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Maalissa
Rakentamisella ja kestävyysurheilulla on jotakin yhteistä. Kumpi-

kin laji vaatii sitkeyttä. Sitkeyttä on vaadittu myös Nenäinniemen 

jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennustyömaan loppuun saat-

tamisessa. Vuoteen 2018 mahtui rakentamisen ja laitoksen käytön 

osalta kiperiä tilanteita. Uusien prosessiyksiköiden käyttöönottoa ja 

kytkentöjä jouduttiin tekemään huhtikuun kevättulvien aikaan, jolloin 

lumien sulamisvesiä tulvi jätevesiviemäreiden kautta puhdistamolle. 

Tehtävä ei ollut helppo, mikä näkyi myös käsittelytuloksissa. Niitä ei 

voi kevään 2018 osalta kehua. Mutta keväästä selvittiin ja muitakin 

vaikeuksia saatiin vuoden kuluessa asteittain selätettyä, kun uusia 

prosesseja ja automaatiota saatiin portaittain käyttöön. Varsinainen 

rakennushankkeen vastaanotto tapahtui loppusyksyllä 2018. Sen jäl-

keen on uuden käsittelyprosessin virittäminen ja sopivien ajotapojen 

hakeminen ottanut oman aikansa. Mutta sitkeys myös palkitaan. Tu-

lokset ovat koko ajan parantuneet ja kuluvana keväänä olemme pääs-

seet varsin hyviin käsittelytuloksiin. Onnistuminen on antanut meille 

kaikille uutta intoa. Kevätauringon paistaessa ja uusien nurmikenttien 

vehreytyessä on ollut mukava käyskennellä puhdistamon piha-alueilla. 

Kaivantoja ja keskeneräisiä rakenteita vilisevä rakennustyömaa alkaa 

jo hävitä mielestä. 

Yhtiömme henkilökunta on ollut antaumuksella mukana saneera-

uksen ja laajennuksen valmistelussa ja toteutuksessa ja nyt vielä sitten 

viimeiset kuukaudet uusien prosessien käyttöönotossa ja säätämises-

sä. Nyt voinemme jo vähän hengähtää ja nauttia yhden virstanpylvään 

saavuttamisesta. Hengähdystauko jäänee valitettavan lyhyeksi, sillä 

seuraavia pienempiä saneeraushankkeita on jo käynnissä sekä lähi-

aikoina käynnistymässä.

Jäteveden käsittelyä voi tänä päivänä verrata täysin prosessiteolli-

suuteen. Toiminta on hyvin saman tyyppistä ja kummallakin toimialalla 

on yhtenevä tavoite: jatkuva kehittäminen. Kun uusia käsittelyproses-

seja on otettu käyttöön, niin sen jälkeen alkaa prosessien toiminnan 

jatkuva parantaminen. Miten saadaan minimoitua toiminnallisia ris-

kejä, energian ja kemikaalien kulutusta, parannettua työturvallisuutta, 

kehitettyä prosessin ohjausta ja toimintavarmuutta. Lista voi tuntua 

loputtomalta, mutta kun asioihin paneudutaan niin aina niissä myös 

päästään eteenpäin.

Nenäinniemen puhdistamon tulevaisuus näyttää hyvältä. Alkuvuo-

desta teimme tarkastelua, kuinka laajennetun puhdistamon kapasi-

teetti riittää vuonna 2040. Jyväskylän seutukunta kasvaa voimakkaasti. 

Tänne muuttaa jatkuvasti lisää asukkaita tulevinakin vuosina ja kasva-

va väkiluku lisää myös jätevesikuormitusta ja jätevesivirtaamaa. Laa-

ditun kuormitusselvityksen mukaan kykenemme vuonna 2040 edelleen 

käsittelemään ympäröivän yhdyskunnan jätevedet Nenäinniemen jä-

teveden puhdistamolla. Suurin haaste on pitää jätevesiverkoston vuo-

tovedet kurissa. Tähän tavoitteeseen seutukunnan vesihuoltolaitokset 

ovat sitoutuneet. Pitkällä aikavälillä on taloudellisesti kannattavampaa 

tehdä suunnitelmallisia jätevesiverkoston saneerauksia, joilla halli-

taan verkoston vuotovesiä kuin ajautua tilanteeseen, joka edellyttäisi 

merkittävää jätevedenpuhdistamon virtaamakapasiteetin nostoa. 

