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Vuoden 1971 kesäkuussa allekirjoitet-
tiin Jyväsjärven sekä Pohjois-Päijänteen 
vedenlaadun ja virkistyskäytön kannal-
ta merkittävä asiakirja; perustettiin Jy-
väskylän Seudun Jätevedenpuhdistamo 
Oy. Yhtiön osakkaiksi päättivät tuolloin 
ryhtyä Jyväskylän kaupunki, Jyväsky-
län maalaiskunta sekä Keski-Suomen 
Keskussairaalan Kuntainliitto. Yhtiö 
käynnisti työt jätevedenpuhdistamon 
rakentamiseksi Nenäinniemeen. Puh-
distamon sijoitukselle oli haettu useita 
eri vaihtoehtoja kuten Tourujoen suuta 
tai Äijälänsalmen rantaa. Mutta Nenäin-
niemeen sitten lopulta päädyttiin.

Ennen Nenäinniemen puhdistamon 
rakentamista kaupungin jätevedet 
laskettiin pääosin Lutakossa olleen 
pienpuhdistamon kautta Jyväsjärveen. Osa jätevesistä johdettiin 
Keljonlahteen Harakkasaaren lammikkopuhdistamon kautta.  
Kummastakin puhdistamosta ovat aikalaiset todenneet, että jäte-
vedet nimenomaan johdettiin niiden kautta. Puhdistustehosta on 
todettu, että näiden laitosten avulla poimittiin vesistöön johdetta-
vista jätevesistä kookkaimmat ja raskaimmat kappaleet. Tuohon 
aikaan Jyväsjärvi oli alennustilansa alimmassa vaiheessa eikä ti-
lanne Keljonlahdellakaan ollut mainittavasti parempi.

Puhdistamoyhtiön perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneek-
si 40 vuotta. Paljon on jätevettä virrannut tuona aikana. Paljon 
on myös tapahtunut edistystä jätevedenpuhdistuksen saralla. 
Varsinaisena lähtölaukauksena jätevedenpuhdistamoiden raken-
tamisella voidaan pitää vuonna 1962 voimaan tullutta vesilakia. 
Ensimmäisiä yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoita rakennettiin 
Suomeen jo 1910-luvulla, mutta laajemmin niitä ryhdyttiin raken-
tamaan vasta 1960-luvulla uuden vesilain vaatimusten pohjalta. 
Erityisen paljon puhdistamoita rakennettiin 1970-luvulla. Tämän 
rynnistyksen aikana toteutettiin Jyväskylän Nenäinniemen jäte-
vedenpuhdistamon ensimmäinen vaihe vuonna 1973, jolloin val-
mistui kemiallismekaaninen puhdistamo. Ensimmäiset jätevedet 
laitokselle johdettiin valmistumisvuoden lopussa.

Nenäinniemen puhdistamoa on laajennettu, muutettu ja sanee-
rattu useassa vaiheessa. Merkittävä edistysaskel oli biologisen 
aktiivilieteprosessin rakentaminen vuonna 1980. Puhdistuspro-
sessissa syntyvän lietteen käsittelyn osalta vastaavanlaiseksi 
edistysaskeleeksi voidaan katsoa mädättämöiden ja biokaasulai-
toksen rakentaminen  vuonna 1987. Tällöin lietettä alettiin stabi-
loida mädättämällä ja mädätysprosessissa syntyvää biokaasua 
hyödynnettiin lämmön tuotannossa sekä biologisen prosessin 

tarvitseman matalapaineisen ilman 
tuotannossa.

Vuonna 1998 valmistui laitokselle 
kokonaan uusi esikäsittelyrakennus. 
Viimeisin suurempi investointi to-
teutettiin vuosina 2007 – 2009, jolloin 
laitokselle valmistui mm. uusi valvo-
mo, lietteenkäsittelyn laajennus, uusi 
palautuslietepumppaamo sekä CHP-
voimala. CHP-voimalalla tuotetaan 
n. 50% puhdistamon tarvitsemasta 
sähköstä. Lämmön suhteen olemme 
omavaraisia.

