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Toimitusjohtajan katsaus 

Kertomusvuoden keskeiset tapahtumat 

Lapuan Jätevesi Oy:n 2013 oli puhdistustulosten 

osalta vaihteleva. Puhdistusteho oli keskimäärin 

2000-luvun normaalitasoa, mutta vuonna 2010 

tiukennettuihin ympäristöluvan ehtoihin verrattuna 

käsittelytulos oli runsaslukuisista prosessihäiriöistä 

johtuen vain tyydyttävä. 

 

Merkittävä uusinvestointi jäteveden jälkikäsittelyyn 

valmistui heinäkuun lopulla. Syyskauden tulokset 

olivat kevätkautta parempia, mutta jälkikäsittely ei 

vielä täyttänyt siihen kohdistettuja isoja odotuksia. 

Joitakin täydentäviä toimenpiteitä on jo tehty ja 

lisää suunniteltu toteutettaviksi alkuvuonna 2014. 

 

Käyttötaloudessa kertomusvuosi oli tavanomainen. 

Hallinnon menot alittivat budjettinsa 9 %, mutta 

käyttömenot puolestaan ylittivät budjettinsa 3 %. 

Budjetin mukaisista ennakkomaksuista jäi menojen 

jälkeen osakkaille palautettavaa 11 378 € (kaikki 

eurosummat vuosikertomuksessa ovat alv 0 %). 

 
 

 Puhdistustulokset olivat vaihtelevia. Teho oli 

normaalisti hyvä, mutta häiriöitä oli liikaa. 

Keskimääräinen puhdistusteho oli typen poistoa 

lukuun ottamatta oikein hyvä. Ympäristöluvassa 

vaaditusta nitrifikaatio-  ja typenpoistotasosta 

kuitenkin jäätiin 2013 jokaisena neljänneksenä. 
 

 Hallinto toimi ongelmitta ja alitti budjettinsa. 

Hallinnon kustannukset olivat 63 456 €. 
 

 Käyttö- ja kunnossapitomenot ylittivät 

budjettinsa 51 905 €. Käytön ja kunnossapidon 

kustannukset olivat 1 643 793 €. Budjetti ylittyi 

sähkön osalta 54 797 €, lietteen käsittelyn 

ostopalveluissa 42 434 € ja kemikaaliostoissa 

30 533 €. Budjettiin nähden euroja säästettiin 

lämmitysöljyn ja talousveden ostoissa 47 774 €. 
 

 Pääomamenot nousivat 109 940 € yli budjetin, 

ollen yhteensä 1 791 940 €. Kertomusvuoden 

tärkeimmät investoinnit olivat puhdistamon 

tehostaminen 1 532 119 € ja P600 (Nahkatehtaan 

pumppaamo) sähkö/automaatiouusinta 29 925 €. 

 

 

Lapuan Jätevesi Oy:n puhdistamon 7.7.2010 saatu 

ympäristölupa edellyttää korkeaa puhdistustehoa, 

minkä prosessimme hyvin toimiessa saavutamme. 

Tulokuorman vaihtelujen hallinnan parantamisessa 

ja kokonaistypenpoiston tehostamisessa on koko 

henkilöstölle runsaasti haastetta vuodelle 2014. 

 

Tuleva jätevesi, prosessi ja kustannukset 

Kertomusvuonna Lapuan Jätevesi Oy vastaanotti 

3 264 431 m
3
 jätevettä, eli keskimäärin 8 944 m

3
/d 

(vuotta aiemmin 9 202 m
3
/d). Pienin vuorokausi-

jätevesimäärä oli heinäkuinen 2 533 m
3
 ja suurin 

huhtikuinen 25 534 m
3
. Jätevedestä tuli Lapualta 

1 172 251 m
3
, Seinäjoelta 1 957 204 m

3
 ja 

Kuortaneelta 136 329 m
3
. Teollisuuslaitoksista 

Chemigaten osuus oli 8 % Lapuan, ja Atrian osuus 

87 % Seinäjoen tuottamasta jätevesimäärästä.  