Virtaamakapasiteetin nosto olisi huomattavasti kalliimpi vaihtoehto.

Investointeja toki tarvitaan jatkuvasti. Kuluvana vuonna sanee-

raamme vanhojen jälkiselkeytysaltaiden koneistot. Tässä yhteydes-

sä rakennamme pintalietteen poistojärjestelmät, jotka parantavat 

selkeytystulosta. 

Tätä kirjoitettaessa Säätytalolla käydään hallitusneuvotteluja. 

Voidaan ennakoida, että tulevassa hallitusohjelmassa on kunnian-

himoisia ympäristötavoitteita. Meidän on tehtävä oma osuutemme 

tällä saralla. Olemme jo hyvässä vauhdissa. Viime vuonna tuotimme 

biokaasulla lähes kaiken käyttämämme lämpöenergian ja käyttämäs-

tämme sähköstä biokaasusta tuotetun sähkön osuus oli 54 %. Kuluvan 

vuoden huhtikuusta alkaen valtakunnan verkosta ostamamme sähkö 

on tuotettu 100%:sti uusiutuvalla energialla. Eli puhdistamomme CO2 

tase alkaa lähestyä nollaa. 

Uuden hallituksen tulevien tavoitteiden mukaista on myös jo pii-

rustuslaudalla oleva Nenäinniemen puhdistamon lietteenkäsittelyn 

ja biokaasulaitoksen saneeraushanke. Tällä hankkeella haluamme 

lisätä lietteen käsittelyn varmuutta, lisätä biokaasun ja sitä kautta 

oman energian tuotantoa sekä pienentää mädätysprosessin energian- 

kulutusta. Tämä tulee toteutuessaan vaikuttamaan positiivisesti ener-

giaomavaraisuuteemme. 

Mutta edellä mainitut toimet eivät tule välttämättä riittämään. 

Kansainvälisillä foorumeilla keskustellaan entistä enemmän mikro-

muoveista, haitallisista kemikaaleista, fosforin kierrätyksestä ja liet-

teen jatkokäytöstä. Alan toimijat miettivät kuumeisesti toimivia rat-

kaisuja fosforin kierrätykseen. Eri asiakokonaisuudet linkittyvät vielä 

yhteen. Mikromuovien ja haitallisten kemikaalien poisto jätevedestä 

vaatii myös näkemystä kokonaisuuteen istuvasta lietteenkäsittelyrat-

kaisusta. Sallitaanko jatkossa lietepohjaisten maanparannusaineiden 

käyttö maataloudessa vai vaaditaanko puhdistamolietteelle esimer-

kiksi termistä käsittely. 

Saksalaiset ovat jo lähteneet etulinjaan fosforin kierrätyksen 

suhteen. Saksa vahvisti kesällä 2017 lain, joka edellyttää jokaisel-

ta yli 50.000 asukkaan jätevedenpuhdistamolta fosforin kierrätystä. 

Siirtymäaika lain täytäntöön panoon on 12 vuotta. Eli tulevalla vuo-

sikymmenellä saamme nähdä, millaisilla teknisillä ratkaisuilla tätä 

tavoitetta lähdetään toteuttamaan. Saamme myös nähdä, lähteekö EU 

edistämään tämän suuntaisia ratkaisuja koko EU:n alueella. Komis-

sio pohtii parhaillaan yhdyskuntajätevesidirektiivin päivitystarpeita. 

Tuleva direktiivin päivitys  tullee asettamaani yhdyskuntajätevesien 

käsittelylle uusia vaatimuksia.

Tuleva vuosikymmen tulee olemaan muutoksen vuosikymmen 

suomalaisessa vesihuollossa. Väestön kiihtyvä keskittyminen isom-

piin kaupunkikeskuksiin asettaa omat haasteensa 

väestöään menettävien maakuntien ve-

sihuollolle. Samaan aikaan vaatimuk-

set yhdyskuntajätevesien käsittely-

tason ja toiminnan laadukkuuden 

suhteen todennäköisesti kasva-

vat. Nämä kysymykset vaativat 

meiltä vesihuoltoalan toimijoilta 

uusia ajatuksia ja avointa suh-

tautumista uusiin ratkaisuihin ja 

toimintamalleihin myös jäteveden 

käsittelyn saralla.

