevista investointitarpeista vedenottamoille. Lisäksi yh-
tiössä selvitetään olemassa olevan vesijohtoverkoston saneerausvelan suuruus. Näiden päätösten ja selvitys-
ten perusteella tullaan arvioimaan voimassaolevaa vedenhintaa ja sen riittävyyttä kattamaan tulevia inves-
tointeja. Alustavan arvion mukaan vedenhinnassa on olemassa nousupaineita tulevina vuosina. 

Vuoden 2016 aikana tullaan käynnistämään iso investointi liittyen kaukovalvontajärjestelmän, valvomon ja 
paikallisautomaation uusimiseen. Muista mahdollisista investoinneista ja niiden ajoituksista päätetään ke-
vään aikana hallituksessa. Tulevana vuonna tullaan myös uusimaan vanhaa verkostoa saneerausohjelman 
mukaisesti sekä rakennetaan uutta verkostoa tarpeen mukaan. 

Yhtiö tulee toimimaan jatkossakin yhteistyössä vesiverkoston kunnostuskohteissa Saarijärven kaupungin vie-
märilaitoksen johtotyömailla. 

5.1 Riskit ja epävarmuustekijät 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat toteutuneet tilikauden aikana valvontasuunnitelman mukaisesti. Yh-
tiössä ei ole käytössä erillistä sisäistä tarkastusta. 

Palvelutuotannon valvontakohteissa yhtiön hallitus on käynyt säännöllisesti läpi toiminnallisten ja taloudel-
listen tavoitteiden toteutumisen. Vuoden aikana yhtiön hallitus piti yhteensä kahdeksan kokousta. 

Valmiussuunnitelma päivitettiin ajan tasalle ja se käytiin läpi hallituksessa. Keväällä 2016 valmiussuunnitelma 
tullaan esittelemään myös henkilöstölle ja samalla toteutetaan käytännön kloorausharjoitus sekä perehdy-
tään WSP:n (Water Safety Plan). Vuoden 2016 aikana tullaan lisäksi suorittamaan työturvallisuuskierros, jossa 
tarkastellaan vesihuoltoalan eri toimintojen turvallisuutta. 

Tiedonhallintaa, kuten sopimusdokumentointia, kehitetään sähköisten ohjelmistojen avulla ja niiden avulla 
pienennetään myös pienelle yhtiölle tyypillisiä henkilöstöriskejä, joita ovat esim. avainhenkilöiden työpaikan-
vaihdot. Vuonna 2016 yhtiössä aiotaan ottaa käyttöön sähköinen asiakastieto- ja laskutusjärjestelmä sekä 
mobiilikunnossapitojärjestelmä laiteasemien huollon ja varaosavaraston hallinnan tueksi. 

Taloudenhoito toteutui suunnitelman mukaisesti. Yhtiön irtaimen ja kiinteän omaisuuden vakuutukset päivi-
tettiin ajan tasalle ja ne kilpailutettiin tilikauden aikana vakuutusmeklarin avulla. Ulkoistetulla kirjanpidolla 
on pienennetty taloushallintoon liittyviä riskialttiita työyhdistelmiä. 

6 TALOUSYHTEENVETO 

Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2015 oli yhteensä 514 759,90 euroa ja se pieneni edellisvuodesta - 1,3 %. Veden 
myynti laski lähes 40 000 m3 ja sen osuus liikevaihdosta perusmaksuineen oli 452 971,00 euroa (-7,4 % vs. 
2014). 

Uusia liittymäsopimuksia tehtiin toimintavuoden aikana yhteensä 14 kpl ja niistä saatiin liittymismaksutuloja 
noin 37 800 euroa. Yhtiön tilikauden tappio oli -42 517,53 euroa. Negatiiviseksi jääneeseen tulokseen vaikutti 
pääasiassa veden myynnin pieneneminen tilikauden aikana. 

Vuoden 2015 lopulla hallitus päätti muuttaa yhtiön poistosuunnitelman verkoston osalta elinkeinoverolain 
vaatimusten mukaisesti. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ja jatkossa siitä eteenpäin verkoston osalta käytetään 
30 vuoden tasapoistoa. Muilta osin poistosuunnitelma säilyy entisellään. Poistosuunnitelman muutos on 
nähtävissä tasekirjassa oman pääoman korjauksena. Negatiivisen poistoeron siirto taseeseen oli suuruudel-
taan yhteensä 227 372,03 euroa. 
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Yhtiön taloudellinen tilanne on edelleen hyvä, vaikka edellisinä vuosina on ollut muutamia tappiollisia tilikau-
sia. Jos vedenmyynti jatkaa laskuaan myös tulevina vuosina, niin painetta taksojen korotuksiin on kuitenkin 
olemassa. Lisäksi vedenhinnalle asettaa nousupaineita mahdollisesti verkoston uusimisesta kertynyt sanee-
rausvelka, jonka suuruus tullaan selvittämään vuoden 2016 aikana. 

