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Kuluneena vuonna 2009 Jyväskylän 

Seudun Puhdistamo Oy:n henkilökun-

nalle suotiin tilaisuus perehtyä moniin 

uusiin asioihin. Heti vuoden käynnistyessä 

Jyväskylän kaupunki luovutti hallintaam-

me Korpilahden jätevedenpuhdistamon. 

Isomman Nenäinniemen puhdistamon 

käyttämiseen tottuneelle henkilökunnal-

lemme avautui mahdollisuus perehtyä 

jätevedenpuhdistukseen pienemmässä 

mittakaavassa. 

Hallinnan siirtymisen myötä palveluk-

seemme tuli myös puhdistamon hoitaja, 

mikä on osaltaan helpottanut muutoksen 

läpivientiä. Kokoluokkaa n. 50 kertaa 

pienemmän puhdistamon hoitamista ja 

käyttämistä ei kuitenkaan pidä missään 

tapauksessa väheksyä. Se vaatii oman 

perehtymisensä ja sen kehittämiseen 

tulee saada samanlainen pitkäjänteinen 

ote kuin isompikin puhdistamo vaatii. 

Korpilahden puhdistamo tarjosi vuoden 

mittaan henkilökunnallemme kiperiäkin 

haasteita.

Nenäinniemen puhdistamo aloitti 

sähkön tuotannon kolmannen bioreak-

torin käyttöönoton ja sitä seuranneen 

uuden CHP-voimalan (Combined Heat 

and Power  – yhdistetty lämmön ja 

sähkön tuotanto) käynnistyksen myötä 

keväällä 2009. CHP-voimalan biokaasu-

moottoreilla toimivat generaattoriyksiköt 

tuottavat sähköä ja lämpöä puhdistamon 

käyttöön. CHP:n käyttöönoton myötä 

ostosähkön määrää on saatu vähennettyä 

noin puolella entisestä. Uuden voimalan 

käyttöönoton myötä biokaasu saadaan 

hyödynnettyä entistä tehokkaammin.

Vuoden aikana otettiin käyttöön myös 

mm. uusi palautuslietepumppaamo, pin-

talietepumppaamo sekä ilmastusaltaiden 

uusi säätö- ja ohjausjärjestelmä. Kaiken 

lisäksi Nenäinniemen puhdistamon 

automaatio uusittiin kokonaisuudessaan. 

Kun mittavia muutos- ja saneeraustöitä 

tehdään puhdistamolla, jonka proses-

sin tulee olla jatkuvasti tehokkaassa 

toiminnassa ilman pienintäkään katkosta, 

vaatii se henkilökunnalta venymistä. On 

perehdyttävä uusien laitteiden toimintaan 

ja huoltoon sekä kokonaan uusien pro-

sessiyksiköiden ohjaukseen ja automaa-

tioon. On osattava toimia myös silloin, 

kun uusiin laitteisiin tulee käyttöönoton 

Uuden oppimista
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yhteydessä odottamattomia häiriöitä. 

Varsinkin, kun nämä hankalimmat häiriöt 

jostain syystä yleensä ilmaantuvat yöaikaan 

ja viikonloppuisin. Kaikesta uuden tekniikan 

tulvasta huolimatta ei parane unohtaa puh-

distamon vanhoja tuttuja yksikköprosesseja 

sekä laitteistoja, jotka vaativat oman, jatku-

van ja säännöllisen huolenpitonsa.

Vuoden 2009 uusista asioista selvittiin 

ammattitaitoisen henkilökunnan ansiosta. 

Tästä esitän heille kiitoksen. Ammattitai-

dosta on myös osoituksena neljän työnteki-

jämme työn ohessa suorittama vesihuollon 

ammattitutkinto. 

Jätevedenpuhdistus ja vesihuolto koko-

naisuudessaan ovat teknistyneet kiivaalla 

tahdilla. Toimintaan kohdistuvat vaatimuk-

set ovat jatkuvasti kiristyneet. Työntekijöiltä 

edellytetään entistä enemmän teknistä 

osaamista ja monien eri osa-alueiden 

tuntemusta. Tämä vaatii panostamista 

työntekijöiden osaamiseen. Ilman am-

mattitaitoista ja asialleen omistautunutta 

henkilökuntaa emme pärjää. 