Nenäinniemessä 21.5.2019

Petri Tuominen  

toimitusjohtaja



4

Lietteen mädätyksessä syntyneestä biokaasusta 
tuotettiin CHP-voimalassa sähköenergiaa  yhteensä 
2456 MWh.  Laitos osti valtakunnan verkosta sähköä 
2121 MWh. CHP-voimala tuotti puhdistamon vuo-
den aikana tarvitsemasta sähköstä noin 54 %.  

CHP-voimalalla ja kaasukattiloilla tuotettiin lämpöä 
puhdistamon käyttöön yhteensä 5.824 MWh. Läm-
pöenergian suhteen Nenäinniemen puhdistamo oli 
lähes täysin omavarainen.

Oma biokaasu hyötykäytössä

Puistomaisia metsiä ja luonnon niittyjä 
Nenäinniemen puhdistamon eteläreunalle
Puhdistamon eteläpuolinen alue muutti täysin muo-
toaan puhdistamon saneerauksen ja laajennuksen 
yhteydessä. Alue ei aikaisemmin ollut erityisen viih-
tyisä: murskakasoja, sekalaisia rakennustarvikkei-
ta ja haketusta odottavia rankapuukasoja. Alue tyh-
jennettiin kaikesta ylimääräisestä, minkä jälkeen 
sitä muotoiltiin työmaalta saaduilla kaivumassoilla 
(n. 100.000 m3). Tavoitteena on luoda alueesta puis-
tomainen alue metsineen ja niittyineen. Alueelle is-

tutettiin syksyllä 2018 erilaisia puulajeja kuten mm.  
rauduskoivua, metsävaahteraa, metsätammea, 
metsämäntyä, Siperian lehtikuusta ja sinikuusa-
maa. Alueelle kylvettiin yli kolme hehtaaria niittyjä. 
Alueelle istutettiin myös erilaisia pensaita kuten 
mm. koristearoniaa, verhoangervoa, loistoangervoa 
ja rinneangervoa. Tavoitteena on luoda tulevina vuo-
sina alueesta viihtyisä puistometsä lähiasukkaiden 
virkistyskäyttöön.

Nenäinniemen puhdistamon 
tulovirtaama vuonna 2018

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon tulovirtaama 
vuonna 2018 oli 12.976.116 m3, kun se edellisenä 
vuonna oli n. 834.000 m3 suurempi. Kuiva kesä sekä 
myös varsin vähäsateinen syksy vähensivät jäteve-
siverkostojen vuotovesiä, mikä näkyi puhdistamolla 
normaalia pienempinä vuorokausivirtaamina. 
Keskimääräinen vuorokausivirtaama oli 
35.550 m3/d. Käsitellyn jätevesikuution 
käsittelykustannus oli 0,38 euroa/m3, alv. 0%.



Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon 
saneeraus ja laajennus pähkinänkuoressa

Nenäinniemen  
puhdistamon tuloksia

Mitä on saatu aikaiseksi?
• Laajennettiin ilmastusallasta eli 

biologista prosessia 17.000 m3. 
Vanhan altaan tilavuus on 12.000 
m3 eli meillä on nyt käytössä 
29.000 m3 ilmastusallaskapasi-
teettia. Lisätilavuuden ansiosta 
pystymme jatkossa hapettamaan 
jätevesissä olevan ammonium-
typen nitraattimuotoon. Tällöin 
kyseinen prosessi ei tapahdu 
Päijänteessä ja kuluta Päijänteen 
happivaroja vaan se tehdään hal-
litusti altaassa. 

• Nykyisten kolmen jälkiselkey-
tysaltaan lisäksi rakennettiin 
uusi jälkiselkeytysallas. Tällä 
tehostetaan kiintoaineen poistoa 
jätevedestä. 

