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Kiekkosuodatuksen toimintaa on 
kehitetty edelleen Nenäinniemen 
puhdistamolla. Kuvassa asennetaan 
kuudetta kiekkosuodatinyksikköä.
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Hieno vuosi  
koronan varjossa

Kulunut vuosi 2020 jäänee kaikkien mieleen ko-
ronavuotena. Korona tuli ja mullisti perinteiset 

toimintatapamme. Osa henkilökunnasta on siirtynyt 
etätöihin, kokoukset pidetään Teams-kokouksina ja 
olemme opetelleet elämään hyvin rajoitettua elä-
mää niin töissä kuin myös vapaa-aikana. Samalla 
olemme opetelleet paljon uusia toimintatapoja. 
Etäkokouksista, etätöistä ja webinaareista on tul-
lut normaaleja rutiineja. Uudet toimintatavat ovat 
tulleet jäädäkseen ja niitä hyödynnetään senkin 
jälkeen, kun koronan ote yhteiskunnasta hellittää.

Me ihmiset olemme myös tavattoman hyviä sopeu-
tumaan etenkin silloin kun on pakko sopeutua. Ko-
ronasta huolimatta työt ja projektit ovat edenneet 
normaaliin tapaan. On opittu pitämään suojaetäi-
syyksiä työntekijöiden välillä, vierailut on karsittu 
minimiin, maskien käytöstä on tullut rutiinia, ja jo 
ennestäänkin hyvää käsihygieniaa on entisestään 
parannettu. Jätevedenpuhdistus on yhteiskunnan 
toiminnan kannalta kriittistä toimintaa, eikä puh-
distamoja voi jättää toimimaan ilman prosessien 
operointia, laitteistojen kunnossapitoa ja hallin-
non toimintaa. Koronasta huolimatta mikään ei ole 
pysähtynyt. Puhdistamot ovat käsitelleet jätevettä 
24/7 koko ajan. Suurena peikkona taustalla on ollut 
mahdollinen koronatartunta henkilökunnan piirissä 
ja siitä mahdollisesti aiheutuvat karanteenimäärä-
ykset. Koronatartunnoilta on onneksi tähän saakka 
vältytty. Henkilökunta on toiminut vastuullisesti niin 
työaikana kuin vapaa-aikanakin.

Koronasta huolimatta Nenäinniemen puhdistamon 
kehitystyötä on jatkettu, uusia investointeja on ollut 
suunnittelupöydällä, ja koko ajan on myös toteu-
tettu pienempiä ja vähän isompiakin parannuksia 
Nenäinniemen puhdistamoon. Kuluneena vuonna 
on tehty paljon erilaista kehitystyötä, kuten voimme 
vuosikertomuksesta lukea.

Riskien tunnistaminen ja niiden hallinta nousee 
nykyään hyvin usein keskusteluissa esille toimi-
alasta riippumatta. Totesimme riskejä arvioitaes-
sa olevamme Nenäinniemen puhdistamolla liian 
riippuvaisia ainoastaan yhdestä alkalointikemikaa-
liasemasta, joten käynnistimme hankkeen toisen 
alkalointikemikaaliaseman rakentamiseksi. Näillä 
näkymin uuden alkalointikemikaaliaseman raken-
nustyöt käynnistyvät kesällä 2021.

Olemme myös jo pitkään suunnitelleet lietteenkä-
sittelyn ja biokaasulaitoksen tehostamista. Hieman 
yllättäen hanke sai aivan uutta virtaa ympäristömi-
nisteriön suunnalta merkittävän taloudellisen avus-
tuksen muodossa. 

Mutta elämä ei ole pelkästään uusien projektin 
eteenpäin viemistä. On tärkeää keskittyä jokapäi-
väiseen jäteveden käsittelyn operointiin, kunnossapi-
toon sekä hallinnollisiin tehtäviin. Nykyään työympä-
ristö työkaluineen ja vaatimuksineen on jatkuvassa 
muutoksessa. Toimiston ja taloushallinnon ohjelmat 
kehittyvät koko ajan, prosessiautomaatiota päivite-
tään, opettelemme jatkuvasti uusia asioita. Koko ajan 
käynnissä olevan muutoksen keskellä on pidettävä 
kirkkaana mielessä yhtiön ydintehtävä: me käsit-
telemme yhdyskuntien jätevesiä ympäristölupien 
vaatimukset täyttäen. Me tulkitsemme tavoitteen 
siten, että käsittelemme jätevedet niin hyvin kuin 
se laitosten tekniikalla on mahdollista. Onnistues-
samme saamme parempia tuloksia kuin ympäristö-
lupa edellyttää. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää 
henkilökunnan pitkäjänteistä sitoutumista työhönsä 
ja jatkuvan parantamisen kulttuuria. Jatkuvan pa-
rantamisen kulttuuri edellyttää uskallusta kokeilla 
ja tehdä asioita eri tavalla. Silloin joudutaan myös 
sietämään sitä, että kaikessa ei voida aina onnistua 
halutulla tavalla. Mahdollinen epäonnistuminen luo 
kuitenkin uutta tietoa ja rakentaa tietä on-
nistumiseen.

