
1

VUOSIKERTOMUS 2011



Meitä Nenäinniemen puhdistamon työntekijöitä on huomioitu 
erikoisedulla; saamme olla töissä kauniin Päijänteen rantamilla. 
Myönnettäköön, ettei tämä ajatus päivittäin kumpua mieliin, 
vaikka tekemämme työn tavoitteena on käsitellä jätevedet siten, 
että ne aiheuttaisivat mahdollisimman vähän haittaa Päijänteelle. 
Päijänteen läheisyydestä on tullut meille itsestäänselvyys.

Tässä vuosikertomuksessa haluamme hetkeksi uppoutua 
Päijänteen syövereihin. Päivittäisessä työnteossa ajatukset luon-
nollisesti rajautuvat päivittäisiin työtehtäviin kuten  puhdistus-
prosessin ohjaukseen, teknisten ongelmien ratkaisemiseen ja 
valmistelussa olevan uuden ympäristöluvan edellyttämien uudis-
investointien suunnitteluun. Ajatukset tuppaavat rajautumaan 
liikaakin puhdistamon verkkoaitojen sisäpuolelle tapahtuviin 
päivittäisiin askareisiin. Tällöin on hyvä välillä nousta puhdista-
mon mädättämön päällä olevalle noin 20 metriä korkealle tasan-
teelle ja luoda katse Pohjois-Päijänteelle. Päijänteessä kirkastuu 
työmme tavoite.

 Seuraamme tarkasti puhdistamolle jätevesiverkostoista tule-
van jäteveden laatua kuin myös Päijänteeseen johdetun käsitellyn 
jäteveden laatua. Pohjois-Päijänteen vedenlaatua seurataan varsin 
kattavan Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailuohjelman avulla. Töis-
sä keskustelemme viikoittain jäteveden fosforin ja BOD:n lupaeh-
tojen mukaisista käsittelyvaatimuksista ja niiden saavuttamisesta. 

Kaikenlaisen arkisen aherruksen lomassa tulemme harvem-
min ajatelleeksi Päijänteen syntyhistoriaa, sen merkitystä suoma-
laisille kautta aikojen sekä sitä, mitä haluamme Päijänteen meille 
merkitsevän tulevina vuosikymmeninä. 

Päijänteen syntyhistoria ulottuu kauas. Päijänteen vanhin 
tunnettu halkeama on Padasjoella ja Kuhmoisissa oleva Kellosal-
men ruhje, jolla on ikää noin 1646 miljoonaa vuotta. Monet muut-
kin halkeamat lienevät yli miljardin vuoden ikäisiä. 

Myös Päijänteen rantojen vanhimmat kalliot ovat olleen ajan 
hampaan kaluttavana yli miljardin vuoden ajan. Meidän puhdis-
tamomme on toiminut Pohjois-Päijänteen rannalla lähes neljän 
vuosikymmenen ajan. Päijänteen syntyhistoriassa se on silmän-
räpäys, mutta tuona ajanjaksona olemme omalta osaltamme ol-
leet tekemässä työtä puhtaamman Päijänteen puolesta. 

Olemme ilahtuneita siitä, että julkisessa keskustelussa on vii-
me aikoina oltu huolissaan Suomen vesistöjen tilasta. Turvetuo-
tannon ja kaivostoiminnan vesistökuormitukseen on valtakun-

nallisessa mediassa otettu reippaasti kantaa. Suomen vesistöjen 
kunnosta kannetaan vahvaa huolta. Puhtaat vesistöt koetaan 
maassamme sellaisena luonnonvarana, että niiden säilyttämisek-
si ollaan valmiita tekemään taloudellisia uhrauksia. Koemme tä-
män hyvänä asiana. Samalla tämä vahvistaa täällä puhdistamolla 
uskoamme siihen, että vesien suojelun eteen tekemällä työlläm-
me on laajempaa merkitystä ja että meidän kannattaa edelleen 
kehittää toimintaamme ja pyrkiä parempiin tuloksiin. 

Suomen tasavallan nykyinen presidentti totesi vaalikampan-
jassaan olevansa töissä Suomella. Me täällä puhdistamoyhtiössä 
voimme todeta olevamme töissä Päijänteellä. Haluan lausua kii-
tokset henkilökunnalle ja kaikille sidosryhmille hyvästä yhteis-
työstä.

Petri Tuominen
toimitusjohtaja

Töissä Päijänteellä
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Täytyy antaa suuri kiitos niille kauaskantoisesti ajatelleille päät-
täjille ja virkamiehille, jotka päättivät perustaa Jyvässeudulle 
jätevedenpuhdistamon. Päättämässä olivat mukana Jyväskylä, 
Jyväskylän maalaiskunta, Laukaa sekä Muurame. Tämän pää-
töksen perusteella juhlimme nyt puhdistamon 40-vuotista taival-
ta. Ja juhlan puhdistamo onkin ansainnut.