Petri Tuominen

toimitusjohtajar



Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo. Taustalla Nenäinniemen asuinalue.

  1. Hallintorakennus

  2. Tulopumppaamo ja esikäsittelyrakennus

  3. Esiselkeytysaltaat (3 kpl)

  4. Ilmastusaltaat ja kompressorirakennus

  5. Jälkiselkeytysaltaat (3 kpl)

  6. Palautuslietepumppaamo

  7. Lietteen sakeutusaltaat (3 kpl)

  8. Lieterakennus: lietteen kuivaus, 

       valvomo, sosiaalitilat, korjaamo

  9. Bioreaktorit  (3 kpl)

10. Kaasukello

11. CHP-voimala

Nenäinniemen puhdistamon tulovir-

taama ja -kuormitus vuonna 2009

Sadannaltaan varsin ”kuiva” vuosi 

ja mahdollisesti myös taloudellinen 

taantuma näkyivät puhdistamoiden 

tulovirtaamissa ja kuormituksissa. 

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon 

vuoden 2009 kokonaisvirtaama oli 

12.781.670 m3, joka oli 22% vähemmän 

kuin edellisenä vuotena. Vesilaitosten 

laskutetut jätevesimäärät vähenivät 

n. 7% vuoden 2008 jätevesimääristä. 

Myös puhdistamolle tuleva kuorma 

(BOD, kiintoaines, fosfori) väheni sel-

västi edelliseen vuoteen verrattuna.

3.

4.

6. 8.5.
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9.

10.

7.

11.

1.
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 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 (lupa ei ole 

vielä  lainvoimainen)

 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%

Itä-Suomen ympäristölupavirasto teki 

17.8.2009 päätöksen Nenäinniemen jäte-

vedenpuhdistamon toistaiseksi voimassa 

olevan ympäristöluvan lupamääräysten 

tarkistamisesta. Tarkistetun ympäris-

tölupapäätöksen keskeisimmät uudet 

lupaehdot ovat seuraavat:

• puhdistamolle johdettavien jätevesien 

käsittelyvaatimukset tiukkenevat alla 

esitetyn taulukon mukaisesti (nykyiset/

uudet lupaehdot)

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon uusi ympäristölupa

• luvan haltijan on toimitettava raken-

nussuunnitelma uuden jätevesien pur-

kuputken rakentamiseksi Iso-Lehtisaa-

ren länsipuolella olevaan purkukohtaan 

• rakentamissuunnitelmaan on 

liitettävä perusteltu arvio jätevesien 

purkupaikan siirtämisen vaikutuksis-

ta vesistössä ja kustannuksista sekä 

kannanotto purkupaikan siirtämisestä 

mahdollisesti aiheutuvista vahingoista 

ja esitys näiden hyvittämisestä.

Puhdistamon nykyinen purkupaikka on merkitty 

vihreällä ympyrällä. Puhdistamoyhtiön tulee teh-

dä ympäristöluvan tarkistuksen (17.8.2009) mu-

kaisesti rakennussuunnitelma uuden purkuput-

ken rakentamiseksi punaisella neliöllä (A) 

esitettyyn purkupaikkaan.

Nykyisen, vielä voimassa olevan ympäristöluvan mukaiset lupaehdot

• jätevedet on käsiteltävä niin, ettei 

niistä aiheudu terveydellistä haittaa. 

Jätevedenpuhdistamolta vesistöön 

johdettava jätevesi on hygienisoitava 

siten, että puhdistamolta vesistöön 

johdettavassa vedessä on saavutettava 

1.4. – 30.11. välisenä aikana fekaalisten 

koliformien ja enterokokkien osalta vä-

hintään keskimäärin 90 %:n poistuma 

verrattuna puhdistamolle tulevan jäte-

veden mikrobipitoisuuteen. Tällä pyritään 

parantamaan Nenäinniemen asuinalu-

een rantavesien hygieenistä tilaa.