Kulunut vuosi oli onnistumis-
ten vuosi koronan varjossa. 
Henkilökunta on onnistunut 
erinomaisesti tavoitteissaan. 
Tulokset ovat nähtävissä tä-
män vuosikertomuksen graa-
feissa.

Onnistumisen ilo on parasta 
iloa. 

Nenäinniemessä 11.5.2021

Petri Tuominen,  
toimitusjohtaja
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Rakennusmestari Jukka Mutila on seurannut 
Nenäinniemen puhdistamon kehitystä hyvin 

läheltä lähes 30 vuoden ajan. Mutila on tuttu mies 
puhdistamolla varsinkin silloin, kun rakennetaan 
jotain uutta. Mutila seurasi aitiopaikalta puhdista-
mon vuosina 2016–2018 toteutettua saneerausta ja 
laajennusta. Hanke oli valvontaviranomaisen näkö-

kulmasta tarkasteltuna erittäin haasteel-
linen ja vaativa niin rakennuttajan 

kuin eri urakoitsijoiden suo-
riutumista arvioitaessa, 

mutta hanke saatiin vie-
dyksi maaliin hyvin, 

ja kustannuspuoli-
kin taisi toteutua 

melko odotetus-
ti, toteaa Muti-
la. Erityisen 
haasteelliset 
t y ö v a i h e e t 
olivat van-
han ja uusi-
en proses-
siyksiköiden 
kytkentä- ja 

käyttöönotto-
vaiheet, koska 

näiden vaiheiden 
aikana tapahtu-

neet virheet ja epä-
onnistumiset olisivat 

merkinneet puhdista-
mon aiheuttamien päästö-

jen huomattavaa lisääntymistä 
Pohjois-Päijänteelle. Hankkeeseen 

osallistuneet eri osapuolet selvisivät hienosti em. 
työvaiheista, vaikka toki näin isoilla työmailla aina 
sattuu ja tapahtuu myös jotain ei-toivottua. Tässä 
hankkeessa ei valvontaviranomaisen näkökulmas-
ta tarkasteltuna tapahtunut kuitenkaan mitään sel-
laista, mikä ansaitsisi maininnan valvonnallisessa 
tarkastelussa.

Onnistuneita ratkaisuja

Nenäinniemen puhdistamon päivitetty käsittelypro-
sessi on näkynyt myös parantuneina käsittelytulok-
sina. Kuntien asukaslukujen perusteella laskettuna 
yli 60 % Keski-Suomen asutuksesta johtaa jätevedet 
Nenäinniemen puhdistamolle käsiteltäviksi. Siten 
Nenäinniemen puhdistamolla tapahtuvat muu-
tokset näkyvät välittömästi koko Keski-Suomen 
yhteenlasketuissa tuloksissa. Mutila kertoo ole-
vansa hyvin ilahtunut positiivisesta kehityksestä. 
Puhdistamon parantuneet tulokset näkyvät erityi-
sesti fosforin ja ammoniumtypen pienentyneissä 
vesistökuormissa.

– Minusta ammoniumtypen käsittelyyn liittyvä 
toteutus on ollut erityisen onnistunut, ja sen myö-
tä päästöt ovat vähentyneet lähes olemattomiksi, 
kun verrataan vanhaan prosessiratkaisuun. Toki 
typen osalta Nenäinniemen kuormitus on edelleen 
suurta, mutta nyt vesistöön johdettava puhdista-
mon käsittelyn läpikäynyt jätevesi ei sisällä enää 
vesistössä happea kuluttavaa ammoniumtyppeä, 
vaan typen kuormitus on pääosin nitraattimuodos-
sa, kertoo Mutila.