Voimme myös juhlia puhdasta Päijännettä. Jotkut epäilijät 
miettivät millä Jyväsjärven kalat elävät, jos ruokaa ei johdeta enää 
suoraan Jyväsjärveen. Ei ruoka koskaan kaloilta loppunut. Hyvä 
todiste ruoan olemassa olosta on tämän vuoden katiskakilpailu, 
jossa saatiin hyviä saaliita. 

Puhdas luonto ja puhtaat vedet ovat suomalaisuutta par-
haimmillaan. Se ei ole itsestään selvää, vaan sitä meidän kaik-
kien on vaalittava ja suojeltava. Se on meidän perintömme tule-
ville sukupolville.

Jyvässeudun jätevedenpuhdistamoa johdetaan Jyväskylän 
kaupungin konserniohjeiden mukaisesti. Puhdistamolla nou-
datetaan kestävää kehitystä. Yhtiöllä on asiansa osaava henkilö-
kunta, heillä on hyvä ammattitaito. Ammattitaitoa pidetään yllä 
koulutuksella. Jätevesiyhtiö on toiminut ohjeiden ja lupaehtojen 
mukaisesti alittaen raja-arvot selvästi.

Hallitus on suorittanut itsearvioinnin, mikä on tiettävästi 
ensimmäinen Jyväskylän kaupungin tytäryhtiöissä. Tavoitteena 
on ollut pitää puhdas vesi ja jätevesi erillään ja tässä tehtävässä 
ollaan onnistuttu.

Silloin kun puhdistamo toimii ja kaikki pelaa moitteettomasti, 
voivat toimitusjohtaja ja hallitus olla levollisella mielellä. Mutta 
jos jokin pettää pahasti, ei kukaan voi olla rauhassa. Pahimmassa 
painajaisessa voidaan kysyä jopa isän nimeä. Yhtiössä suorite-
taan nyt parhaillaan riskien kartoitusta pahimman varalle sekä 
mietitään tulevaisuuden strategioita. 

Arvoisat kuulijat

Tämän päivän media ei ole kiinnostunut positiivisista asioista, 
vaan sensaatioista ja suurista otsikoista otetaan kaikki irti. Puh-
distamolta oli lähetetty kutsu medialle tulla katsomaan uutuusfi l-
mi ”Vessasta vesistöön”. Toimitusjohtaja oli tilaisuuteen varannut 
kahvia 20 litraa ja pientä purtavaa. Allekirjoittanut ja toimitusjoh-
taja saivat nauttia toistensa seurasta koko tilaisuuden keston ajan.  
Kukaan median edustaja ei vaivautunut paikalle. 

Mutta jos tilaisuuden luonne olisi ollut toinen, ”jätevettä lo-
rahti Päijänteeseen,” niin varmaan olisi toimittajia tullut suurilu-
kuisesti paikalle ja kahvi ei olisi riittänyt. Mutta näin vakavalla 
asialla ei kannata leikkiä edes ajatusleikkiä. 

Meillä on täällä torvisoittokunta viihdyttämässä kutsuvierai-
ta. En malta olla mainitsematta vanhaa lehti-ilmoitusta naapuri-
kylältä sodan jälkeen (Moskovassa, paikallisessa työväentalossa, 
oli ohjelmalliset iltamat): Konsulentti puhuu aiheesta ”puulla 
parempiin päiviin” ja lopuksi korviketta ja torvisoittoa. Meillä 
tänään ei ole korviketta, mutta torvisoittoa kylläkin. 

Arvoisat juhlavieraat

Elämän suuri onni on tehdä juuri sitä mihin toiset eivät usko 
sinun pystyvän. Elämme parhaillaan aikaa, jota ei voi ennustaa 
eteenpäin. Tilanteet muuttuvat ja vallalla on hermostunut olotila. 
Pörssimeklarit tuijottavat eri maanosissa ruutujaan kädet hikisi-
nä. Nouseeko kurssi vai laskeeko se. Pienen ennustuksen uskal-
taa kuitenkin ilmoille luoda. Jos Jyvässeudun asukkailla riittää 
ruokaa niin puhdistamolla riittää työtä. Ja sen suhteen voidaan 
olla levollisilla mielillä. 