Ympäristöluvan tarkistuspäätökses-

sä ammoniumtypen reduktio (80%:n 

nitrifi kaatioaste) vaaditaan laskettavaksi 

neljännesvuosikeskiarvoina, mikä on 

Nenäinniemen puhdistamo
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laitoksen toiminnan kannalta erit-

täin kova vaatimus talviaikana, jolloin 

jätevedet ovat kylmiä. Kylmillä jätevesillä 

on ammoniumtypen poistoon vaadittavan 

nitrifi kaation hallittu toteuttaminen var-

sin häiriöaltista. Yleensä jätevedenpuh-

distamoiden ympäristöluvissa sovelle-

taan laitokselle  tulevalle jätevedelle 12 

asteen lämpötilarajaa. Yhtiö pyysi tältä 

osin lupaan muutosta Vaasan hallin-

to-oikeudelta. Yhtiön tavoite on, että 

ammoniumtypen käsittelytehovaatimus 

tulisi esittää uudessa ympäristöluvassa 

vuosikeskiarvona ja käsiteltävän jäteve-

den lämpötilan suhteen tulee soveltaa 

yleensä kokonaistypenpoistossa huomi-

oitua 12 asteen lämpötilarajaa.  

Ympäristöluvasta jätettiin Vaasan hal-

linto-oikeudelle yhteensä kolme valitusta. 

Hallinto-oikeus antanee asiasta päätök-

sen vuoden 2010 loppuun mennessä.

Ympäristöluvan tarkistuksessa 

esitetyt lupaehtojen tiukennukset tulevat 

aiheuttamaan Nenäinniemen puhdis-

tamolle mittavia investointeja tulevina 

vuosina.

 

Nenäinniemen puhdistamo



Pohjois-Päijänteen vedenlaadun uusi tarkkailuohjelma

Syksyllä 2009 käynnistettiin työ uuden 

Pohjois-Päijänteen tarkkailuohjelman 

laatimiseksi ajanjaksolle 2010 – 2016. 

Uutena toimijana Pohjois-Päijänteen 

tarkkailun osakkaaksi tulee Jyväs-

kylän Voima Oy Keljonlahden uuden 

voimalan myötä.

Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailu 

aloitettiin vuonna 1975. Yhteistark-

kailun toimeksiantajina ovat vuoteen 

2009 saakka toimineet Oy Metsä-Bot-

nia Ab Äänekosken tehtaat, Jyväs-

kylän Seudun Puhdistamo Oy, Sappi 

Finland/Kangas ja Jyväskylän Energi-

antuotanto Oy Rauhanlahden voimala.

Uuden tarkkailuohjelman mukai-

sesti Pohjois-Päijänteelle lisätään 

havaintoasemat Päijänne 532, Vähä-

Urtti, 545 ja 543. Jyväskylän Seudun 

Puhdistamo Oy:n Korpilahden puhdis-

tamon vesistövaikutustarkkailua varten 

lisätään uusi havaintoasema 608b.

Uuden ohjelman mukainen 

vesistötarkkailu on varsin kattava. 

Esimerkiksi syvännehavaintopaikoilta 

532, Vähä-Urtti, 69, 545 ja 543 näytteet 

otetaan neljä kertaa vuodessa tammi-

helmikuussa, maaliskuussa, elokuus-

sa ja lokakuussa. Havaintopaikoilta 70 

ja 510 näytteet otetaan kolme kertaa 

vuodessa maalis-, elo- ja lokakuussa 

ja havaintopaikalta 558 ja 608 b kaksi 

kertaa vuodessa maalis- ja elokuussa. 

Virtahavaintopaikoilta näytteet otetaan 

8 tai 12 kertaa vuodessa ohjelman 

mukaisesti. 

Virtahavaintopaikoilta näyte otetaan 

1 metrin syvyydestä päävirtauksen 

alueelta. Syvännehavaintopaikoilta 

näyte otetaan pinnasta alkaen viiden 

metrin välein ja 20 metriä syvemmällä 

10 metrin välein.

Vesinäytteistä tutkitaan happipitoisuus, 

sameus, kiintoainepitoisuus, sähkönjoh-

tavuus, pH, väriluku, COD, kokonaistyppi, 

kokonaisfosfori ja natrium.