• Rakennettiin kokonaan uusi 
käsittelyprosessi, ns. tertiäärikä-
sittely. Jälkiselkeytetty jätevesi 
johdetaan nykyään lopuksi terti-
äärikäsittelyyn. Tekniikkana käy-
tetään kiekkosuodatusta, jossa 
jätevesi suodatetaan mikrosuo-
dattimien (0,01 mm) läpi. Suoda-
tusta tehostetaan koaguloinnilla 
(polyalumiinikloridi ja polymeeri). 
Suodatuksen avulla saadaan 
jälkiselkeytetyn jäteveden kiinto-
aineen poistoa edelleen tehostet-
tua. Kiintoaineen mukana poistuu 
myös sen sisältämä fosfori. 

• Tertiäärikäsittelyn yhteyteen 
toteutettiin myös hygienisointiyk-
sikkö, jolla tuhotaan jätevedessä 
olevia taudinaiheuttajabakteereja. 
Hygienisointi toteutettiin UV-
lampuilla. 

• Rakennettiin myös uusia pump-
paamoja, uusi kompressoritaken-
nus, jakokaivoja, putkilinjoja sekä 
varavoimala mahdollisten sähkö-
katkojen varalle. 

• Pääsähköjärjestelmä uusittiin ja 
laitoksen muuntamon ja sähkö-
pääkeskukset on kahdennettu. 

• Toteutetaan uusi raportointi-
järjestelmä, johon liitetään eri 
prosessiyksiköiden energiankulu-
tuksen seuranta. 

Mitä maksoi?
• 25 miljoonaa euroa. 

Kuka rahoitti?
• Pohjoismaiden investointipankki 

(NIB) ja Kuntarahoitus Oy rahoit-
tivat hankkeen. Omistajakunnat 
ovat taanneet luotonantajilta nos-
tetut lainat. 

Milloin saatiin valmiiksi?
• Puhdistamon saneeraus ja laa-

jennusurakat vastaanotettiin syk-
syllä 2018. 
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Yhtiö päätti osaltaan tukea Aalto 
Yliopiston viisivuotisen (2018 – 2023) 
jätevesiprofessuurin perustamista 
10.000 euron lahjoituksella. 
Kyseessä on työelämäprofessuuri 
(Professor of Practise), jonka työssä 
painottuu lisäksi opetus ja yhteistyö 
sidosryhmien kanssa. Professuuri 
täytettiin vuoden 2018 lopussa ja 
jätevesiprofessorina aloitti tekniikan 
tohtori Anna Mikola.



Nenäinniemen  
puhdistamon tuloksia

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamol-
la otettiin helmikuussa 2018 käyttöön 
kiekkosuodatus. Käsittely on kaksi-
linjainen ja suodatusta edeltää kemi-
kalointi, jonka on tarkoitus tehostaa 
suodatusta. Kiekkosuodatuksessa käy-
tetään Veolian Hydrotech-suodattimia. 
Suodatinyksiköitä on viisi, joissa kussa-
kin on 28 kiekkoa ja suodatinpinta-alaa 
yli 200 m2. Suodinkoko on 10 μm. Suo-
datus on jatkuvatoimista eikä keskeydy 
pesunkaan aikana. Suodattimissa on 
automaattinen vastavirtapesu. Likai-
set pesuvedet johdetaan puhdistamon 
esikäsittelyyn. 

Vuoden 2018 loppuun mennessä suo-
datus toimi vaihtelevasti, parantaen 
kuitenkin puhdistustulosta huomat-
tavasti kevään ja alkukesän häiriöiden 
aikana. Vuoden 2019 alussa suoda-
tusta edeltäviin hämmennysaltaisiin 
vaihdettiin sekoittimet, mikä paransi 
kemikaloinnin toimintaa ja siitä eteen-
päin tulokset ovat olleet tasaisen hyviä: 
kiintoainereduktiot tertiäärikäsittelys-
sä ovat olleet keskimäärin 71 % ja fos-
forireduktiot 79 % huhtikuun alkuun 
mennessä.