 – Valvontaviranomaisena olen tyytyväinen Ne-
näinniemen tällä hetkellä voimassa olevan ympä-
ristöluvan määräyksiin ja ylipäänsä sen antamaan 
ohjaavaan sisältöön, eli lupa antaa valvontaan toi-
mivan ja käyttökelpoisen työkalupakin. Viimeinen 
ympäristölupaan liittyvä määräysten tarkistamis-
kierros käytiin ns. pitkän kaavan kautta: tarkistami-
seen liittyvä hakemus laitettiin vireille vuoden 2007 
lopussa, ja korkeimman hallinto-oikeuden päätös 
ympäristölupaan liittyvistä valituksista saatiin vuo-
den 2013 lokakuussa. Minusta tuo valituskierros oli 
erittäin tarpeellinen, ja näin saatiin KHO:n ratkaisut 
moniin ongelmallisiin kysymyksiin, mitkä koskevat 
nimenomaan Nenäinniemen jätevedenpuhdistamoa 
ja sen toimintaympäristöön liittyviä erityiskysymyk-
siä. Tuo korkeimman hallinto-oikeuden antama 
päätös asiasta löysi tiensä myös hallinto-oikeuden 
vuosittain tekemään vuosikirjaan, eli siitä tuli ns. 
vuosikirjapäätös.

Nenäinniemen puhdistamon pitkäaikainen valvoja  
rkm. Jukka Mutila, Keski-Suomen ELY-keskus:

Puhdistamon parantunut 
käsittelyteho näkyy koko 
Keski-Suomen tuloksissa
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Hyvin sujuvaa yhteistyötä

 Jukka Mutila kertoo jo valmistautuvansa eläk-
keelle jäämiseen ja onkin siirtämässä tehtäviään 
uudelle vastuuvalvojalle. 

– Paljon on saatu aikaan yhdyskuntien jäteve-
denkäsittelyn saralla Keski-Suomessa viimeisen 
kahden vuosikymmenen aikana. Valvontavas-
tuun voi hyvillä mielin siirtää uusille tekijöil-
le, toteaa Mutila hymyssä suin. 

– Yhteistyö valvojan ja puhdistamon 
välillä on ollut hyvin sujuvaa. Jukalla 
on pitkä kokemus alalta ja hän tuntee 
jätevedenkäsittelyn prosessit erittäin 
hyvin, toteaa toimitusjohtaja Petri 
Tuominen. 

– Jukkaan on ollut helppo ottaa 
yhteyttä niin hyvinä kuin huonoina 
hetkinä. Keskusteluyhteys ja aja-
tustenvaihto toimii, kun laitoksen 
henkilökunnalla ja valvojalla on 
yhteinen tavoite: saada puhdistamo 
toimimaan mahdollisimman hyvin, 
jatkaa Tuominen.

Keski-Suomen yhdyskuntajäteveden- 
puhdistamoiden fosfori- ja ammonium-
typpikuormituksen kehitys vuosina 
2015–2019
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Rkm. Jukka Mutila arvio aktiivilietteen laatua Nenäinniemen 
puhdistamon ilmastusaltailla.

Rkm. Jukka Mutila tutkii ilmastuslinjojen online-mittauksista 
linjakohtaisia ammoniumtyppipitoisuuksia.
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Nenäinniemen puhdistamo otti vuonna 2018 käyt-
töön käsitellyn jäteveden UV-säteilyyn perus-

tuvan hygienisointiyksikön.
UV-käsittely perustuu UV-säteilyn aiheuttamiin 

muutoksiin mikro-organismien DNA:ssa, jolloin ne 
eivät pääse lisääntymään. Se on tehokas keino tuhota 
käsitellyn jäteveden sisältämiä bakteereja, viruksia 
ja alkueläimiä. Nenäinniemen UV-laitteisto käsittää 
yhteensä 96 UV-lamppua, jotka on asennettu käsitel-
lyn jäteveden kanavaan. Lamput säteilevät jäteveteen 
UV-valoa aallonpituudella 274 nm. Puhdistamon ak-
tiivilieteprosessi tuhoaa taudinaiheuttajabakteereja 
erittäin tehokkaasti. Erillisellä UV-hygienisoinnilla 
saadaan taudinaiheuttajabakteerien poistoa edelleen 
tehostettua.

Laitteisto oli käytössä vuonna 2020 aikavälillä 
28.3–2.12. Hygienisoinnin tehoa tutkitaan viikoittain 
tapahtuvalla näytteenotolla, ja saatujen tulosten 
perusteella hygienisointi toimi erittäin hyvin. Ky-
seisellä toimintajaksolla Päijänteeseen johdettava 
käsitelty jätevesi täytti EU:n uimavesiluokituksen 
hyvälle uimavedelle asetetut vaatimukset. Käsitel-
lyn jäteveden E.Coli -pitoisuudet vaihtelivat tasolla 
2–730 pmy ja enterokokkipitoisuudet 0–160 pmy. 
EU:n laatuvaatimuksen mukaiset raja-arvot hyvälle 
uimavedelle ovat E.Colille < 1 000 pmy ja entero-
kokeille < 400 pmy. 