Syvännehavaintoasemilta 532, Vähä-

Urtti, 69, 545, 543 ja 608b analysoidaan 

lisäksi NH
4
-N, NO

2
 +NO

3
-N ja liukoinen 

PO
4
-P kaikista näytteenottosyvyyksistä 

sekä suolistoperäiset enterokokit ja 

Escherichia coli 1 metrin syvyydestä 

otettavasta näytteestä. 

Havaintoasemilta 510, 4200, 532 

ja Vähä-Urtti analysoidaan sulfaatti ja 

asemilta 532 ja Vähä-Urtti analysoidaan 

kloridi kaikista näytteenottosyvyyksistä. 

Kasvukaudella havaintopaikoilta ote-

taan vesinäytteet 0-2 metrin profi ilista 

a-klorofylli- ja kasviplanktonanalyysiä  

varten. Samasta näytteestä tehdään 

myös minimitekijätutkimus.

Pohjois-Päijänteeltä tullaan otta-

maan tämän ohjelman puitteissa n. 1730 

vesinäytettä, joista tullaan tekemään n. 

14.000 analyysia vuosina 2010 – 2016. 

Veden laadun lisäksi seurataan syvänne-

pohjaeläimistön ja kivikkorantojen pohja-

eläimistön tilaa oman ohjelman mukai-

sesti. Kalataloudellisessa tarkkailussa 

seurataan siikakalojen lisääntymistä, 

tehdään kalastustiedustelua, koekalas-

tetaan sekä tehdään kaikuluotausmit-

tauksia. Viiden vuoden välein mitataan 

kalojen elohopeapitoisuuksia. 

Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailusta 

saatava tutkimusmateriaali luo oivallisen 

perustan   analysoida Pohjois-Päijän-

teen vedenlaadun sekä  vesistön tilan 

kehitystä pitkällä aikavälillä. Jyväskylän 

yliopiston ympäristöntutkimuskeskus 

Ambiotica hoitaa ohjelman mukaisen 

tarkkailun sekä laatii tuloksien perus-

teella vuosittaisen raportin.
Pohjois-Päijänteen havaintopaikat
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Tutkija Arja Palomäki (oik.) seuraa tutkimustuloksia Ulla Maija Pakarisen kanssa  ympäristöntutkimus-

keskus Ambiotican laboratoriossa.

Vesistötutkija seuraa muutoksia

Jyväskylän yliopiston ympäristöntut-

kimuskeskus Ambioticassa Pohjois-

Päijänteen yhteistarkkailusta (vesistö 

ja kalatalous) vastaava tutkija Arja Pa-

lomäki on nähnyt työssään sen huiman 

kehityksen, joka Pohjois-Päijänteellä on 

tapahtunut pahimmista vuosista tähän 

päivään.  

- Vielä 1970-luvulle saakka esimer-

kiksi BOD-päästöt  *) olivat jopa moni-

kymmenkertaisia nykyiseen verrattuna. 

Jyvässeudun puhdistamon valmistut-

tua vuosikymmenen puolivälissä sen 

vaikutus alkoi näkyä välittömästi. Nyt 

Pohjois-Päijänteen tila on vain lievästi 

rehevä ja sen tilaa seurataan kahdesta 

neljään kertaa vuodessa otettavilla 

vesinäytteillä. Uusimpana tarkkailu-

alueena Keljonlahden voimala toi  neljä 

uutta tarkkailupistettä, joista näytteet 

otetaan neljästi vuodessa, kertoi tutkija 

Arja Palomäki.

*) BOD = Biological Oxygen Demand – biologinen 

hapenkulutus. Parametri kuvaa jäteveden sisältä-

mää orgaanista kuormaa.

*) III-vuosineljänneksen BOD-ylitys on aiheutunut 

viemäriverkostossa tapahtuneesta ylivuodosta.

Nenäinniemen puhdistamo

*)
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Korpilahden jätevedenpuhdistamo

Korpilahden jätevedenpuhdistamo on 

rakennettu v. 1974. Puhdistamo edustaa ns. 

reikäleipämallia, jossa keskellä on pyöreä 

jälkiselkeytysallas ja muut yksikköpro-

sessien tarvitsemat altaat on rakennettu 

ympyrän muotoon jälkiselkeytysaltaan 

ulkokehälle. Puhdistamo on saneerattu 

vuonna 2000. Saneerauksen yhteydessä 

puhdistamo katettiin ja sen koneistoja ja 

laitteita uusittiin ja lisäksi puhdistamolle 

rakennettiin erillinen rakennus, joka kä-

sittää toimisto- ja sosiaalitilat.