Paikallinen media on noteerannut meidän juhlamme. Puh-
distamon toimitusjohtajasta oli valvojan kanssa kuva ja juttu 
Keskisuomalaisessa. Hienoa, että meitä arvostetaan ja annetaan 
palstatilaa lehdessä. Vanha sanonta ”kyllä hajussa kasvaa, kun 
vaan hirviää olla”. Lehtikuvassa toimitusjohtaja ja valvoja olivat 
altaan vierellä.

Omistajakunnissa vedetään viemäriputkia maahan kovalla 
vauhdilla, mikä on osoitus siitä, että puhdas kotiseutu on asuk-
kaille tärkeä asia. 

Mutta nyt on juhlapäivä. Juhlikaamme 40-vuotiasta puhdis-
tamoa. Puhdistamo on tehnyt tärkeää ja arvokasta työtä puh-
taamman Suomen luonnon hyväksi. Helsinkiläiset voivat juoda 
turvallisilla mielin edelleenkin Päijänteen vettä. 

Ja lopuksi haluan lausua kiitokset kaikille yhteistyökumppa-
neille hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä puhdistamon hyväksi. 
Kiitos kuuluu kaikille työntekijöille sekä toimitusjohtajalle että 
hallitukselle, joka tätä yhtiötä johtaa. 

Arvoisat kutsuvieraat, viihtykää ja nauttikaa tästä juhlapäi-
västä. Sydämellisesti tervetuloa ! 

Kiitos ja malja!

 
 

Jouko Asikainen, Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n hallituksen puheen-
johtaja: Puhe yhtiön 40-votisjuhlassa 2.9.2011 Rantasipi Laajavuoressa.

Arvoisat kutsuvieraat! 
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Itä-Suomen ympäristölupavirasto teki 
17.8.2009 päätöksen Nenäinniemen jäte-
vedenpuhdistamon toistaiseksi voimassa 
olevan ympäristöluvan lupamääräysten 
tarkistamisesta. Tarkistetun ympäristölu-
papäätöksen keskeisimmät uudet lupaeh-
dot ovat seuraavat:
• luvan haltijan on toimitettava rakennus-
suunnitelma uuden jätevesien purkuput-

ken rakentamiseksi Iso-Lehtisaaren länsi-
puolella olevaan purkukohtaan
• rakentamissuunnitelmaan on liitettävä 
perusteltu arvio jätevesien purkupaikan 
siirtämisen vaikutuksista vesistössä ja 
kustannuksista sekä kannanotto purku-
paikan siirtämisestä mahdollisesti aiheu-
tuvista vahingoista ja esitys näiden hyvit-
tämisestä

• jätevedet on käsiteltävä niin, ettei niis-
tä aiheudu terveydellistä haittaa. Jäteve-
denpuhdistamolta vesistöön johdettava 
jätevesi on hygienisoitava siten, että 
puhdistamolta vesistöön johdettavas-
sa vedessä on saavutettava 1.4. – 30.11. 
välisenä aikana fekaalisten koliformien 
ja enterokokkien osalta vähintään keski-
määrin 90 %:n poistuma verrattuna puh-
distamolle tulevan jäteveden mikrobipi-
toisuuteen. Tällä pyritään parantamaan 
Nenäinniemen asuinalueen rantavesien 
hygieenistä tilaa.

Ympäristöluvan tarkistuspäätöksessä 
ammoniumtypen reduktio (80%) vaadi-
taan laskettavaksi neljännesvuosikeskiar-
voina, mikä on laitoksen toiminnan kan-
nalta erittäin kova vaatimus talviaikana, 
jolloin jätevedet ovat kylmiä. Kylmillä jä-
tevesillä on ammoniumtypen poistoon 
vaadittavan nitrifi kaation hallittu toteut-
taminen varsin häiriöaltista. Yleensä jäte-
vedenpuhdistamoiden ympäristöluvissa 
sovelletaan laitokselle  tulevalle jäteve-
delle 12 asteen lämpötilarajaa. Yhtiö pyy-
si tältä osin lupaan muutosta Vaasan hal-
linto-oikeudelta. Yhtiön tavoite on, että 
ammoniumtypen käsittelytehovaatimus 

Nykyisen, vielä voimassa olevan ympäristöluvan mukaiset lupaehdot 

 Pitoisuus enintään  Käsittelyteho vähintään
BOD7ATU    12 mg O2/l      92%
Kokonaisfosfori   0,5 mg/l      92%
Kiintoaine     30 mg/l
CODCR

        125 mg/l 75%

Ympäristöluvan tarkistuksen (17.8.2009) mukaiset lupaehdot 

 Pitoisuus enintään  Käsittelyteho vähintään
BOD7ATU

   10 mg O2/l     96%
Kokonaisfosfori    0,3 mg/l        96%
Kiintoaine       10 mg/l        90%
CODCR

      80 mg/l      90%
Ammoniumtyppi 4 mg/l        80%

Venymistä vaaditaan nelikymppiseltä:

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon
uusi ympäristölupa
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tulisi esittää uudessa ympäristöluvas-
sa vuosikeskiarvona ja käsiteltävän jäte-
veden lämpötilan suhteen tulee soveltaa 
yleensä kokonaistypenpoistossa huomi-
oitua 12 asteen lämpötilarajaa. 