Korpilahden ja Jyväskylän kunta-
liitoksen myötä yhtiömme osti Jy-
väskylän kaupungilta Korpilahden 
jätevedenpuhdistamon vuonna 2009. 

Puhdistamolla puhdistetaan Korpilahden keskustaajaman sekä 
Kärkisten vesiosuuskunnan jätevedet.

Saavutettu 40 vuoden ikä on hyvä etappi pysähtyä hetkeksi 
tarkastelemaan kuluneita vuosikymmeniä. Matkan varrella on 
kohdattu ilon hetkiä ja välillä vastoinkäymisiäkin. Menneiden 
läpikäynti ei ole vain vuosien mittaan tehtyjen investointien, 
päätösten ja toimenpiteiden listaamista. Loppujen lopuksi kai-
ken rakentamisen ja tekemisen takaa nousevat esille ihmiset. 
Ihmiset, jotka ovat olleet huolissaan vesistöjemme tilasta ja jotka 
ovat lähteneet viemään asioita uutterasti eteenpäin. Ilman näiden 
kuntalaisten, ranta-asukkaiden, kalastajien, yleisönosastoihin kir-
joittajien, ympäristöntutkijoiden, kuntien päättäjien, virkamies-
ten, vesihuoltoalan ammattilaisten ja muiden toimijoiden vai-
vannäköä ja ponnisteluja emme olisi päässeet nykytilanteeseen. 
Pohjois-Päijänteen tila on tänä päivän hyvä ja Jyväsjärvenkin jo 
tyydyttävä. 

Haluan kiittää kaikkia teitä, jotka olette olleet aina 1960-luvulta 
lähtien edesauttamassa yhtiömme perustamista ja Jyväskylän 
seudun jätevesien puhdistustoiminnan kehittämistä täällä Ne-
näinniemen puhdistamolla. Teidän tekemänne työ on luonut 
perustan, jolta meidän on hyvä jatkaa eteenpäin. Neljäkymmen-
tävuotiaalla yhtiöllämme on jo kovasti kokemusta, sopivasti kyp-
syyttä ja vielä reippaasti vireyttä. Eikä eläkkeelle jäännistä ole 
vielä tietoakaan.

Jyväskylässä 31.3.2011

Petri Tuominen
toimitusjohtaja

Nelikymppinen puhdistamoyhtiö 
 vireässä keski-iässä
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Jyväsjärveen laskettiin vuosikymmenien ajan kaupungin puh-
distamattomat asumajätevedet ja Kankaan paperitehtaan happa-
mat jätevedet. Kankaan tehtaan jätevesien happamuus aiheutui 
pergamiinipaperin valmistuksessa käytetystä rikkkihaposta, jota 
joutui Jyväsjärveen noin viisi tonnia vuorokaudessa. Järvi sai lisä-
ravinteita lisäksi Tourujoen vesistöstä, johon aikanaan joutuivat 
hajakuormituksen ravinteiden lisäksi myös Tikkakosken jätevedet.

Asumajätevedet aiheuttivat Jyväsjärvessä voimakkaan rehe-
vöitymisen. Kun alusvesi oli 1950-luvun lopulla vielä pysynyt 
kesäisin ja talvisin hapellisena, vuonna 1964 happi lopui alusve-
destä jo kesäkuun alussa. Hapelliset kaudet rajoittuivat tuolloin 
jo pelkästään täyskiertokausiin keväällä ja syksyllä.