 

Kevään sulamiskausi oli epätavallisen äkkinäinen 

ja siksi viemäröinnin ja käsittelyn kannalta vaikea. 

Puhdistamolle tuli huhtikuussa poikkeuksellisen 

suuria huippuvirtaamia ja verkostossakin jouduttiin 

harvinaisiin ohituksiin yhden viikon aikana. Syksyn 

sateet ajoittuivat epätavallisesti joulukuuhun, jolloin 

veden matala lämpötila huononsi nitrifikaatiota. 

 

Kuukausittaiset jätevesimäärät 2013 
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Seinäjoki Lapua Kuortane

Lapuan Jätevesi Oy:n puhdistamon prosessi 

käsittää korkeakuormitteisen 1. biologisen vaiheen, 

matalakuormitteisen ja nitrifioivan 2. biologisen 

vaiheen, jossa rinnakkaissaostus ferrosulfaatilla, ja 

2013 rakennetun kemiallisen jälkisaostuksen 

polyalumiinikloridilla, flotaation ja jälkisuodatuksen. 

Prosessi toimii normaaleissa kuormitustilanteissa 

hyvin, mutta kokonaistypen poisto on tehostettava 

lupavaatimusten mukaiseksi vuoden 2014 aikana. 

 

Käyttö-, hallinto- ja pääomamenot katettiin yhtiön 

omistajien kuukausittaisin maksuosuuksin.  Lapuan 

osuus 2013 kokonaiskustannuksista oli 697 299 € 

ja Seinäjoen 1 049 328 €. Laskennallisesti yhden 

jätevesikuution puhdistus maksoi Lapualle 0,59 € 

(0,44 € vuonna 2012), Seinäjoelle 0,54 € (0,51 €). 

ja jätevedenkäsittelynsä ostopalveluna hankkivalle 

Kuortaneelle 0,51 € (0,51 €). 
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Alla oleva pylväikkö esittää Lapuan Jätevesi Oy:n 

hallinto- ja käyttökustannusten – ulkoistettu lietteen 

jatkokäsittely eriteltynä - muutosta 2000-luvulla. 

 

Toimintamenot 2000-luvulla (1000 €/a, alv 0%) 
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Puhdistusteho 

Saavutettua puhdistustulosta seurattiin 24 tunnin 

kokoomanäytteillä, joita näytteidenhakijan virheen 

vuoksi otettiin poikkeuksellisesti 22 (ei 24) kertaa. 

Puhdistusteho täytti kaikki ympäristöluvassa 

asetetut vaatimukset 10 kerralla. Ammoniumtypen 

pitoisuus ylitettiin 10 kertaa ja fosforin 5 kertaa. 

Koska ammoniumtypen hapetus jäi biologisen 

prosessiosan heikon toiminnan vuoksi puolet ajasta 

vajavaiseksi, ei 1.1.2015 lähtien voimaan tulevaa 

70 % kokonaistypen poistovaatimusta ollut edes 

mahdollista täyttää. Puhdistamon käsitellyn veden 

lupaehtoparametrien neljännesvuosikeskiarvot 

2013 olivat alla olevan taulukon mukaiset. 

 

Parametri Puhd.teho 

lupaehto 

 % 

Puhd.teho 

mitattu 

 % 

Pitoisuus 

lupaehto 

 mg/l 

Pitoisuus 

mitattu 

mg/l 

Kiintoaine 

 
95 

97.8 

97.4 

96.0 

96.8 

 
 