Ympäristöluvasta jätettiin Vaasan hal-
linto-oikeudelle yhteensä kolme valitusta. 
Hallinto-oikeus antoi asiasta päätöksen 
14.4.2011. Hallinto-oikeus suurelta osin 
hylkäsi JS-Puhdistamo Oy:n ja Jyväskylän 
Energia Oy:n tekemät valitukset. Lisäksi 
hallinto-oikeus lisäsi lupaehtoihin vaati-
muksen kokonaistypenpoistosta (60 %). 
Käsittelyteho lasketaan vuosikeskiarvo-
na. Hallinto-oikeus hieman lievensi vesi-
laitosten hallitsemiin viemäriverkostoihin 
liittyviä lupaehtoja.

JS-Puhdistamo Oy ei tyytynyt Vaasan 
hallinto-oikeuden päätökseen vaan valit-
ti siitä edelleen korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen. Korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksen arvioidaan valmistuvan vuo-
den 2012 loppuun mennessä. Aikanaan 
saatava uusi lupapäätös tulee edellyttä-
mään mittavia investointeja Nenäinnie-
men puhdistamolle tulevina vuosina. 

Nenäinniemen Puhdistamon laitos-
automaatio päivitetty

Puhdistamon laitosautomaation serveri 
sekä valvomotyöasemat uusittiin ja nii-
den ohjelmistot päivitettiin. Samalla lai-
tosautomaation viestiliikenne muutettiin 
Ethernet-pohjaiseksi. Laitosautomaatioon 
tehdyt muutokset ja päivitykset otettiin 
käyttöön syksyllä 2011.
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Puhdistamon esikäsittelyyn uudet 
hienovälpät

Puhdistamon vanhat porrasvälpät uu-
sittiin nykyaikaisiksi reikälevyvälpiksi 
elokuussa 2011. Investoinnin ansiosta 
välppäysteho parani merkittävästi. Hy-
vin toimiva välppäys poistaa tehokkaasti 
karkeampaa kiintoainesta jätevedestä ja 
vähentää siten mm. puhdistamon liete-
putkistojen tukoksia.

Ferrosulfaatin annostelua uusin laittein

Puhdistamon kemikaaliaseman ferrosul-
faatin syöttöpumput oheislaitteineen uu-
sittiin kokonaisuudessaan. Uudet laitteet 
otettiin käyttöön keväällä 2011.

Oma biokaasu hyötykäytössä

Lietteen mädätyksessä syntyneestä bio-
kaasusta tuotettiin CHP-voimalassa säh-
köenergiaa laitoksen omaan käyttöön 
yhteensä 2.868 MWh. Tuotetun sähkön 
arvonlisäveroton arvo oli n. 242.000 eu-
roa. Laitos osti valtakunnan verkosta säh-
köä 2.543 MWh. CHP-voimala tuotti puh-
distamon vuoden aikana tarvitsemasta 
sähköstä n. 53 %.

CHP-voimalalla ja kaasukattiloilla 
tuotettiin lämpöä puhdistamon käyt-
töön yhteensä 6.042 MWh. Lämpöen-
ergian suhteen puhdistamo oli täysin 
omavarainen.

Kunnossapidon työnjohtaja Markku Tuohimetsä 
tarkastelemassa uusia hienovälppiä.

Nenäinniemen puhdistamon 
tulovirtaama ja -kuormitus 
vuonna 2011

Nenäinniemen jätevedenpuhdista-
mon vuoden 2011 kokonaisvirtaama oli 

13.502.990 m3, joka oli 5,3 % enemmän 
kuin edellisenä vuotena.  Myös puhdista-

molle tuleva kiintoaine- ja fosforikuormi-

tus kasvoivat hieman.Vuoden 2011 aikana Nenäinniemen puh-

distamo saavutti ympäristöluvassa jäte-

veden puhdistukselle asetetut lupaehdot.
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Korpilahden jätevedenpuhdistamo on 
rakennettu v. 1974. Puhdistamo edustaa 
ns. reikäleipämallia, jossa keskellä on 
pyöreä jälkiselkeytysallas ja muut yk-
sikköprosessien tarvitsemat altaat on 
rakennettu ympyrän muotoon jälkisel-
keytysaltaan ulkokehälle. Puhdistamo 
on saneerattu vuonna 2000. Saneerauk-
sen yhteydessä puhdistamo katettiin ja 
sen koneistoja ja laitteita uusittiin.