Jyväskylän hydrobiologisen tutkimuslaitoksen aloitettua 
toimintansa vuonna 1968 seuraavina vuosina tutkittiin Jyväs-
järveä entistä tarkemmin. Päällysvedessä happea oli talvellakin 
aina vuoteen 1969 saakka. Tällöin Äijälänsalmen vesi oli maa-
liskuussa hapetonta. Talven 1970 kokonaisfosforihavaintojen 
keskiarvo oli huikeat 843 mikrogrammaa litrassa, mikä lienee 

järviveden keskimääräisen fosforipitoisuuden Suomen ennätys.
Järven vesi oli vielä 1970-luvun alussa harmaata ja se haisi 

epäilyttävälle. Jo veneilykin tuulisella ilmalla oli epämiellyttävää 
aallonpärskeiden roiskuessa kasvoille. Nenäinniemen puhdis-
tamon valmistuttua ja asumajätevesikuormituksen poistuttua 
Jyväskylän hydrobiologisen tutkimuslaitoksen henkilökunta 
seurasi Jyväsjärven elpymistä tiiviisti. Samalla etsittiin myös het-
keä, jolloin saatettaisiin kokeilla järven uimakelpoisuutta. Tämä 
hetki koetti kesällä 1978, jolloin henkilökunta suoritti uimaret-
ken Halssilan uimarannalle. Tempaus herätti tiedotusvälineiden 
mielenkiinnon. Olihan Jyväsjärvellä ollut epäilyttävä  kunnia olla 
Suomen saastunein järvi.

Nykyisin Jyväsjärvellä on useita käytössä olevia uimarantoja 
ja järvi on kohtuullisessa kunnossa. Järven limnologinen tila on 
saavuttanut sen tason, mikä sillä kuuluu kaupungin sisäjärvenä 
ollakin.
(Lasse Hakkari, bio- ja ympäristötieteiden lehtori, Mällin matka-
julkaisu v. 2003)

Jyväsjärven tila 
1960 – 70 -lukujen vaihteessa
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Nenäinniemen puhdistamon tuloksia. 
Puhdistamo täytti vuonna 2010 ympäristöluvan edellyttämät puhdistusvaatimukset.
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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 raken-
nussuunnitelma uuden jätevesien pur-
kuputken rakentamiseksi Iso-Lehtisaaren 
länsipuolella 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-

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%

Venymistä vaaditaan nelikymppiseltä:

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon
uusi ympäristölupa

.

4

Nenäinniemen puhdistamon tuloksia vuonna 2010.
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toisuuteen. Tällä pyritään parantamaan 
Nenäinniemen asuinalueen rantavesien 
hygieenistä tilaa.

Ympäristöluvan tarkistuspäätöksessä 
ammoniumtypen reduktio (80%:n nitri-
fi kaatioaste) vaaditaan laskettavaksi nel-
jännesvuosikeskiarvoina, mikä on lai-
toksen toiminnan kannalta erittäin kova 
vaatimus talviaikana, jolloin jätevedet 
ovat kylmiä. Kylmillä jätevesillä on am-
moniumtypen poistoon vaadittavan nit-
rifi kaation hallittu toteuttaminen varsin 
häiriöaltista. Yleensä jätevedenpuhdis-
tamoiden ympäristöluvissa sovelletaan 
laitokselle  tulevalle jätevedelle 12 as-
teen lämpötilarajaa. Yhtiö pyysi tältä 
osin lupaan muutosta Vaasan hallinto-
oikeudelta. Yhtiön tavoite on, että am-
moniumtypen 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-oikeudelta ei saatu päätöstä asi-
aan vuoden 2010 aikana.

Ympäristöluvan tarkistuksessa esite-
tyt lupaehtojen tiukennukset tulevat aihe-
uttamaan Nenäinniemen puhdistamolle 
mittavia investointeja tulevina vuosina.
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Nenäinniemen puhdistamon tuloksia 
vuonna 2010.
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Korpilahden jätevedenpuhdistamo on 
rakennettu v. 1974. Puhdistamo edus-
taa ns. reikäleipämallia, jossa keskellä 
on pyöreä jälkiselkeytysallas ja muut 
yksikköprosessien tarvitsemat altaat on 
rakennettu ympyrän muotoon jälkisel-
keytysaltaan ulkokehälle. Puhdistamo on 
saneerattu vuonna 2000. Saneerauksen 
yhteydessä puhdistamo katettiin ja sen 
koneistoja ja laitteita uusittiin.