Biologinen 

hapenkulutus 
95 

98.7 

99.1 

98.3 

98.1 

10 
6.0 

5.0 

6.3 

5.7 

Kemiallinen 

hapenkulutus 
90 

95.5 

95.1 

93.3 

91.6 

75 
49 

43 

48 

56 

Kokonaisfosfori 

 
95 

97.8 

98.1 

98.0 

97.6 

0,3 
0.24 

0.22 

0.23 

0.21 

Ammonium 

typpi 
95 

87.4 

92.2 

94.8 

93.2 

4 
12 

5.3 

4.0 

5.8 

Lapuanjokeen kohdistuva kuormitus 

Lapuan puhdistamosta Lapuanjokeen kohdistuva 

kuormitus laski merkittävästi 1990- ja fosforin 

osalta edelleen 2000-luvulla. Velvoitetarkkailun 

mukaan 2013 kiintoainekuormitus vastasi 44 000, 

orgaanisen aineen kuormitus 51 000 ja fosfori-

kuormitus 36 000 asukkaan puhdistamattomia 

jätevesiä. Puhdistetun jäteveden vesistökuormitus 

vastasi kiintoaineen osalta 1 300, orgaanisen 

aineen osalta 670 ja fosforin osalta 850 asukkaan 

puhdistamattomia jätevesiä.   

 

Käsitellyn veden vesistökuormituksen muutosta 

jäteveden orgaanisen aineksen (BHK7) sekä 

pääravinteiden fosforin ja typen (NH4-typpi) osalta 

havainnollistaa alla oleva kuva. Vertailuvuoden 

1990 kuormitus kunkin parametrin osalta on 

merkitty indeksin arvolla 100.  

 

Puhdistamosta Lapuanjokeen kohdistuva  

kuormitus 1990-2012 (1990 = 100) 
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Akkreditoidun laboratorion (E-P:n Vesitutkijat Oy) 

kesäkuussa ja elokuussa 2013 suorittaman 

vesistötarkkailun mukaan puhdistamon vaikutus 

Lapuanjoen veden laatuun näkyy lähinnä 

kokonaistyppipitoisuuden nousuna. 

 

Parametri Puhdist. yläpuoli 

(VT 16 silta) 

mg/l 

Puhdist. alapuoli  

 

mg/l 

Kiintoaine 9,0 9,2 

Kemiallinen 

hapenkulutus 
23 23 

Kokonaisfosfori 0,083 0,088 

Kokonaistyppi 0,92 1,11 

Ammonium 

typpi 
0,034 0,020 
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Tutkimus, kehitys ja rakentaminen 

Kertomusvuosi oli tutkimus- ja kehitysprojektien 

osalta hiljaisempi, kun uuden jälkikäsittelyosan 

rakentaminen Lapuan puhdistamolle ja P600 

(Nahkatehtaan pumppaamo) sähköistyksen ja 

automaation uusinta sitoivat tavanomaisesta 

käytöstä ja ylläpidosta jääneet omat resurssit. 

Päähuomio oli kokonaistypenpoistossa, jonka 

parantamiseksi kokeiltiin monia prosessimuutoksia. 

 

Typenpoistotehoa ei monista kokeiluista huolimatta 

saatu nousemaan lupaehtojen vaatimalle tasolle. 

Osasyitä olivat epäedullinen hiili-typpisuhde, jota 

Etapin biokaasulaitoksen jätevesien olosuhteiden 

pakosta jatkettu vastaanotto vielä huononsi, ja liian 

alhainen alkaliteetti, jonka takia syksyllä aloitettiin 

vuosikymmenen keskeytyksissä ollut kalkin lisäys. 

 

Merkittävin valmistunut rakennustyö oli tietenkin 

puhdistamon 2,0 M€ jälkikäsittely. Jälkikäsittely 

nostaa puhdistamon hydraulista kapasiteettia ja 

parantaa merkittävästi prosessin toimintakykyä 

laiterikkotilanteissa. 

Jälkikäsittely 2013: flotaatio ja jälkisuodatus 

 
 

Puhdistamon öljylaskun pienentäminen 2012 

hankitulla jäteveden lämmön talteenottolaitteistolla 

onnistui hyvin: öljyä paloi 70 % huippuvuosia 

vähemmän, mistä saatiin lämmön talteenoton oma 

sähkönkulutus huomioiden 35 000 € nettosäästö.  

 

Pumppaamojen sähkö- ja automaatioteknisissä 

saneerauksissa oli vuorossa P600 (Nahkatehtaan 

pumppaamo). Sähkö- ja automaatiouusinnassa 

pumppaamolle hankittiin maanpäällinen laitetila, 

johon uudet sähkölaitteet saatiin aiempaa 

parempiin olosuhteisiin ja turvaan mahdolliselta 

pumppaamotulvalta. Kaikki pumput varustettiin 

taajuusmuuttajin. Sähkökeskukset ovat 10 vuotta 

vanhoja enää Poutun pumppaamossa ja Atrian 

vanhassa pumppaamossa. 