Korpilahden puhdistamo on perin-
teinen aktiivilietelaitos, jonka käsitte-
lyprosessiin kuuluvat hienovälppäys, 
hiekanerotus, ilmastus ja jälkiselkeytys. 
Ylijäämäliete sakeutetaan laitoksella ja 
kuljetetaan jatkokäsiteltäväksi Nenäin-
niemen puhdistamolle. Puhdistamo on 
varustettu myös biologisella hajunpois-
toyksiköllä. Puhdistamon mitoitusvir-
taama on 720 m3/d.

Puhdistamon ympäristöluvan ehdot ovat: 
- BOD7 (ATU)   12 mg/l    92 %
- Kokonaisfosfori  0,8 mg/l    92 %
- Kiintoaine    35 mg/l    90 %
- CODCR  125 mg/l     75 %

Jätevesiä puhdistamolla käsiteltiin 
vuonna 2011 yhteensä 230.958 m3. Vuo-
den 2011 aikana Korpilahden puhdista-
mo saavutti ympäristöluvassa jäteveden 
puhdistukselle asetetut lupaehdot lu-
kuun ottamatta ensimmäisen vuosinel-
jänneksen BOD7-lupaehtoa, joka hie-
man ylitettiin.

JS-Puhdistamo Oy myy Korpilahden 
viemäriverkostosta puhdistamolle joh-
dettujen jätevesien puhdistamispalvelun 
Jyväskylän Energia Oy:lle.

Korpilahden jätevedenpuhdistamo
Korpilahden puhdistamon tuloksia vuonna 2011.
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Päijänteen vesistö antaa monenlaisia 
nautintoja sen rannan asukkaille, lo-
mailijoille, kalastajille – kaikenikäisil-
le. Varsinkin kesäisin Päijänne liikuttaa 
suuren määrän euroja turistien taskuis-
ta laivayhtiöille ja erilaisille tapahtu-
majärjestäjille.  Päijänne ruokkii myös 
monta venekauppiasta, sillä onhan se 
suurimpia sisävesiämme, jossa veneili-
jät pääsevät toimivan kanavaverkoston 
kautta vaikka Lahdesta Viitasaarelle 
ja aina Pielavedelle saakka, jolloin yh-
tenäistä vesireittiä kertyy 380 km. Ja 
vettää Päijänteessä riittääkin - sisä-
vesiemme syvin kohta löytyy Ristinse-
lältä Rappukallion edustalta (95,3 m). 

Nautintoja koko perheelle

Päijänteen monimuotoisuudesta osaa 
nauttia myös tietokanta-asiantuntijana 
työskentelevä Jarmo Jämsä nelihenkisen 
perheensä kanssa. Jämsän perhe asuu 
Korpilahdella aivan Päijänteen rannas-
sa. Siellä vesi veti Jarmon jo lapsuudes-
ta saakka mukana kulkeneen rakkaan 
harrastuksen, kalastuksen pariin. Kalas-
tusinto syttyi Simojoella isän ja papan 
kanssa pikkupoikana harreja narratessa. 
Nyt hän odottaakin 5-vuotiaasta Anton-
pojasta kalakaveria pyyntiretkille.

Perheen yhteisille retkille Jarmo 
käynnistää siihen tarkoitukseen varus-
tellun retkiveneen, mutta uistelua varten 
pitää tietenkin olla ihan omanlaisensa 
kalusto. 

- Uistelua harrastan vain omaksi 
ilokseni. Kilpauistelusta luovuin yhden 
ainoan kokeilun jälkeen. Se ei sovi mi-
nulle. Haluan nautiskella ihan omaan 

tahtiin samanhenkisten kavereiden 
kanssa ilman kilpailun tuomaa ylimää-
räistä painetta, kertoo Jarmo harrastuk-
sestaan.

- Kun pääasiassa tavoittelen tai-
menta ja järvilohta, voi saalista joutua 
odottelemaan yli satakin tuntia. Se ei ole 
hätäisen miehen hommaa. Kaverini let-
kauttikin, että halvemmaksi tulisi hakea 
lohi vaikka lentokoneella New Yorkista.

Palvelut Päijänteellä kunnossa

Jarmo Jämsä kertoo rantautumispaikko-
jen, saunojen  ja muiden palvelupistei-
den olevan Päijänteellä pääosin erittäin 
hyvässä kunnossa. Ainoana puutteena 
hän on havainnut Korpilahden Kiviön-
niemestä kokonaan puretun laiturin es-
tävän veneillä rantautumisen. 