Korpilahden puhdistamo on pe-
rinteinen aktiivilietelaitos, jonka käsit-
telyprosessiin kuuluu hienovälppäys, 
hiekanerotus, ilmastus ja jälkiselkeytys. 
Ylijäämäliete sakeutetaan laitoksella ja 
kuljetetaan jatkokäsiteltäväksi Nenäin-
niemen puhdistamolle. Puhdistamo on 
varustettu myös biologisella hajunpois-
toyksiköllä. Puhdistamon mitoitusvirtaa-
ma 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 2010 yhteensä 219 582 m3. Kor-
pilahden puhdistamo saavutti ympäris-
töluvassa jäteveden puhdistukselle ase-
tetut lupaehdot.

JS-Puhdistamo Oy myy Korpilahden 
viemäriverkostosta tulevien jätevesien 
puhdistamispalvelun Jyväskylän Ener-
gia Oy:lle.

Korpilahden jätevedenpuhdistamo

6

Korpilahden puhdistamon tuloksia vuonna 2010.
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Mielenkiintoisia näkökulmia Jyväskylän 
vesihuollon kehittymisestä löytyy tekstistä 
Sami Louekari: “Meidän saamaton Atee-
namme” ympäristöasenteet Jyväskylässä. 
(Kirjassa: Harmaat aallot - ympäristön-
suojelun tulo Suomeen. Simo Laakkonen, 
Sari Laurila, Marjatta Rahikainen (toim.), 
Suomen Historiallinen Seura, Vammala 
1999:189-205.)

Jyväskylän kaupunki syntyi liikenteelli-
sesti edulliseen paikkaan Tuomiojärven, 
Palokkajärven ja Jyväsjärven väliselle 
alueelle Päijänteen äärelle. Vuonna 1837 
yhdyskunta sai kaupunkioikeudet. Vä-
kiluvun kasvaessa kaupungin ympärille 
alkoi syntyä 1910- ja 1920-luvulla esikau-
punkiasutusta. Monipuolinen teollisuus 
edisti kaupungin kasvua ja 40 000 asuk-
kaan Jyväskylä oli 1960-luvun alussa 
Helsingin jälkeen maan tiheimmin asut-
tu kaupunki.

Jyväskylässä perinteinen vesihuol-
tojärjestelmä pihakaivoineen korvattiin 
vesijohtoverkostolla ja Savelan poh-
javesilaitos otettiin käyttöön vuonna 
1910. Tämän jälkeen kaupunki pystyi 
tarjoamaan asukkailleen kelvollista juo-
mavettä, mikä oli melkoinen saavutus 
vuosisadan alun Suomessa. Kaupun-
gin kasvaessa vesilaitosta laajennettiin 
useaan otteeseen ja raakavettä ruvettiin 
ottamaan kaupungin yläpuolisesta ve-
sistöstä, Tuomiojärvestä.

Kaupungissa virtaavat avo-ojat kor-
vattiin viemäriverkostolla 1900-luvun 
alussa. Kaupungin jätevedet johdettiin 
alapuoliseen vesistöön Jyväsjärveen, jos-
ta ne virtasivat edelleen Päijänteeseen. 
Jätevedet saastuttivat Jyväsjärveä, min-
kä vuoksi kaupunki teetti ensimmäisen 
suunnitelman jätevedenpuhdistamosta 
jo 1930-luvulla. Helsingin kaupungin 
rakennusviraston insinööri Ruben Gran-
qvist suunnitteli Jyväsjärven rantaan Lu-
takkoon saostuskaivoilla ja biologisella 
suodattimella varustetun puhdistamon. 
Sitä ei kuitenkaan koskaan rakennettu.