Kiekkosuodatus
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Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon vuonna 2018 voi-
maan astuneessa ympäristöluvassa on määritelty lupara-
jat taudinaiheuttajien poistoteholle avovesikauden aikana. 
Lisäksi puhdistamoyhtiö on itse asettanut tavoitteeksi, 
että lähtevä jätevesi täyttää EU:n uimavesiasetuksen mu-
kaiset hyvän uimaveden laatukriteerit. Jäteveden hygieni-
sointi toteutetaan Nenäinniemessä UV-käsittelyllä. Se on 
viimeinen käsittelyvaihe ennen kuin puhdistettu jätevesi 
johdetaan Päijänteeseen.

UV-käsittely perustuu UV-säteilyn aiheuttamiin muu-
toksiin mikro-organismien DNA:ssa, jolloin ne eivät pääse 
lisääntymään. Se on tehokas keino tuhota käsitellyn jäte-
veden sisältämiä bakteereja, viruksia ja alkueläimiä. Ne-
näinniemen UV-laitteisto käsittää yhteensä 96 UV-lamp-
pua, jotka on asennettu käsitellyn jäteveden kanavaan. 
Lamput säteilevät jäteveteen UV-valoa aallonpituudella 
274 nm. Laitteisto oli käytössä vuonna 2018 aikavälillä 
17.5-3.12. Kokonaisuutena hygienisoinnin voidaan katsoa 
toimineen vuonna 2018 varsin hyvin: Indikaattoribakteeri-
en reduktiot olivat keskimäärin yli 99 % vaihdellen E.Colin 
osalta välillä 98-100 % ja Enterokokeilla 93-100 %

UV-käsittely
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Sujuvampaa tiedonkulkua 
uudella käyttöpäiväkirjalla.

Kesällä 2018 puhdistamolla otettiin käyttöön säh-
köinen Digia ProDiary käyttöpäiväkirja. Käyttö-
henkilökunta halusi nykyaikaisen ja monipuolinen 
sähköinen käyttöpäiväkirja, jolloin valinta kohdistui 
prosessiteollisuudessa yleisesti käytettyyn ProDiary 
käyttöpäiväkirjaan. 

Käyttöpäiväkirjaan kirjataan mm. prosessin toi-
minnasta tehtyjä havaintoja, prosessiin ohjaukseen 
tehtyjä muutoksia, voimassaolevia vikatilanteita sekä 
muita yleisiä tiedotteita.

Uudessa järjestelmässä kirjaukset ja ilmoituk-
set ovat helppoja ja yksinkertaisia tehdä ja ne ovat 
saman tien näkyvissä kaikille käyttäjille. Sähköisen 
päiväkirjan avulla puhdistamon sisäinen tiedonkulku 
parantui huomattavasti. Tiedot laitteiden vikatilois-
ta ja mahdollisista vaarakohdista kaikille käyttäjille 
parantavat myös työturvallisuutta. 

Sovellusta voidaan käyttää myös mobiilialustoilla, 
joten se kulkee myös helposti käyttäjän mukana. 
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Jäteveden haitta-
ainepitoisuuksia seurattiin
Nenäinniemen puhdistamolla

Nenäinniemen puhdistamolta vesistöön johdetta-
vasta käsitellystä jätevedestä seurattiin erityyppisiä 
haitallisia aineita kuten metalleja, alkyylifenoleja, 
alkyylifenonolietoksilaatteja, ftalaatteja, palonesto-
aineita, hormoneita sekä lääkeaineita, perfluorattuja 
aineita ja torjunta-aineita. Erityyppiset haitalliset 
kemikaalit päätyvät jätevesiin pääasiassa viemäröin-
tialueen teollisuudesta ja kotitalouksista. Kun syöm-
me lääkeaineita tai käytämme kipugeeliä, niin lää-
keaineet päätyvät aikanaan jätevesiviemärin kautta 
puhdistamolle. Osa sitoutuu prosessissa puhdista-
molietteeseen ja jatkaa matkaansa Mustankorkean 
jätteenkäsittelykeskukseen. Osa haitta-aineista jat-
kaa kuitenkin matkaa käsitellyn jäteveden mukana 
Päijänteeseen. Näyteaineista mitattiin 123 lääke-
aineen pitoisuudet, joista 52 lääkeaineen pitoisuus 
ylitti määritysrajan vähintään yhdessä näytteessä. 
Esimerkiksi kolesterolilääkkeissä käytettävää ator-
vastatiiniä päätyi Päijänteeseen arviolta 11 kg vuonna 
2018. Kipulääkkeissä käytetyssä tramadolista aiheu-
tui arviolta 15 kg kuormitus.