- Veneilijät itse ovat vastuullista vä-
keä ja huolehtivat onneksi käyttämänsa 
paikat kuntoon aina poistuessaan. Siis-
teyttä edesauttaa myös Roope-valistus 
eli Pidä Saaristo Siistinä ry:n tehokas 
kampanjointi puhtaamman ja viihtyi-
sämmän vesiympäristön puolesta. Jär-
jestö toimii sekä saaristo- ja rannikko-
alueilla että Järvi-Suomessa. Oikeastaan 
jokainen aktiivisesti Päijänteellä liikku-
va on yhdistyksen jäsen. Minä mukaan-
lukien, Jarmo valaisee. 

Päijänteen monet mahdollisuudet

Vesi on se elementti, jonka ympärille 
Päijänteen virkistyskäyttö luonnollises-
ti rakentuu. Vesistöä riittää yli 1100 km2 

Päijänteen 119 km pituudelle. Saariakin 
on lähes 1900 kpl. Järvi on historiassa 
toiminut tehokkaana laivaliikenneväylä-

nä, ollut  läänien rajana ja toimii tälläkin 
hetkellä helsinkiläisten vesikaivona. 

Pelkästään turisti- ja tilausliikentees-
sä Päijänteen eri satamista operoi nykyi-
sin 24 alusta, joiden kapasiteetti vaihte-
lee 30-199 matkustajaan. 

Suomen suurimpiin veneilytapah-
tumiin kuuluva Päijännepurjehdus pur-
jehditaan joka heinäkuussa järven pääs-
tä päähän. Purjehdukseen osallistuu 
vuosittain noin 180 kölivenettä ja lähes 
tuhat purjehtijaa. Iso vesistö palvelee 
käyttäjiään monipuolisesti.

Virkeyttä Päijänteeltä
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Päijänteen pohjoisosan tilaa ja 
kuormittajien vaikutuksia vesistös-
sä seurataan Pohjois-Päijänteen yh-
teistarkkailun avulla. Tarkkailu on 
ympäristöviranomaisten toiminnanhar-
joittajille asettama velvoite. Nykyinen 
tarkkailuohjelma kattaa vuodet 2010 – 
2016, ja tarkkailun toteuttaa Jyväskylän 
yliopiston ympäristöntutkimuskeskus. 
Pohjois-Päijänteen tutkimuksilla on pit-
kät perinteet, sillä säännöllinen tarkkai-
lu on aloitettu jo vuonna 1975. 

Yhteistarkkailun osakkaita ovat Met-
sä Fibre Oy:n ja M-Real Oyj:n Äänekos-
ken tehdasintegraatti, Jyväskylän Seudun 
Puhdistamo Oy (Nenäinniemen ja Kor-
pilahden puhdistamot), Jyväskylän Voi-
ma Oy:n Keljonlahden voimalaitos sekä 
Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n Rau-
halahden voimala. Vuoden 2010 tam-
mikuussa toimintansa lopettanut Sappi 
Finland Oy:n Kankaan paperitehdas oli 
mukana tarkkailussa vuoden 2010 lop-
puun.

Tarkkailussa seurataan veden laadun 
kehitystä useiden laatutekijöiden perus-
teella ja kuormittajien osuuksia ravin-
teiden ja happea kuluttavan aineen ko-
konaiskuormasta. Nykyisin seurantojen 
painopiste on siirtynyt yhä enemmän 
veden kemiallisista analyyseista biolo-
gisiin tutkimuksiin, joita tosin on tehty 
Päijänteellä koko tarkkailuhistorian ajan. 

Kalataloudelliseen tarkkailuun sisältyy 
monipuolinen valikoima tutkimuksia 
kalastuskirjanpidosta kaikuluotaukseen, 
verkkokoekalastuksesta kalastustiedus-
teluun ja siikakalojen lisääntymistutki-
muksiin sekä kalojen elohopeapitoisuu-
den mittaukset. 

Pohjoisen Päijänteen veden laatu ja 
ekologinen tila on parantunut huikeas-
ti 1970-luvulta tähän päivään, mikä joh-
tuu jätevesikuormituksen vähentymises-
tä. Jätevesien happea kuluttavan aineen 
(BOD) kuorma on pienentynyt 1980-lu-
vun vaihteen lähes 20 tonnista nykyiseen 
0,5 tonniin päivässä. Fosforin vuorokau-
sikuorma on nyt noin 40 kg, kun se oli 30 
vuotta sitten yli 120 kg.