Kaupungin viemäriverkostoon las-
kettiin myöhemmin asumajätevesien li-
säksi teollisuuden jätevesiä. Kaupungin 
ja teollisuuden kasvaessa jätevesien ra-
vinnekuormitus monikymmenkertais-
tui: fosforikuormitus oli 1970-luvulla 
noin 200 kg vuorokaudessa eli yli 30-ker-

tainen 1930-lukuun verrattuna. Yhtä 
paljon kasvoi typpikuormitus. Myös 
biologinen hapenkulutus, joka kuvaa jä-
teveden sisältämää orgaanista kuormi-
tusta, kasvoi 1930-luvulta 1970-luvul-
le 30-kertaiseksi. Teollisuus kuormitti 
myös suoraan kaupungin lähivesistöjä. 
Esimerkiksi Kankaan paperitehdas las-
ki jätevetensä  Jyväsjärveen  virtaavaan  
Tourujokeen. Tehtaan arvioitu kuormi-
tus oli 1960-luvulla kiintoainesta noin 
3000 kg, orgaanista ainesta 400 kg ja rik-
kihappoa jopa 5000 kg vuorokaudessa.

Jätevesikysymys nousee julkisuuteen

Jätevedet eivät lianneet ainoastaan Jy-
väsjärveä, vaan jätevedet uhkasivat 
saastuttaa kaupungin juomavesiläh-
teenä olevan Tuomiojärven 1950-lu-
vulla. Tämä pakotti päätöksentekijät 
toimimaan. Ongelma ratkaistiin raken-
tamalla pumppaamo, jolla jätevedet 
johdetttiin harjun yli Jyväsjärveen. Tätä 
näennäisratkaisua kaupunginhallitus ja 
-valtuusto perustelivat sillä, että se oli 
halvempi ja ”teknisesti parempi” kuin 
puhdistamon rakentaminen. Jyväsjärven 
kuormittumista ei koettu ongelmaksi.

Jyväsjärven kalakuolemat vuonna 
1954 nostivat jätevesikysymyksen ja 
järven likaantumisen julkisuuteen. Kau-
punkilaiset valittivat sanomalehdissä, 
että Jyväsjärven on annettu saastua ”ba-
sillien pesäksi”, jossa kalatkin kuolevat 

joukottain. Keskisuomalaisen mukaan 
Jyväsjärven tilasta ei voinut olla erimieli-
syyksiä. ”Itsestään kuolleet kalat, veden 
väri ja ominaisuudet, sen löyhkä jne. 
kaikki ovat paljain silmin nähtävissä”. 
Myös E.J. Valovirran tutkimukset Jyväs-
järven ja Tourujoen kotilokannan tuhou-
tumisesta tuotiin lehdessä esiin.

Pitkällistä pohdintaa

Kaupungin taholla puhdistamoa ei pi-
detty kiireellisenä ja samalla aristeltiin 
puhdistamon rakentamisesta koituvia 
kustannuksia. Tämä näkyi sekä kau-
pungin tekemistä anomuksista että vir-
kamiesten varovaisista  lausunnoista. 
Vuonna 1963 A. Savoila kertoi haastatte-
lussa, että jätevedenpuhdistamosta laa-
dittiin tutkimuksia, vaikka ”asia ei vielä 
juuri nyt ole aivan akuuttinen”. Kovin 
pitkälle sitä ei hänen mukaansa kuiten-
kaan voisi siirtää.

Jätevedenpuhdistamon suunnittelu 
vauhdittui, kun Jyväskylän kaupunki ja 
Jyväskylän maalaiskunta sopivat vuon-
na 1967 yhteisen puhdistamon rakenta-
misesta. Seuraavana vuonna laadittiin 
suunnittelutarjousohjelma ja vuonna 1971 
Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maa-
laiskunta ja Keski-Suomen Keskussairaa-
lan kuntainliitto perustivat Jyväskylän 
Seudun Jätevedenpuhdistamo Osakeyh-
tiön vastaamaan suunnitellun puhdista-
mon rakentamisesta ja toiminnasta.

Ympäristöasenteiden muutos

Jyväskylä sijaitsee luon-
nonkauniilla kannak-
sella järvien keskellä. Kart-
takeskus 1992; Jyväskylän 
kaupungin keskusarkisto 
(JKA).
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päät Oy ja Ramboll Finland Oy. Hanketta 
tukivat Vesihuoltolaitosten kehittämisra-
hasto sekä Maa- ja Vesitekniikan Tuki ry. 