Yhtiön nettisivuilta kannattaa käydä lukemassa 
koko raportti ”Haitalliset aineet Nenäinniemen jä-
tevedenpuhdistamolla vuonna 2018”. Haitallisten 
aineiden seurantaa jatketaan kuluvana vuonna.
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Mikromuovit Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla

JS-Puhdistamo Oy:n hallitus

Mikromuovit ovat pieniä, alle viiden millimetrin 
kokoisia synteettisiä polymeeripartikkeleita. Osa 
mikromuoveista on alun perin pieneksi valmistettua, 
kuten kosmetiikan mikrorakeet, mutta mikromuovia 
myös muodostuu jatkuvasti suurempien muovituot-
teiden pirstoutuessa. Mikromuovit ovat ympäristössä 
vierasaineita, joiden kulkeutumista, muuntumista ja 
vaikutusta ei vielä tunneta kovin hyvin.

Mikromuovien prosessikohtaloa Nenäinniemen 
jätevedenpuhdistamolla tutkittiin Jyväskylän yli-
opiston pro gradu-työnä syksyllä 2018. Tutkimus-

ryhmä otti kertanäytteet eri prosessiosista ja ana-
lysoi mikromuovien määrän näytteistä. Erityisesti 
mielenkiinnon kohteena oli kiekkosuodatuksen kyky 
pidättää mikromuoveja. Tutkimus osoitti Nenäin-
niemen puhdistamon poistavan 99 % puhdistamolle 
tulevista mikromuoveista. Kiekkosuodatin poisti jopa 
97 % suodattimelle tulevasta mikromuovikuormasta. 
Jätevedestä poistetut mikromuovit päätyvät suurim-
malta osin lietteeseen, joka kuljetetaan Mustankor-
kean jätteenkäsittelykeskukseen kompostoitavaksi.

Tuleva 
jätevesi

1,1 miljardia 
kpl/vrk

Esiselkeytys

100 miljoonaa 
kpl/vrk

Jälkiselkeytys
Linkokuivattu

liete
390 miljoonaa 
kpl/vrk

0,96 miljardia 
kpl/vrk

8,8 miljoona kpl /vrk

Tertiäärikäsittelystä 
lähtevä jätevesi

Vasemmalta alkaen Henna-Riikka Markkio, Kari Kautto, Aarno Lahtinen, Riina Vilander, Anniina Runtuvuori, 
Anne Kirmanen, Sami Haapakoski, Arjo Heinsola (puheenjohtaja), Petri Tuominen (toimitusjohtaja) ja Tomi 
Kuosmanen (varapuheenjohtaja). Hallituksen controller Veli-Jussi Koskinen ei ole mukana kuvassa.



11

Korpilahden puhdistamon tuloksia

Jätevesiä puhdistamolla käsiteltiin vuonna 
2018 yhteensä 182.464 m3. Vuosivirtaama 
oli Korpilahden pitkän käyttöhistorian ajalta 
pienin vuosivirtaama. Tässäkin suurimpana 
selittävänä tekijänä on kuiva kesä, jota seu-
rasi vähäsateinen syksy. Käsitellyn jätevesi-
kuution käsittelykustannus oli 
0,95 euroa/m3, alv. 0%.

Korpilahden puhdistamo

Korpilahden jätevedenpuhdistamo on rakennettu 
vuonna 1974 ja saneerattu vuonna 2000, joten puh-
distamon tekniikka alkaa olla käyttöikänsä päässä. 
Puhdistamolle on tavoitteena rakentaa 2020-luvun 
alkupuolella nykyaikainen kaksilinjainen puhdis-
tusprosessi. Hankkeen esisuunnittelu on käynissä. 
Esisuunnittelussa keskitytään tässä vaiheessa sel-
vittelemään kalvotekniikan (MBR) mahdollista so-
veltuvuutta käsittelyratkaisuksi. MBR-tekniikka on 
maailmalla vahvassa myötätuulessa, joten nyt sen 
mahdollista soveltuvuutta Korpilahden kokoluokkaa 
olevalle puhdistamolle on hyvä selvittää. Esisuunnit-
telussa voidaan hyödyntää Jyväskylän Energia Oy:n 
omistaman Viitasaaren MBR-puhdistamon käyttö-
kokemuksia.