Jätevesien tehostuneesta käsittelystä 
johtuen Pohjois-Päijänteen rehevyystaso 
on pienentynyt selvästi ja sen seuraukse-
na happitilanne on kohentunut ja pohjan 
kunto parantunut. Tästä huolimatta Päi-
jänteen pohjoisimmat osat ovat edelleen 
lievästi reheviä.

Pohjois-Päijänteen kalakannat ovat 
myös muuttuneet kalastajia ilahdutta-
vaan suuntaan. Kuhakanta on nykyisin 
vahva, ja haukisaaliit ovat kasvaneet vii-
me vuosina. Petokaloilla riittää ravintoa, 
sillä alueella on runsaasti särkeä, kuoretta 
ja ahventa niiden ruuaksi. Pohjoisimpien 
selkien muikkukanta ei ole vieläkään eri-
tyisen hyvä, vaikka muikku onkin palan-
nut alueelle veden laadun parannuttua.

Tarkkailussa havaittua:

Pohjois-Päijänteen 
veden laadussa 
huima parannus
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Pohjois-Päijänteelle tuleva happea kuluttava 
kuorma on enää murto-osa vesistön tilan kannalta 
synkimpien vuosien kuormasta, ja fosforikuorma 
on pienentynyt noin kolmannekseen.
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Poronselän päällysveden fosforipitoisuus on 
pienentynyt noin kolmannekseen viimeisten 40 
vuoden aikana. Tämä merkitsee rehevyystason 
selkeää laskua.
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Ravinnetason laskun myötä Poronselän kasvi-
planktonin määrä on pienentynyt, ja on nykyisin 
lievästi rehevän vesistön lukemissa.

Tarkkailussa havaittua:
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Yhtiön hallitus

Jouko Asikainen (JKL) pj. 
Arjo Heinsola (JKL) vpj. 
Tuula Vuolio-Vallenius (JKL) 
Pirjo Ruuskanen (JKL) 
Timo Peura (JKL) 
Minna Jääskeläinen (JKL) 
Jaana Kinnunen (Laukaa) 
Juha Kaistinen (Muurame) 

Hallitus yhteiskuvassa (vas.): Pirjo Ruuskanen, Minna Jääskeläinen, Juha Kaistinen, Jaana Kinnunen, Markku Kemiläinen (controller), 
Jouko Asikainen, Arjo Heinsola ja Tuula Vuolio-Vallenius.

Kuntien osuus yhtiöstä v. 2011

Jyväskylän kaupunki  87,0 %
Laukaan kunta 8,7 %
Muuramen kunta 4,3 %

Opintomatka Pietarin lounaiselle 
jätevedenpuhdistamolle 

Yhtiön hallituksesta ja henkilökun-
nasta kootun excursioryhmän voimin 
käytiin syyskuussa 2011 tutustumassa 
Pietarin lounaiseen jätevedenpuhdis-
tamoon, joka on yksi Pietarin kolmesta 
pääpuhdistamosta. Puhdistamo käsitte-

JS-Puhdistamo Oy
Business controller 
Markku Kemiläinen (JKL)
Yhtiön toimitusjohtajana toimii 
Petri Tuominen.

lee n. 700.000 asukkaan jätevedet, mikä 
tarkoittaa n. 330.000 m3:n vuorokautista 
virtaamaa. Verrattaessa puhdistamoiden 
tulovirtaamia on pietarilainen lounai-
nen puhdistamo noin yhdeksän kertaa 
Jyväskylän Nenäinniemen puhdistamoa 
suurempi.

Puhdistamon rakennustyöt aloitettiin 
jo Neuvostoliiton aikana vuonna 1987. 
Rahoitusvaikeuksien takia rakentami-
nen pysähtyi vuonna 1995. Kansainväli-
sen rahoituspaketin avulla työt päästiin 
käynnistämään uudelleen vuonna 2001 
ja puhdistamo vihittiin käyntiin syksyllä 
2005. Puhdistamon rakensi YIT Raken-
nus Oy:n, Skanska East Europe Oy:n ja 

NCC International Ab:n muodostaman 
urakoitsijakonsortion perustama suoma-
lainen projektiyhtiö. Hankkeen kokonais-
kustannukset olivat 197 miljoonaa euroa, 
josta Suomen avustuksen osuus oli 10 
miljoonaa euroa.