Korpilahden puhdistamo on perin-

teinen aktiivilietelaitos, jonka käsittely-

prosessiin kuuluu hienovälppäys, hiekan-

erotus, ilmastus ja jälkiselkeytys. Ylijäämä-

liete sakeutetaan laitoksella ja kuljetetaaan 

jatkokäsiteltäväksi Nenäinniemen puhdis-

tamolle. Puhdistamo  on varustettu myös 

biologisella  hajunpoistoyksiköllä. Puhdista-

mon mitoitusvirtaama on 720 m3 päivässä. 

Vuonna 2009 puhdistamon kokonaisvirtaa-

ma oli 199 010 m3 eli keskimäärin 545 m3/d.

Puhdistamolle myönnettiin uusi ympä-

ristölupa 5.12.2008. Uuden ympäristöluvan 

lupaehdot ovat seuraavat: 

- CODCR
 

 125 mg/l     75 %

- BOD 7 (ATU)   12 mg/l    92 %

- Kokonaisfosfori  0,8 mg/l    92 %

- Kiintoaine    35 mg/l    90 %

Puhdistamo siirtyi 1.1.2009 alkaen 

JS-Puhdistamo Oy:n hallintaan ja myö-

hemmin samana vuonna omistukseen. 

Puhdistamon operoinnissa oli ferrosul-

faatin syötön suhteen hankaluuksia 

kolmannella vuosineljänneksellä. Tämä 

näkyi välittömästi puhdistetun jäteveden 

fosforipitoisuudessa, joka ylitti lupa-arvon. 

Vika saatiin kuitenkin korjattua. 

Syksyn aikana puhdistamon prosessin-

ohjausjärjestelmää saneerattiin osittain 

ja laitoksella uusittiin sekä lisättiin instru-

mentointia. Laitos kytkettiin kaukovalvon-

taan eli puhdistamoa kyetään operoimaan 

Nenäinniemen puhdistamon keskusvalvo-

mosta. Korpilahden puhdistamo on kytketty 

myös Nenäinniemen puhdistamon kamera-

valvontajärjestelmään.

JS-Puhdistamo myy Korpilahden vie-

märiverkostosta tulevien jätevesien puhdis-

tamispalvelun Jyväskylän Energia Oy:lle.

Jyväskylän yliopiston ympäristöntutki-

Korpilahden puhdistamo

muskeskus Ambiotican mukaan puhdis-

tamon purkuvesistöön kuuluvan Kirkko-

selän syvänteen (asema Päijänne 608B) 

happitilanne oli hyvä sekä lopputalvella 

että loppukesällä. Vesi oli lievästi hu-

muksista ja ravinnepitoisuudet kuvastivat 

vesistön olevan lähes karu. Korpilahden 

puhdistamon jätevesien vaikutusta ei 

ollut selvästi havaittavaissa Kirkkose-

länteen syvänteen havaintoasemalla 

vuoden 2009 tutkimuskerroilla. 
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Kuntien omistusosuudet yhtiöstä vuonna 2009:

Jyväskylän kaupunki  87,0 %

Laukaan kunta 8,7 %

Muuramen kunta 4,3 %

  

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) 

Business controller Markku Kemiläinen (JKL)

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Petri Tuominen.