Puhdistamolle johdetun jäteveden taudinai-
heuttajabakteerien pitoisuudet ovat erilaisessa 
kertaluokassa. Enterokokkien pesäkeluvut vaih-
telivat otetuissa jätevesinäytteissä yleensä välillä  
1 000 000–2 000 000 pmy ja vastaavasti E.Colien  
6 000 000–14 000 000 pmy (pmy = pesäkkeitä muo-
dostava yksikkö).

Nenäinniemen 
puhdistamon 
käsitelty jätevesi 
täytti EU-luokituksen 
hyvän uimaveden 
vaatimukset

Nenäinniemen vesistökuormitus 2012-2020

Hygienisointiyksikön UV-lamput nostettuina käsitellyn 
jäteveden kanavasta ylös huoltoasentoon.
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Nenäinniemen puhdistamon tertiäärikäsittelyn 
kiekkosuodattiminen toimintaa on kehitetty 

edelleen. Tertiäärikäsittely otettiin käyttöön vuon-
na 2018. Kiekkosuodatuksessa jätevesi suodatetaan 
huokoskooltaan 0,01 mm (10 mikronia) suodattimien 
läpi. Ajoittain suodattimien huokoset tukkeutuvat 
ja ne avataan suolahappo- ja hypokloriittipesuilla.  
Kunnossapitoryhmä koki alusta lähtien suodatinyk-
siköille tehtävät happo- ja hypokloriittipesut hieman 
vaivalloisiksi toteuttaa. Lisäksi vahvan suolahapon 
ja hypokloriitin käsittely edellyttää erityistä huolel-
lisuutta ja se koettiin työturvallisuusriskiksi, vaikka 
työn voi suorittaa turvallisesti työohjeita noudat-
tamalla.

Kunnossapitoryhmä asetti tavoitteeksi happo- ja 
hypokloriittipesujen toteutuksen helpottamisen ja 
työturvallisuuden parantamisen. Ideoinnin ja suun-
nittelun jälkeen päädyttiin toteuttamaan tertiäärikä-
sittelytilaan erilliset happo- ja hypokloriittiasemat, 

joilta rakennettiin erilliset kemikaalilinjat kaikille 
kiekkosuodatinyksiköille. 

Järjestelmä saatiin käyttöön keväällä 2020. Ko-
kemukset ovat olleet hyvin myönteisiä. Kunnossa-
pitopäällikkö Markku Tuohimetsä toteaa, että ra-
kennettu järjestelmä on helpottanut ja nopeuttanut 
kiekkosuodattimien happo- ja hypokloriittipesuja. 
Työntekijällä ei ole myöskään mahdollisuutta jou-
tua kosketuksiin happo- ja hypokloriittikemikaalien 
kanssa pesuja tehtäessä. Kiekkosuodatinyksiköt toi-
mittaneen Veolia Hydrotechin edustaja totesi, että 
vastaavanlainen pesujärjestelmä on heidän tieto-
jensa mukaan käytössä ainoastaan Göteborgin kes-
kuspuhdistamolla. Veolia Hydrotech on toimittanut 
yli 11 000 kiekkosuodatinyksikköä ympäri maailmaa.

Kiekkosuodatinyksiköiden määrää myös lisättiin 
yhdellä uudella yksiköllä. Yksiköitä on nyt käytössä 
yhteensä kuusi kappaletta. Yksiköissä on yhteensä 
n. 1 200 m2 suodatinpinta-alaa.

Kuudes kiekko-
suodatinyksikkö 
paikalleen 
asennettuna. 7

Kiekkosuodatuksen 
toimintaa kehitetty edelleen

Kunnossapito-
päällikkö Markku 
Tuohimetsä  
suolahappo- 
aseman vieressä.
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Nenäinniemen puhdistamon esikäsittelyn tan-
kovälpät ovat olivat käsitelleen jätevettä aina 

vuodesta 1997, jolloin Nenäinniemen esikäsitte-
lyrakennus valmistui ja se otettiin käyttöön. Puh-
distamon esikäsittely koostuu kolmesta vaiheesta: 
karkea esivälppäys, ilmastuksella tehostettu hie-
kanerotus sekä lopuksi hienovälppäys. Hienovälp-
päyksessä käytetään 6 mm reikäkoolla varustettuja 
reikänauhavälppiä. Karkeassa esivälppäyksessä 
(tankoväli 25 mm) poistetaan jätevedestä isompia 
partikkeleita, kun taas 6 mm rei’illä varustettu 
levynauhavälppä poistaa tehokkaasti esim. ruuan 