Korpilahden puhdistamon 
käyttöhistorian pienin 
vuosivirtaama
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2018 2017
L I I K E V A I H T O 5 048 017,49 4 333 271,19

Liiketoiminnan muut tuotot 51 714,95 48 325,74

Materiaalit ja palvelut   
Aineet, tarvikkeet ja tavarat   

Ostot tilikauden aikana -1 016 437,60 -683 382,07
Ulkopuoliset palvelut -663 915,07 -705 101,63

Materiaalit ja palvelut yhteensä -1 680 352,67 -1 388 483,70

Henkilöstökulut   
Palkat ja palkkiot -784 961,85 -788 543,92
Henkilösivukulut   

Eläkekulut -158 572,10 -167 057,07
Muut henkilösivukulut -16 628,28 -20 382,80

Henkilöstökulut yhteensä -960 162,23 -975 983,79

Poistot ja arvonalentumiset   
Suunnitelman mukaiset poistot -1 137 112,64 -763 065,23

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 137 112,64 -763 065,23

Liiketoiminnan muut kulut -829 622,78 -928 320,04

L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 492 482,12 325 744,17

Rahoitustuotot ja -kulut   
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista   

Muilta 1 315,05 1 195,50
Muut korko- ja rahoitustuotot   

Muilta 139,01 906,15
Korkokulut ja muut rahoituskulut   

Saman konsernin yrityksille -109 856,57 -86 589,38
Muille -384 079,61 -241 206,52

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 0 49,92

Tuloverot   
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot 0 -49,92

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 0 0

TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.



2018 2017
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT   
Aineettomat hyödykkeet   

Aineettomat oikeudet 124 996,38 24 497,38
Muut aineettomat hyödykkeet 316 020,42 21 709,75

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 441 016,80 46 207,13

Aineelliset hyödykkeet   
Maa- ja vesialueet   

Kiinteistöjen vuokraoikeudet 81 740,00 6 540,00
Rakennukset ja rakennelmat   

Omistusrakennukset ja -rakennelmat 23 610 159,46 5 592 271,36
Koneet ja kalusto 6 278 307,16 2 051 942,01
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 269 768,43 18 775 985,07

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 30 239 975,05 26 426 738,44

Sijoitukset   
Muut osakkeet ja osuudet 111,86 111,86

Sijoitukset yhteensä 111,86 111,86

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 30 681 103,71 26 473 057,43

VAIHTUVAT VASTAAVAT   
Lyhytaikaiset saamiset   

Myyntisaamiset 79 155,41 54 634,56
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 3 687 466,09 576 822,25
Muut saamiset 448 797,34 300 471,86
Siirtosaamiset 0,00 67,70

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 4 215 418,84 931 996,37

Rahat ja pankkisaamiset 1 258,25 1 453,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 216 677,09 933 449,37

VASTAAVAA YHTEENSÄ 34 897 780,80 27 406 506,80

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA  

Osakepääoma  
Ylikurssirahasto 193 416,12 193 416,12
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 590 755,05 1 590 755,05

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -1 370,86 -1 370,86

VIERAS PÄÄOMA 1 782 800,31 1 782 800,31
Pitkäaikainen vieras pääoma   

Lainat rahoituslaitoksilta   
Ostovelat 28 811 000,12 19 882 450,00
Muut velat 101 300,00 101 300,00

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 28 912 300,12 19 983 750,00

Lyhytaikainen vieras pääoma   
Lainat rahoituslaitoksilta 1 071 449,88 433 142,00
Ostovelat 328 293,28 146 680,92
Velat saman konsernin yrityksille 2 188 351,85 701 610,98
Muut velat 312 074,26 4 086 530,64
Siirtovelat 302 511,10 271 991,95

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 4 202 680,37 5 639 956,49

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 33 114 980,49 25 623 706,49

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 34 897 780,80 27 406 506,80

TASE 31.12.
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