Yhtiön hallitus

Hallitus yhteiskuvassa (vas.): Arjo Heinsola, Jaana Kinnunen, Juha Kaistinen, Jouko Asikainen, 

Minna Jääskeläinen, Markku Kemiläinen, Tuula Vuolio-Vallenius ja Petri Tuominen (tj).
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  2009  2008

Liikevaihto 3 400 314,69 3 281 622,07  

Liiketoiminnan muut tuotot 10 863,36 4 575,83 

Materiaalit ja palvelut

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

  Ostot tilikauden aikana –580 718,77 –661 761,09  

 Ulkopuoliset palvelut –666 293,82 –627 415,56

Materiaalit ja palvelut yhteensä –1 247 012,59 –1 289 176,65  

Henkilöstökulut

 Palkat ja palkkiot –557 859,56 –494 636,40   

 Henkilösivukulut  

  Eläkekulut –128 257,29 –114 655,33   

  Muut henkilösivukulut –38 514,07 –39 062,00  

Henkilöstökulut yhteensä –724 630,92 –648 353,73   

Poistot ja arvonalentumiset  

 Suunnitelman mukaiset poistot      –626 295,56                   –566 895,28                       

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä  –626 295,56 –566 895,28  

Liiketoiminnan muut kulut

 Liiketoiminnan muut kulut –521 415,37 –475 795,57

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä     –521 415,37 –475 795,57     

Liikevoitto/tappio 291 823,61 305 976,67

Rahoitustuotot ja -kulut 

 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista

  Muilta 478,20 0,00  

 Muut korko- ja rahoitustuotot 

  Saman konsernin yrityksiltä 13 293,57 119 144,60  

  Muilta 210,75 496,05  

 Korko- ja muut rahoituskulut 

  Saman konsernin yrityksille –2 955,00 –110 810,42

  Muille –302 851,13 –314 806,90   

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä –291 823,61                –305 976,67      

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

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

Tilikauden voitto/tappio 0,00 0,00 

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.
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TASE 31.12.
                                   

VASTAAVAA 2009  2008   

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
   Aineettomat oikeudet   196 412,57 108 515,79  
   Muut pitkävaikutteiset menot 221 925,61 155 035,53    
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 418 338,18  263 551,32
 
Aineelliset hyödykkeet
  Maa- ja vesialueet
    Vuokraoikeudet 6 540,00 0,00
   Rakennukset ja rakennelmat 
      Omistetut 8 120 297,62 5 394 438,29                  
  Koneet ja kalusto 5 655 386,19 1 104 181,29                
  Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 160 039,09 5 601 056,79                         
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 13 942 262,90  12 099 676,37 
 
Sijoitukset
  Muut osakkeet ja osuudet 845,10 1 163,90 
Sijoitukset yhteensä   845,10 1 163,90
Pysyvät vastaavat yhteensä 14 361 446,18  12 364 391,59 
            
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset
   Myyntisaamiset 82 865,43 102 876,62  
   Saamiset saman konsernin yrityksiltä 895 848,31 1 314 701,93
   Muut saamiset 277 568,94 226 661,00    
   Siirtosaamiset 58 474,56 379 831,57    
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 314 757,24  2 024 071,12        
Rahat ja pankkisaamiset  1 132,84 1 553,17 
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 1 132,84 1 553,17 
Vaihtuvat vastaavat yhteensä  1 315 890,08  2 025 624,29
 
VASTAAVAA YHTEENSÄ 15 677 336,26  14 390 015,88  

VASTATTAVAA
 
OMA PÄÄOMA
  Osakepääoma 193 416,12 193 416,12
  Ylikurssirahasto 1 590 755,05 1 590 755,05
   Muut rahastot 42 887,92 42 887,92
 
  Edellisten tilikausien voitto/–tappio  –1 370,86       –1 370,86  
  Tilikauden voitto/–tappio 0,00 0,00
      1 825 688,23 1 825 688,23 
VIERAS PÄÄOMA
  Pitkäaikainen
   Lainat rahoituslaitoksilta 8 796 087,40 8 433 301,94   
   Saadut ennakot 331 115,94 356 010,98  
   Velat saman konsernin yrityksille 1 881 837,47 1 505 469,98   
   Muut velat 432 231,68 792 399,17   
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 11 441 272,49 11 087 182,07
 
  Lyhytaikainen
   Lainat rahoituslaitoksilta 622 214,54 587 036,54   
   Ostovelat 421 875,18 481 280,29  
   Velat saman konsernin yrityksille 1 134 461,66 231 548,92  
   Muut velat 87 848,26 29 934,26  
   Siirtovelat 143 975,90 147 345,57   
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 410 375,54 1 477 145,58  
      13 851 648,03 12 564 327,65
 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 15 677 336,26  14 390 015,88
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