tähteitä sekä vanupuikkoja.
Vanha karkeavälppäys oli teknisesti elinkaarensa 

lopussa, joten uusien korvaavien välppien hankinnan 
suunnittelu käynnistettiin alkuvuodesta, ja keväällä 
välppien uusinta kilpailutettiin. Kilpailutuksen tu-
loksena päätettiin korvata vanhat välpät saksalaisen 
Kuhn Gmbh:n valmistamilla, vanhoja välppiä tiheäm-
mällä tankovälillä (15 mm) varustetuilla välpillä. Uu-
det välpät otettiin käyttöön vuoden lopussa. Uusilla 
välpillä välppäyksen toiminta on tehostunut ja välpät 
ovat toimineet häiriöttä. Uusilla välpillä on näkyvissä 
yhtä pitkä elinkaari kuin käytöstä poistetuilla välpillä.

Esikäsittelyn vanhat välpät uusittiin

Nenäinniemen puhdistamon kemikaaliasema on 
yksi laitoksen prosessiyksiköistä, jolla varmis-

tetaan jäteveden käsittelytulos. Kemikaaliasemalla 
valmistetaan ferrosulfaatti- ja polyalumiinikloridi-
liuoksia, joita käytetään saostamaan jätevedestä 
liukoisessa muodossa olevaa fosforia sekä tehos-
tamaan kiintoaineen poistoa.

Kemikaaliaseman toimintaa ohjaavan automaa-
tion ohjauslogiikka ja myös sähkökeskus uusittiin. 
Varsinaisen jätevedenkäsittelyn prosessien ohjaus-
logiikat uusittiin kauttaaltaan vuonna 2016 käynnis-
tetyn saneeraus- ja laajennusprojektin puitteissa. 
Prosessiautomaation uudistus parantaa koko jäte-
vedenkäsittelyn toimintavarmuutta ja uudistusten 
myötä jätevedenkäsittelyn prosessit on saatu myös 
yhtenäisen raportointijärjestelmän piiriin. Vuoroansa 
odottavat vielä lietteenkäsittely ja biokaasulaitos.

Automaation ja sähkökeskusten uusinnat ovat 
vaativia toteutettavia jätevedenpuhdistamolla, jonka 
tulee toimia 24/7. Vanha ohjauslogiikka ja sähkö-
keskus olivat toiminnassa siihen asti, kunnes saa-
tiin rakennettua uudet vastaavat yksiköt vanhojen 
yksiköiden viereen. Siirtyminen vanhan logiikan ja 
sähkökeskuksen sijasta käyttämään uusia yksiköitä 
tulee sujua nopeasti ja häiriöittä. Jäteveden käsitte-
lyprosessissa pitkät katkokset kemikaalien syötöissä 
näkyvät nopeasti käsittelytuloksien heikkenemise-
nä. Onnistunut siirtyminen edellyttää saumatonta 
yhteistyötä henkilökunnan ja automaatio- sekä 
sähköurakoitsijoiden kesken. Kemikaaliaseman 
tapauksessa siirtyminen vanhasta uuteen onnistui 
hallitusti eikä kemikaalien syötöissä ilmaantunut 
haitallisia katkoksia.

Kemikaaliaseman automaation ja sähköistyksen päivitys

Uudet välpät toiminnassa. Välpät 
on kauttaaltaan koteloitu. Välppien siirtoruuvi
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Nenäinniemen puhdistamon tuloksia 2020
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JSPBio+ – Nenäinniemen puhdistamon  
lietteenkäsittelyn ja biokaasulaitoksen 
tehostaminen

Lietteen mädätyksessä syntyneestä biokaasusta 
tuotettiin CHP-voimalassa sähköenergiaa yh-

teensä 2 084 MWh. Laitos osti valtakunnan verkosta 
sähköä 5 128 MWh. CHP-voimala tuotti puhdista-
mon vuoden aikana tarvitsemasta sähköstä 29 %.  

CHP-voimalalla ja kaasukattiloilla tuotettiin läm-
pöä puhdistamon käyttöön yhteensä 5 964 MWh. 
Lämpöenergian suhteen Nenäinniemen puhdistamo 
oli lähes täysin omavarainen.