Ohjelma on myynnissä DVD:nä, jota 
voi tilata Vesi- ja viemärilaitosyhdistyk-
sen nettisivuilta: www.vvy.fi . Videos-
ta on nähtävissä myös katkelmia VVY:n 
nettisivuilla. Ohjelman kokonaispituus 
on 27 minuuttia.

Kyllä se tästä uusi ura urkeaa” toteaa 
apulaispuhdistamonhoitaja Heikki Hela 
hymyssä suin Nenäinniemen jäteveden-
puhdistamolla tehdyn kahden päivän työ-
rupeaman jälkeen. JS-Puhdistamo Oy on 
valmis tarjoamaan Helalle pitempääkin 
pestiä, jos näyttelijätyö alkaa jossain vai-
heessa puuduttamaan. Hela lupaa harkita 
asiaa vakavasti. Sen verran monipuolisel-
ta puhdistamonhoitajan työsarka viihteen 
monitoimimiehestä vaikutti.

Heikki Helan apulaispuhdistamon-
hoitajan pesti liittyi Vessasta vesistöön 
-ohjelman kuvauksiin, jotka toteutettiin 
Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla Jy-
väskylässä.  Vessasta vesistöön ohjelmassa 
kerrotaan kansantajuisesti jätevedenpuh-
distamon toiminnasta ja jätevedenkäsitte-
lyn merkityksestä terveyden ja ympäristön 
suojelussa. Kertomuksen runkona ovat Jy-
väskylän seudun Nenäinniemen puhdis-
tamolta ja Päijänteen rannoilta otetut ku-
vat sekä jätevedenkäsittelyn eri vaiheita 
havainnollistavat tietokoneanimaatiot. 
Ohjelmassa käydään myös läpi jäteveden-
puhdistuksen historia Suomessa.

Ohjelma on tarkoitettu ympäristökas-
vatukseen ja -valistukseen oppilaitoksille, 
kunnille ja vesihuoltolaitoksille. Vessasta 
vesistöön -ohjelma vastaa kysymyksiin, 

Heikki Hela apulaispuhdistamon-
hoitajana Nenäinniemen puhdistamolla

miksi jätevettä puhdistetaan ja miten se 
käytännössä tapahtuu. Kohderyhmänä 
ovat opiskelijat ja lukiolaiset, tavalliset 
kansalaiset, kuntapäättäjät ja puhdista-
moiden sidosryhmät. Ohjelma luo myön-
teisen mielikuvan vesihuollosta tulevai-
suuden alana, jolloin alalle saadaan myös 
uusia tekijöitä. 

Videon toteutuksesta vastasivat Jy-
väskylän Seudun Puhdistamo Oy, Kuva-
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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.

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

Jyväskylän kaupunki  87,0 %

Laukaan kunta 8,7 %

Muuramen kunta 4,3 %

Yhtiön hallitus

Kuntien osuus 
yhtiöstä 
vuonna 2010
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  2010  2009

Liikevaihto 4 215 263,62 3 400 314,69  

Liiketoiminnan muut tuotot 47 379,01 10 863,36 

Materiaalit ja palvelut
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

  Ostot tilikauden aikana –612 106,11 –580 718,77  

 Ulkopuoliset palvelut –605 258,98 –666 293,82

Materiaalit ja palvelut yhteensä –1 217 365,09 –1 247 012,59  

Henkilöstökulut
 Palkat ja palkkiot –578 320,20 –557 859,56   

 Henkilösivukulut  

  Eläkekulut –138 333,12 –128 257,29   

  Muut henkilösivukulut –27 707,61 –38 514,07  

Henkilöstökulut yhteensä –744 360,93 –724 630,92   

Poistot ja arvonalentumiset  
 Suunnitelman mukaiset poistot      –1 506 245,80                   –626 295,56                       

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä  –1 506 245,80 –626 295,56  

Liiketoiminnan muut kulut
 Liiketoiminnan muut kulut –557 165,24 –521 415,37

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä     –557 165,24 –521 415,37     