 

P600 uusi laitetila: sähkökeskus ja kaukovalvonta 

 
 

Lähitulevaisuudesta 

Lapuan Jätevesi Oy:n lähivuoden keskeisin tavoite 

on puhdistamon typenpoistotehon nostaminen 

2010 ympäristöluvan edellyttämälle 70 % tasolle. 

Toiseksi pyrimme optimoimaan käsittelyprosessia 

sähkö- ja lietekustannusten pienentämiseksi ja 

kolmanneksi jatkamaan pääosiltaan jo 20 vuotiaan 

puhdistamokoneiston ja -laitteiston käyttöikää 

huolellisella käytöllä ja ennakoivalla huollolla.   

 

Vuonna 2014 suunnitellaan toteutettavaksi useita 

kehitysprojekteja: 

 nitrifikaation (ammoniumtypen hapetuksen) ja 

kokonaistypenpoiston ongelmien ratkaiseminen 

ja käsittelytehon parantaminen; 

 puhdistamon 2013 rakennetun jälkikäsittelyosan 

puhdistustehon ja kustannusten optimointi; 

 sähkökeskuksen ja automatiikan uusinta Atrian 

vanhalle pumppaamolle; 

 maanpäällisen laitetilan ja varavoimakoneen 

hankinta, sekä sähkökeskuksen ja automatiikan 

uusinta Poutun pumppaamolle. 

 

Toimitusjohtaja jatkaa maakunnallisen Etapin bio-

kaasulaitoksen toiminnan ja talouden kehittämistä 

laitoksen teknisen ryhmän jäsenenä.  
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Lapuan Jätevesi Oy:n omistukset 

Lapuan Jätevesi Oy:n aineellisen omaisuuden 

tasearvo oli vuoden 2013 lopussa 3 086 891 €, 

missä on lisäystä vuotta aiempaan 82 %. 

 

Koneiston ja kaluston osuus omaisuuden kokonais-

arvosta oli 940 925 € (30 %). Koneisto ja kalusto 

ovat kuitenkin hyvässä kunnossa ja niiden käyttö- 

arvo on siksi merkittävästi tasearvoa korkeampi ja 

jälleenhankinta-arvo arviolta 5-kertainen. 

 

Puhdistamon, siirtoviemärin ja sen pumppaamojen 

tasearvo oli 507 563 € (16 %), josta siirtoviemärin 

osuus sen pidemmästä poistoajasta johtuen on yli 

80 %. Lapuan Jäteveden yhtensä 24,5 km 

viemärilinjat jakautuvat putkikoon, toimintatavan ja 

materiaalin mukaan seuraavasti: 

 
 

 Koko Toimintatapa Materiaali   Pituus     

 L 630 viettoviemäri PVC   2 213 m 

T 630 viettoviemäri PVC      132 m 

630-6 viettoviemäri PEH          8 m 

630-4 viettoviemäri PEH        22 m 

600 viettoviemäri betoni      792 m 

     3 167 m 

 

T 500 viettoviemäri PVC        30 m 

500-6 paineviemäri PVC   1 562 m 

500-6 paineviemäri PEH        84 m 

500-4 viettoviemäri PEH        40 m 

450 viettoviemäri PP   2 067 m 

     3 763 m 

 

 400 viettoviemäri PP   1 521 m 

L 400 viettoviemäri PVC   1 834 m 

400-10 paineviemäri PEH      118 m 

400-6 paineviemäri PVC      840 m 

400-4 paineviemäri PVC   8 075 m 

400-4 paineviemäri PEH   2 775 m 

   15 163 m 

 

355-6 paineviemäri PEH      955 m 

315-4 paineviemäri PEH   1 445 m 

     2 400 m 

 

 

Puhdistamo on rakenteellisesti hyvässä kunnossa. 