Biokaasusta sähköä ja lämpöä

Nenäinniemen puhdistamon lietteenkäsittelyn 
ja biokaasulaitoksen tehostamista on selvitelty 

jo usean vuoden ajan. Nykyinen biokaasulaitos on 
otettu käyttöön vuonna 1987, joten sillä on ikää jo 
lähes 34 vuotta. Tehostamisen pääajatuksena on 
ollut olemassa olevan mädättämötilavuuden tehok-
kaampi käyttö. Lietteenkäsittelyssä muodostuva 
liete mädätetään nykyisin kolmessa mädättämös-
sä. Kunkin mädättämön tehollinen tilavuus on 2 
750 m3 eli mädättämökapasiteettia on käytössä 
yhteensä 8 250 m3. 

Mädätysprosessi on ollut koko käyttöhistoriansa 
ajan puhdistamon suurin yksittäinen lämpöenergian 
käyttäjä. Mädättämöihin syötettävä raakaliete saat-
taa talviaikaan olla alle +10-asteista ja mädätyksessä 
lietteen lämpötila nostetaan +38-asteiseksi. Lietteen 
lämmittäminen kuluttaa runsaasti biokaasulla tuo-
tettua lämpöenergiaa.   

Vuonna 2020 valmistuneen yleissuunnitelman 
pääajatuksena on siirtyä kolmen mädättämön sijasta 
yhden mädättämön teholliseen käyttöön. Tällöin mä-
dättämöiden lämmitykseen tarvittava energiamäärä 
vähenee kaksi kolmasosaa nykyisestä. Tämä onnis-
tuu, kun raakaliete sakeutetaan n. 10,5 % sakeuteen 
eli kolme kertaa sakeammaksi kuin mitä nykyisel-
lä sakeutustekniikalla saavutetaan. Raakalietteen 
suurempi sakeus saavutetaan linkosakeutuksella, 
eli tehostamisen yhteydessä perinteisestä gravitaa-
tiosakeutuksesta luovutaan. 

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy sai vuoden 
2020 lopussa ympäristöministeriön päätöksen liet-
teenkäsittelyn ja biokaasulaitoksen tehostamiseen 
myönnetystä 2,9 milj. euron avustuksesta. Avustus 
on enintään 40 % toteutuneista kustannuksista.

Tehostamishankkeessa lietteenkäsittely ja bio-
kaasulaitos modernisoidaan tekniikaltaan. Tämän 
lisäksi prosessia suoraviivaistetaan ja päivitetään 
prosessitoiminnaltaan varmatoimisemmaksi. Tavoit-

teena on käynnistää hankkeen rakennustyöt kesän 
2021 aikana. Ympäristöministeriön rahoituksen eh-
tojen mukaisesti hankkeen tulee olla valmis vuoden 
2022 loppuun mennessä. 

Hankkeella tehostetaan puhdistamon uusiutuvan 
energian tuotantoa ja erityisesti energian käyttöä. 
Pitkän aikavälin tavoitteena on hyödyntää tuotettu 
biokaasu osana kaukolämmön tuotantoa. Jyväskylän 
kaupungin energiayhtiö Alva Oy selvittää mahdolli-
suuksia hyödyntää Nenäinniemen puhdistamolla kä-
sitellyn jäteveden sisältämää lämpöenergiaa kauko-
lämmön tuotannossa. Tällöin avautuu mahdollisuus 
hyödyntää myös puhdistamon tuottamaa biokaasua 
kaukolämmön tuotannossa.

Uusi raakalietteen 
käsittelyrakennus sekä 
lietesäiliöt ja kaasuvarasto
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Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon tulovirtaa-
ma vuonna 2020 oli 13 586 926 m3, mikä on 96 

592 m3 (0,7 %) enemmän kuin vuonna 2019. Vuosi-
virtaamat ovat olleet varsin vakaita vuosien 2015–
2020 aikana. Vuosivirtaamien keskiarvo kyseisenä 
ajanjaksona oli 13 525 965 m3, joka poikkeaa vain 
0,5 % vuoden 2020 vuosivirtaamasta. Vuosivirtaa-
missa ei ole havaittavissa kasvavaa trendiä, mikä 

on puhdistamon toiminnan kannalta erinomainen 
asia. Tämä osaltaan viestittää siitä, että jätevesi-
verkostoja on saneerattu ja sen seurauksena ver-
koston vuotovedet on saatu pidettyä kurissa. 

Vuoden keskimääräinen vuorokausivirtaama oli 
37 123 m3/d. Käsitellyn jätevesikuution käsittelykus-
tannus oli 0,52 €/m3, alv. 0 %. Käsittelykustannus 
käsittää sekä käyttö- että pääomakulut.