Havaitsimme puhdistamon operoin-
nin olevan osaavan henkilökunnan käsis-
sä. Merkille pantavaa oli biologinen fos-
forinpoisto, jota ei ole Suomessa käytössä 
yhdelläkään puhdistamolla. Pietarin jäte-
vesien käsittelyyn on selvästi panostettu 
2000-luvulla. Uusien kokoojaviemäreiden 
rakentamisen myötä Pietarin jätevesistä 
kyetään käsittelemään noin 97 % vuoden 
2012 loppuun mennessä.
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  2011  2010

Liikevaihto 4 303 066,38 4 215 263,62  

Liiketoiminnan muut tuotot 12 643,56 47 379,01 

Materiaalit ja palvelut

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

  Ostot tilikauden aikana -624 870,40 –613 554,16  

 Ulkopuoliset palvelut -635 389,64 –605 258,98

Materiaalit ja palvelut yhteensä -1 260 260,04 –1 218 813,14  

Henkilöstökulut

 Palkat ja palkkiot -601 071,16 –578 320,20   

 Henkilösivukulut  

  Eläkekulut -127 429,15 –138 333,12   

  Muut henkilösivukulut -27 175,15 –27 707,61  

Henkilöstökulut yhteensä -755 675,46 –744 360,93   

Poistot ja arvonalentumiset  

 Suunnitelman mukaiset poistot      -1 443 442,82                  –1 506 245,80                       

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä  -1 443 442,82 –1 506 245,80  

Liiketoiminnan muut kulut

 Liiketoiminnan muut kulut -619 778,89 –555 717,19

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä     -619 778,89 –557 717,19     

Liikevoitto/tappio 236 552,73 237 505,57

Rahoitustuotot ja -kulut 

 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista

  Muilta 1 036,10 398,50  

 Muut korko- ja rahoitustuotot 

  Saman konsernin yrityksiltä 6 107,85 1 566,91  

  Muilta 130,89 185,59  

 Korko- ja muut rahoituskulut 

  Saman konsernin yrityksille -2 876,39 –6 658,83

  Muille -240 885,52 –232 997,74   

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -236 487,07                –237 505,57      

Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä 65,66 0,00

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 65,66 0,00

 Tuloverot

  Tilikauden verot -65,66 0,00

Tilikauden voitto/tappio 0,00 0,00 

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.

10
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TASE 31.12.
 

  

 

 

                                   

VASTAAVAA 2011 2010
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
   Aineettomat oikeudet   189 580,01 188 212,36  
   Muut pitkävaikutteiset menot 191 796,58 208 421,64    
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 381 376,59 396 634,00 
 
Aineelliset hyödykkeet
  Maa- ja vesialueet
    Vuokraoikeudet 6 540,00 6 540,00
   Rakennukset ja rakennelmat 
      Omistetut 6 954 062,42 7 332 441,26                  
  Koneet ja kalusto 4 713 997,48 5 162 402,99                
  Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 110 623,89 156 331,58   
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 11 785 223,79 12 657 715,83 
 
Sijoitukset
  Muut osakkeet ja osuudet 111,86 111,86  
Sijoitukset yhteensä 111,86   111,86
Pysyvät vastaavat yhteensä 12 166 712,24 13 054 461,69 
            
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset
   Myyntisaamiset 36 858,87 48 429,61  
   Saamiset saman konsernin yrityksiltä 613 157,41 207 501,76
   Muut saamiset 48 166,39 20 021,47    
   Siirtosaamiset 4 580,89 27 507,31    
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 702 763,56 303 460,15        
Rahat ja pankkisaamiset  1 657,86 1 375,34 
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 1 657,86 1 375,34 
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 704 421,42  304 835,49
 
VASTAAVAA YHTEENSÄ 12 871 133,66 13 359 297,18  
 

VASTATTAVAA
 
OMA PÄÄOMA
  Osakepääoma 193 416,12 193 416,12
  Ylikurssirahasto 1 590 755,05 1 590 755,05
 
  Edellisten tilikausien voitto/–tappio  –1 370,86       –1 370,86  
  Tilikauden voitto/–tappio 0,00 0,00
      1 782 800,31 1 782 800,31
VIERAS PÄÄOMA
  Pitkäaikainen
   Lainat rahoituslaitoksilta 7 481 302,00 8 138 694,86   
   Velat saman konsernin yrityksille 1 881 837,47 1 881 837,47   
   Muut velat 422 931,68 421 631,68  
  Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 9 786 071,15 10 442 164,01
  
  Lyhytaikainen
   Lainat rahoituslaitoksilta 657 392,86 657 392,54   
   Ostovelat 151 201,52 166 307,23  
   Velat saman konsernin yrityksille 212 603,04 103 952,70  
   Muut velat 116 835,64 51 058,76  
   Siirtovelat 164 229,14 155 621,63   
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 302 262,20 1 134 332,86  
      11 088 333,35 11 576 496,87
 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 12 871 133,66 13 359 297,18
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