 

Yhtiön taloudellisia tunnuslukuja on nähtävillä taulukossa 1. 
 

Taulukko 1.  Taloudelliset tunnusluvut vuosilta 2013–2015 

 2015 2014 2013 

Liikevaihto € 514 760 521 449 542 278 

Liikevoitto (tappio) € -46 134 -5 061 49 539 

Korolliset pitkäaikaiset velat € 0 0 0 

Investoinnit € 100 000 123 674 266 984 

    

Omavaraisuus % 96,4 94,7 90,6 

      

Veden myynti m³ 338 605 377 394 378 179 

Veden tuotanto m³ 436 346  473 338 453 006 

Kokonaisverkostohäviö % (sis. huuhtelut, sammutusvedet ym.) 22,4 20,3 16,5 

    

Maksuvalmius (Quick Ratio) 6,7 5,4 3,6 

 

 

6.1 Voitonjakoesitys 

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio -42 517,53 euroa siirretään edellisten 
tilikausien voittovarojen tilille. Yhtiön voitonjakokelpoiset varat, 2 127 399,82 euroa, jätetään omaan pää-
omaan. Yhtiöjärjestyksen 15. §:n mukaisesti osinkoa ei jaeta. 
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7 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 

Vuoden 2015 lopussa Saarijärven Vesihuolto Oy:n 
oma pääoma oli 2 137 491,10 €, josta osakepääomaa 
on 9 855,81€ ja ylikurssirahastoa 235,47 €. Yhtiön 
osakekanta on 1 166 osaketta. Osakkeet ovat litte-
roitu 10 kpl:seen A-sarjaksi 770 kpl ja yhden osak-
keen B-sarjaksi 396 kpl. Osakkaita on yhteensä 112. 
Saarijärven kaupungin osuus osakepääomasta on 
noin 37 %. 

 

 

 Osakkeiden omistusosuudet 

 

7.1 Hallitus 

Toimintavuoden aikana yhtiön hallitus piti yhteensä 8 kokousta. Yhtiökokouksen valitsemina hallituksen 
jäseninä ovat toimineet: 

Puheenjohtaja: Markku Tukia 

Varapuheenjohtaja: Satu Autiosalo 

Jäsenet:  Jorma Launonen 

  Harri Lehtinen 

  Raija Ahola 

  Raimo Tuominen 

Yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä on toiminut Tuomo Vilkkilä. 

 

 

7.2 Tarkastustoimikunta 

Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana on toiminut Ekonomi, HTM Martti Olli Jyväskylästä. Varatilintarkastajana 
on toiminut KHT-yhteisö, SYS Audit Oy Jyväskylästä. 
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7.3 Henkilöstö 

Yhtiön maksamat palkat ja palkkiot olivat ajalla 1.1.–31.12.2014 yhteensä noin 171 057 €. Henkilö-sivukulut 
olivat yhteensä noin 34 130 €. 

 

Yhtiön henkilökunta: 

yhtiön johto 0,5 henkilötyövuotta 

toimistotyöt 0,6 henkilötyövuotta 

asennustyöt 3 henkilötyövuotta 

kausityöntekijät 1 henkilötyövuotta 

 

Yhtiön organisaatiokaavio on esitetty kuvassa 7. 

 

 

 Organisaatio 
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8 TILINPÄÄTÖS 
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8.1 Tilinpäätöksen 31.12.2015 liitetiedot 
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9 RIIPPUMATON TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO 
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10 YHTEYSTIEDOT 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuomo Vilkkilä 

Toimitusjohtaja 

Puh. 0400 581 627 

E-mail. tuomo.vilkkila@saaveka.fi  
 

Katja Hyvönen 

Toimistonhoitaja 

Puh. 040 184 1427 

E-mail. toimisto@saaveka.fi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timo Lehtonen 

Vesilaitoshoitaja 

Puh. 0400 640 789 

E-mail. timo.lehtonen@saaveka.fi 

 

Vesa Vääräjärvi 

Vesihuoltoasentaja 

Puh. 040 048 5663 
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