Vuosivirtaamat säilyneet vakaina  
Nenäinniemen puhdistamolla

Havainnekuva JSPBio+ -tehostamistoimenpiteistä  
Nenäinniemen puhdistamolla. Uutta rakennuskantaa  
edustavat uusi raakalietepumppaamo, putkisilta ja  
raakalietteen käsittelyrakennus.

11

Nykyiset bioreaktorit  
(3 kpl)

Uusi putkisilta Uusi raakalietepumppaamo
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Ferrosulfaattia on käytetty laajalti Suomen jäte-
vedenpuhdistamoilla yhdyskuntajäteveden si-

sältämän liukoisen fosforin saostamiseen. Suomi 
on ollut hyvin omavarainen ferrosulfaatin saata-
vuuden suhteen. Suomen puhdistamoilla käytetty 
ferrosulfaatti oli Porin titaanidioksiditehtaan val-
mistuksessa syntynyttä jätejaetta, jota pystyttiin 
hyödyntämään tehokkaasti suomalaisilla jäteve-
denpuhdistamoilla. Porin titaanidioksiditehtaan 
toiminnan päätyttyä tulipalon seurauksena alku-
vuonna 2017 on Kemira Oyj hyödyntänyt vanhaa 
ferrosulfaatin jätekasaa, josta saatavaa ferrosul-
faattia on prosessoitu jätevedenpuhdistamoiden 
käyttöön. Jätekasassa on kuitenkin ferrosulfaattia 
vain rajallinen määrä, joten puhdistamoiden on jol-
lakin tapaa varmistettava ferrosulfaatin saatavuus 
tulevaisuudessa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhty-
mä lähti vuoden 2020 alussa hankeveturin ominai-
suudessa rakentamaan keskeisten puhdistamoiden 
kanssa yhteistyössä ferrosulfaatin hankintarengas-
ta. Mukaan hankintarenkaan rakentamiseen lähtivät 
Liikelaitos Porvoon Vesi, Kymen Vesi Oy, Aqua Pal-
velu Oy Lahdesta ja Turun Seudun Puhdistamo Oy 
sekä Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy. Hankinta-
renkaan tavoitteeksi asetettiin ferrosulfaatin saannin 
turvaaminen myös sen jälkeen, kun Porista vanhasta 
jätekasasta sitä ei ole enää saatavilla. Tämän lisäksi 
katsottiin tärkeäksi luoda oma ferrosulfaatin var-
muusvarasto, jossa on varastoituna ferrosulfaattia 
hankintarenkaassa mukana olevien puhdistamoiden 
noin puolen vuoden tarve. Tällä turvataan ferrosul-
faatin saatavuus pitkällä aikavälillä myös äkillisissä 
toimitushäiriöissä, jotka saattavat aiheutua kotimai-
sista tai kansainvälisistä kriisitilanteista.

Ferrosulfaatin hankintarenkaan toiminnan käyn-
nistämisen edellyttämät kilpailutukset ja logistiset 
järjestelyt saatiin valmiiksi siten, että ferrosulfaa-
tin tilaukset puhdistamoille hankintarenkaan kautta 
saatiin käyntiin vuoden 2021 alusta. Hankintaren-
kaalla on yhteinen ferrosulfaatin varmuusvarasto 
Haminan satamassa, jonne ferrosulfaatti tuodaan 
meriteitse ja josta sitä myös jaetaan loppukäyttäjille. 
Ferrosulfaatilla on taipumus ajan myötä kovettua, 
joten varastoa on kierrätettävä riittävän taajaan fer-
rosulfaatin laadun varmistamiseksi.

Ferrosulfaatin hankintarengas on toiminut hyvin. 
Ferrosulfaatin tilaus puhdistamolle toimii yhtä jou-
heasti kuin aina ennenkin. Vain soitto kuljetusliik-
keelle ja ferrosulfaattia toimitetaan puhdistamolle 
sovitun mukaisesti.

Ferrosulfaatin hankintarengas

Yhtiön omistussuhteet

Jyväskylän kaupunki: 87 %

Muuramen kunta: 4.3 %

Laukaan kunta: 8,7 %

Ferrosulfaattikuorman purku Nenäinniemen puhdistamolla.

12
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Korpilahden jätevedenpuhdistamo on rakennettu 
vuonna 1974 ja saneerattu vuonna 2000, joten 

puhdistamon tekniikka alkaa tulla käyttöikänsä 
päähän tämän vuosikymmenen lopulla. Puhdista-
mon uudesta prosessissa on tehty esiselvityksiä. 
Viimeksi on selvitelty kantoaineprosessin (MBBR, 
Moving Bed Biofilm Reactor) soveltuvuutta puhdis-
tamon perusratkaisuksi. Tekniikka vaikuttaa var-
sin lupaavalta ja siihen liittyviä selvityksiä tullaan 
jatkamaan.