Pumppaamoista Nahkatehdas on saneerattu 1990 

ja Pouttu 2001. Sähkökeskus, automatiikka ja 

ilmanvaihto on uusittu 2010-luvulla Atrian uuteen, 

Koskelan, Lehdon ja Nahkatehtaan pumppaamoon. 

 

Maa-alueiden arvo taseessa oli 63 901 € (2 %), 

koostuen seuraavista kiinteistöistä: 

 
 

 Puhdistamo: 

Tontti n:o 1 Kortteli n:o 1601 Kiviniemen kaup.osassa 

  Lapuan kaupungissa 

Poutun pumppaamo: 

Pumppaamo 8 Rn:o 102:7 Kirkonkylän kylässä 

  Lapuan kaupungissa 

Lehdon pumppaamo: 

Pumppaamo IV Rn:o 14:118 Alanurmon kylässä 

  Lapuan kaupungissa 

Tepon pumppaamo: 

Pumppaamo Rn:o 6:537 Nurmon kylässä 

  Nurmon kunnassa 

 

 

 

Henkilöstö 

Lapuan Jätevesi Oy:n hallinnosta vastasi sekä 

tutkimus- ja kehitystoimintaa ja puhdistamon 

käyttöpäällikön tehtäviä (oto) hoiti toimitusjohtaja 

Olli Keski-Saari. Hankintojen valmistelua ja erillisiä 

kehitystehtäviä teki Lappavesi Oy:n käyttöinsinööri 

Sakari Konttila (25 % käyttöinsinöörin työajasta). 

Kustannusseuranta- ja suunnittelutöissä harjoitteli 

tekn. yo Ilkka Keski-Saari kesän aikana 138 h. 

Vakiintuneen käytännön mukaan maksuliikenteen 

hoito ja kirjanpito ostettiin Lappavesi Oy:ltä, missä 

niistä huolehti toimistovirkailija Leena Luoma.  

 

Nurmo-Lapua siirtoviemäriä, sen pumppaamoja 

sekä Lapuan puhdistamoa käyttivät ja ylläpitivät 

yhtiön omat, kokeneet puhdistamonhoitajat Pentti 

Hietakangas (käyttö ja instrumenttihuolto), Jukka 

Palomäki (käyttö ja sähkötekniset laitteet ja huolto) 

sekä Anssi Kankaanpää (käyttö ja koneistohuolto). 

 

Lapuan jätevedenpuhdistamon ja pumppaamojen 

ympäristönhoito-, käyttö- ja kunnossapitotöissä 

olivat kantahenkilöstön apuna kesälomakaudella 

opiskelijat Tytti Kankaanpää, Pyry Ala-Nissilä ja 

Matias Palomäki yhteensä 779 h (20 viikkoa).  

 

Projektikiireiden vuoksi henkilöstöä osallistui 

kertomusvuoden aikana eri tahojen järjestämiin 

syventäviin koulutuksiin tavanomaista vähemmän: 

Jukka, Sakari ja Olli osallistuivat valtakunnallisille 

vesihuoltopäiville. 



LAPUAN JÄTEVESI OY  VUOSIKERTOMUS 2013 

 

 

 5 

 

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2013 

Toimintakertomus 

Yhtiön perustaminen ja toiminta-ajatus 

Lapuan Jätevesi Oy:n perustava yhtiökokous 

pidettiin 23.8.1973. Perustamisesta lähtien yhtiön 

toiminta-ajatus on ollut tarpeellisten runko-

viemärien ja jätevedenpuhdistamokapasiteetin 

hankkiminen ja ylläpitäminen Lapuan ja Nurmon 

jätevesien asianmukaista puhdistamista varten. 

Marraskuusta 2007 lähtien puhdistamolla on 

käsitelty myös Kuortaneen jätevedet. 

Toteutunut tuloskehitys 

Lapuan Jätevesi Oy ei pyri tekemään voittoa, joten 

toiminnan tehokkuutta voidaan tulosta paremmin 

arvioida käsittelyn yksikköhinnalla: laskemalla 

hallinto- ja käyttökustannukset vesikuutiota kohti. 