Liikevoitto/tappio 237 505,57 291 823,61

Rahoitustuotot ja -kulut 
 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista

  Muilta 398,50 478,20  

 Muut korko- ja rahoitustuotot 

  Saman konsernin yrityksiltä 1 566,91 13 293,57  

  Muilta 185,59 210,75  

 Korko- ja muut rahoituskulut 

  Saman konsernin yrityksille –6 658,83 –2 955,00

  Muille –232 997,74 –302 851,13   

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä –237 505,57                –291 823,61      

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 2010  2009
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
   Aineettomat oikeudet   188 212,36 196 412,57  
   Muut pitkävaikutteiset menot 208 421,64 221 925,61    
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 396 634,00  418 338,18
 
Aineelliset hyödykkeet
  Maa- ja vesialueet
    Vuokraoikeudet 6 540,00 6 540,00
   Rakennukset ja rakennelmat 
      Omistetut 7 332 441,26 8 120 297,62                  
  Koneet ja kalusto 5 162 402,99 5 655 386,19                
  Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 156 331,58  160 039,09  
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 12 657 715,83  13 942 262,90 
 
Sijoitukset
  Muut osakkeet ja osuudet 111,86 845,10 
Sijoitukset yhteensä   111,86 845,10
Pysyvät vastaavat yhteensä 13 054 461,69 14 361 446,18 
            
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset
   Myyntisaamiset 48 429,61 82 865,43  
   Saamiset saman konsernin yrityksiltä 207 501,76 895 848,31
   Muut saamiset 20 021,47 277 568,94    
   Siirtosaamiset 27 507,31 58 474,56    
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 303 460,15  1 314 757,24        
Rahat ja pankkisaamiset  1 375,34 1 132,84 
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 1 375,34 1 132,84 
Vaihtuvat vastaavat yhteensä  304 835,49  1 315 890,08
 
VASTAAVAA YHTEENSÄ 13 359 297,18  15 677 336,26  

VASTATTAVAA
 
OMA PÄÄOMA
  Osakepääoma 193 416,12 193 416,12
  Ylikurssirahasto 1 590 755,05 1 590 755,05
   Muut rahastot 0,00 42 887,92
 
  Edellisten tilikausien voitto/–tappio  –1 370,86       –1 370,86  
  Tilikauden voitto/–tappio 0,00 0,00
      1 782 800,31 1 825 688,23 
VIERAS PÄÄOMA
  Pitkäaikainen
   Lainat rahoituslaitoksilta 8 138 694,86 8 796 087,40   
   Saadut ennakot 0,00 331 115,94  
   Velat saman konsernin yrityksille 1 881 837,47 1 881 837,47   
   Muut velat 421 631,68 432 231,68   
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 10 442 164,01 11 441 272,49
 
  Lyhytaikainen
   Lainat rahoituslaitoksilta 657 392,54 622 214,54   
   Ostovelat 166 307,23 421 875,18  
   Velat saman konsernin yrityksille 103 952,70 1 134 461,66  
   Muut velat 51 058,76 87 848,26  
   Siirtovelat 155 621,63 143 975,90   
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 134 332,86 2 410 375,54  
      11 576 496,87 13 851 648,03
 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 13 359 297,18  15 677 336,26
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Ennen toimivaa jäteveden puhdistamoa käytiin jopa kymmeniä vuosia laajoja 
keskusteluja Jyväskylän seudulla jätevesien puhdistamisen tarpeellisuudesta. 

Vuoden 1962 uusi vesilaki muutti tilannetta ratkaisevasti, sillä laki edellytti 
kaupungit puhdistamaan jätevetensä. Vuosien varrella kasvanut väestöpohja ja 
teollisuus ovat lisänneet JS-Puhdistamon tarvetta panostaa puhdistustoiminnan 

tehostamiseen ja laajentamiseen.  Neljänkymmenen vuoden työ ympäristön 
hyväksi kertoo, etteivät investoinnit ole menneet hukkaan.  