Korpilahden  
puhdistamo 

Jätevesiä puhdistamolla käsiteltiin vuonna 2020 
yhteensä 234 104 m3. Käsitellyn jätevesikuution 

käsittelykustannus oli 0,85 euroa/m3, alv 0 %. Kä-
sittelykustannus käsittää  käyttö- ja pääomakulut.

Korpilahden puhdistamon 
vuosivirtaama ja käsittely-
kustannukset
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Luparaja 0,8 mg/l Luparaja 92 %

Luparaja 10 mg/l Luparaja 90 %

Luparaja 12 mg/l Luparaja 92 %

Luparaja 90 %Luparaja 80 mg/l



2020 2019
TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.

L I I K E V A I H T O 7 857 727,76 7 386 909,08
Liiketoiminnan muut tuotot 9 182,40 28 077,53
Materiaalit ja palvelut   

Aineet, tarvikkeet ja tavarat   
Ostot tilikauden aikana -2 121 011,47 -1 524 492,32
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 26 448,85 0,00

Ulkopuoliset palvelut -850 939,76 -791 573,82
Materiaalit ja palvelut yhteensä -2 945 502,38 -2 316 066,14

Henkilöstökulut   
Palkat ja palkkiot -797 189,19 -790 181,66
Henkilösivukulut   

Eläkekulut -161 687,46 -163 160,44
Muut henkilösivukulut -26 509,05 -17 415,40

Henkilöstökulut yhteensä -985 385,70 -970 757,50

Poistot ja arvonalentumiset   
Suunnitelman mukaiset poistot -2 482 368,93 -2 591 876,79

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -2 482 368,93 -2 591 876,79

Liiketoiminnan muut kulut -947 527,00 -1 009 913,73

L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 506 126,15 526 372,45
Rahoitustuotot ja -kulut   

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista   
Muilta 1 474,45 1 394,75

Muut korko- ja rahoitustuotot   
Muilta 210,77 429,19

Korkokulut ja muut rahoituskulut   
Saman konsernin yrityksille -101 904,63 -106 870,30
Muille -405 906,74 -421 326,09

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 0 0

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 0 0

TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.
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2020 2019
VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT   
Aineettomat hyödykkeet   

Aineettomat oikeudet 153 873,69 200 145,02
Muut aineettomat hyödykkeet 375 507,63 395 489,00

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 529 381,32 595 634,02
Aineelliset hyödykkeet   

Maa- ja vesialueet   
Kiinteistöjen vuokraoikeudet 81 740,00 81 740,00

Rakennukset ja rakennelmat   
Omistusrakennukset ja -rakennelmat 22 189 420,12 23 479 112,45

Koneet ja kalusto 5 442 509,75 5 675 861,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 365 143,54 176 010,82

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 28 078 813,41 29 412 724,27
Sijoitukset   

Muut osakkeet ja osuudet 111,86 111,86
Sijoitukset yhteensä 111,86 111,86

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 28 608 306,59 30 008 470,15
VAIHTUVAT VASTAAVAT   

Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 26 448,85 0,00

Vaihto-omaisuus yhteensä 26 448,85 0,00
Lyhytaikaiset saamiset   

Myyntisaamiset 117 726,29 107 239,45
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 412 209,70 1 966 870,82
Muut saamiset 34 148,33 146 780,15
Siirtosaamiset 1 627,52 0,00

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 565 711,84 2 220 890,42
Rahat ja pankkisaamiset 4 035,40 923,05

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 596 196,09 2 221 813,47
VASTAAVAA YHTEENSÄ 30 204 502,68 32 230 283,62

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

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 782 800,31 1 782 800,31
VIERAS PÄÄOMA   

Pitkäaikainen vieras pääoma   
Lainat rahoituslaitoksilta 1 469 317,88 1 469 317,88
Muut velat 89 800,00 89 800,00

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 25 962 164,36 27 431 482,24
Lyhytaikainen vieras pääoma   

Lainat rahoituslaitoksilta 1 469 317,88 1 071 449,88
Ostovelat 342 551,44 297 790,48
Velat saman konsernin yrityksille 208 080,40 821 052,18
Muut velat 101 742,60 132 228,32
Siirtovelat 337 845,69 295 612,21

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 459 538,01 3 016 001,07
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 28 421 702,37 30 447 483,31

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 30 204 502,68 32 230 283,62

TASE 31.12.
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