Yhtiön taloudellista asemaa kokonaisuutena kuvaa 

jätevesistä osakaskunnille koituva kokonais-

vuosikustannus. Kummankin indikaattorin arvoja 

vuosina 2000, 2005, 2010 ja 2013 kuvaa seuraava 

taulukko. Summat eivät sisällä arvonlisäveroa eikä 

niissä ole huomioitu rahan arvon muuttumista. 

 

 2000 2005 2010 2013 

Hallinto ja käyttö 

yhteensä, snt/m3 

 

39 

 

42 

 

49 

 

52 

Kuormitusindeksi (* 1,00 0,94 0,93 1,09 

”Väkevyyskorjattu”  

yksikköhinta, snt/m3 

(ilman lietteen jatkokäs.) 

 

39 

(30) 

 

44 

(30) 

 

53 

(34) 

 

48 

(27) 

Pääomakustannukset 

       Lapua, Meur/a 

       Seinäjoki, Meur/a 

 

0,34 

0,34 

 

0,22 

0,23 

 

0,06 

0,10 

 

0,12 

0,12 

Kokonaiskustannukset 

       Lapua, Meur/a 

       Seinäjoki, Meur/a 

 

0,77 

0,91 

 

0,62 

0,82 

 

0,48 

0,96 

 

0,70 

1,05 

(*  indeksi laskettu kiintoaineen, BHK:n, fosforin , typen ja virtaaman 

      käyttökustannusjaossa käytetyin kertoimin, vuosi 2000 = 1,00 

 

Lapuan Jätevesi Oy:n vuoden 2013 tuloslaskelma 

osoitti 5 435,89 € tappiota ennen tilinpäätössiirtoja 

ja veroja. Niiden jälkeen tilikauden tulos oli 0. 

 

Arvio tulevasta kehityksestä ja riskeistä 

Hallinnon osuus yhtiön 2013 menoista oli 1,8 %. 

Arvioitu hallinnon kustannusnousu on 2…4 %/a. 

 

Käytön osuus yhtiön 2013 menoista oli 47,0 %. 

Käyttökustannuskehityksessä määräävässä osassa 

ovat lietteen jatkokäsittelyn, sähköenergian ja 

käsittelykemikaalien kustannukset. 

 Lietteen jatkokäsittelyn vuosikustannus 2013 oli 

Etapin palveluna 742 434 €. Vaikka biokaasu-

laitoksen jätevesien käsittely saatiin toimimaan 

2012 lopulla, ongelmat palasivat syyskaudella. 

Biokaasulaitoksen talous saatiin 2013 vihdoin 

tasapainoon, mutta kuluneiden 5 vuoden tappiot 

aiheuttavat yhä nousupainetta käsittelyhintaan. 

Vuosinousu on sovittu rajoitettavaksi 10 %:iin, 

mikä nostaa yhtiön lietekustannusta 5…7 %/a. 

 Sähköenergian vuosiksi 2014-2016 kiinnitetty 

hinta on 17 % alempi kuin 2013 ja sähkön 

kulutus 2013 oli prosessiongelmista johtuen 

suuri. Energian ja siirron yhteiskustannusten 

arvioidaan seuraavat 3 vuotta olevan 10…20 % 

pienemmät kuin 2013. 

 Kemiallisen saostuksen ja lietteen kuivauksen 

osalta kemikaalikustannukset ovat hallinnassa. 

Epävarmuutta aiheuttavat kokonaistypenpoiston 

tehostamiseen liittyvät kalkkikustannukset ja 

mahdollisen lisähiilen (metanoli) kustannukset. 

Niistä aiheutuva lisäkustannusriski on luokkaa 

50 000 €/a, eli noin 3 % käyttökustannuksista. 

 

Yhteenlaskettujen toimintakustannusten arvioidaan 

jaksolla 2014-2018 nousevan 4…6 % vuodessa. 

 

Koska puhdistamolle on saatu uusi ympäristölupa 

2010 ja sen vaatimuksiin arvioidaan vuonna 2013 

rakennetulla jälkikäsittelyllä ja mahdollisella 

lisäkemikaloinnilla päästävän, Lapuan Jätevesi 

Oy:n toimintaan tai talouteen ei viiden vuoden 

ennustejaksona nähdä kohdistuvan isoja riskejä.  

 

Lietteen jatkokäsittelyn osuus käyttöbudjetista on 

45 %, joten sen äkillinen merkittävä kallistuminen 

on yhtiön suurin taloudellinen riski. 

Investoinnit ja niiden rahoitus 

Kertomusvuoden merkittävimmät investoinnit 

olivat jälkikäsittely puhdistamolle 2 124 172 €, sekä 

pumppaamon P600 (Nahkatehtaan pumppamo) 

sähköistyksen ja automaation uusinta, ja samassa 

yhteydessä hankittu maanpäällinen sähkölaitetila 

29 925 € (alv 0 %). 
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Talousarviossa 2013 oli varattu investointeihin 

1 682 000 €. Puhdistamon jälkikäsittelyprojektin 

laskutuksen jaksottumisesta johtuen se ylittyi 7 %. 

Investoinnit rahoitettiin pankkilainalla. 

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnasta 

Kertomusvuosi oli tutkimus- ja kehitysprojektien 

suhteen hiljainen. Kokonaistypen poistotehon 

nostamiseksi testattiin useita prosessimuutoksia, 

mutta tulokset eivät olleet riittävän hyviä, joten 

täydentäviä ratkaisuja on vielä löydettävä. 

 

Ympäristölupaehtojen täyttymisen arvioinnin ja 

omistajien välisen kustannusjaon perusteena 

käytettävien laboratoriotulosten luotettavuuteen ei 

voida olla kaikilta osin tyytyväisiä. Useita tapoja 

tarkkailunäytteiden edustavuuden parantamiseksi 

kokeiltiin kertomusvuoden aikana, mutta tätäkin 

kehitystyötä on jatkettava vielä 2014. 

Toiminnan ympäristövaikutukset 

Lapuan Jätevesi Oy:n toiminnan merkitykselliset 

ympäristövaikutukset olivat 3 274 MWh sähkö-

energian kulutus (vastaa n. 170 sähkölämmitteisen 

omakotitalon sähkökulutusta), 439 t ferrosulfaatin 

kulutus, 192 t polyalumiinikloridin kulutus, 86 t 

sammutetun kalkin kulutus ja 19 t synteettisen 

polymeerin (polyakryyliamidi) kulutus. 

 

Prosessin sivutuotteena muodostui 9 012 t linko-

kuivattua lietettä. Liete prosessoitiin Etappi Oy:n 

biokaasulaitoksessa maanparannuspelleteiksi, joita 

Etappi myy lannoitteeksi ja viherrakentamiseen. 

 

Edellisten vastapainoksi otimme vastaan 40 000 

asukkaan taajamaa vastaavan jätevesikuorman ja 

puhdistimme sen 95…99 %:sti orgaanisista lika-

aineista, kiintoaineksesta ja fosforista, ja 59 %:sti 

typestä. Puhdistettu jätevesi meni Lapuanjokeen, 

jonka veden laatuun jätevesillä oli vähäinen 

vaikutus - lähinnä veden typpipitoisuuteen. 

Hallinto 

Lapuan Jätevesi Oy:n varsinainen yhtiökokous 

pidettiin 6.6.2013 Lapualla. Yhtiökokous käsitteli 

sille yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat.  

 

Hallituksen kunkin jäsenen toimikausi on kahden 

perättäisen yhtiökokouksen välinen aika. Yhtiö-

kokouksen valitsemaan hallitukseen kuuluivat 

vuoden 2013 lopussa seuraavat henkilöt (suluissa 

henkilökohtainen varajäsen): 

 

 
 

 pj. Antti Kaartinen, Lapua  (Pekka Hertteli) 

 vpj. Pertti Mäki-Hakola, Seinäjoki (Heikki Heiskanen) 

 Tero Ala-Nissilä, Lapua  (Harri Lahdensuo) 

 Jenni Gray, Lapua  (Virpi Myllykangas) 

 Riitta Kangasluoma, Lapua  (Sini Ruotsala) 

 Markku Kujanpää, Seinäjoki (Jari Jokinen) 

 Aki Ylinen, Seinäjoki  (Riitta Miilumäki) 

 

 

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastus-

yhteisö PricewaterhouseCoopersin Seinäjoelta 

päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku 

Tynjälä. 

 

Yhtiön hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa, 

mistä kokouksista kirjattiin yhteensä 36 pykälää. 

Tärkeimpiä hallituksen käsittelemiä asioita olivat 

puhdistamon tehostamisprojekti (jälkikäsittely) ja 

osakkaiden välisen kustannusjaon perusteiden 

kehittäminen. 
 

Lapuan Jätevesi Oy, Hallitus 
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LAPUAN JÄTEVESI OY  

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

LIIKEVAIHTO 1 558 474.86 1 446 277.00

Liiketoiminnan muut tuotot 148 774.34 134 325.35

Materiaalit ja palvelut   

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -554 026.69 -522 316.28
Ulkopuoliset palvelut -813 259.61 -1 367 286.30 -726 562.23 -1 248 878.51

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -177 464.22  -171 336.79  

Henkilösivukulut

   Eläkekulut -28 042.00  -26 231.67  

   Muut henkilösivukulut -18 809.11 -224 315.33 -17 751.70 -215 320.16

Suunnitelman mukaiset poistot   

Rakennuksista ja rakennelmista -85 269.43 -29 697.13

Koneista ja kalustosta -112 647.61 -197 917.04 -100 447.65 -130 144.78

Liiketoiminnan muut kulut -115 647.57 -116 383.55

LIIKEVOITTO -197 917.04 -130 124.65

Rahoitustuotot ja -kulut

Osinkotuotot 162.00 160.00

Korkotuotot 135.22 64.16

Pääomatuotot Lapua 120 157.96 67 421.25

                        Seinäjoki 120 672.93 92 636.99

Korko- ja muut rahoituskulut -48 646.96 192 481.15 -37 826.97 122 455.43

     

VOITTO (TAPPI0) ENNEN 

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -5 435.89 -7 669.22

Tilinpäätössiirrot

  Poistoeron vähennys 5 435.89 7 689.35

Tuloverot 0.00 -20.13

TILIKAUDEN VOITTO 0.00 0.00
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LAPUAN JÄTEVESI OY

TASE 31.12.2013 31.12.2012

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT   

Aineettomat hyödykkeet

Sähköliittymät  66 838.89  66 838.89

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 63 901.42 63 901.42
Rakennukset ja rakennelmat 2 082 065.09 565 381.04
Koneet ja kalusto 940 924.51 472 478.28
Ennakkomaksut ja keskener. hank. 0.00 3 086 891.02 592 051.81 1 693 812.55

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet  512.97  512.97

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 154 242.88 1 761 164.41

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset

Muut saamiset 332 975.48 228 144.75
Siirtosaamiset 0.00 332 975.48 0.00 228 144.75

Rahat ja pankkisaamiset  171 944.18  869 298.42

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 504 919.66 1 097 443.17

VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 659 162.54 2 858 607.58

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 84 093.96 84 093.96

Muut rahastot 183 081.65 183 081.65
Edellisten tilikausien voitto 69 458.47 69 458.47

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 336 634.08 336 634.08

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 205 381.68 210 817.57

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma   

Lainat rahalaitoksilta 2 489 585.00  1 957 723.69  
Eläkelainat 0.00 2 489 585.00 0.00 1 957 723.69

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahalaitoksilta 223 656.00 173 311.31
Eläkelainat 0.00 4 700.23
Ostovelat 143 391.05  93 850.40  
Kuntaosuuksien palautukset 217 677.95 61 644.71
Muut lyhytaikaiset velat 4 923.24 4 326.43

Siirtovelat 37 914.54 627 562.78 15 599.16 353 432.24

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 117 147.78 2 311 155.93

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 659 163.54 2 858 607.58

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

TILINTARKASTUSKERTOMUS 

Lapuan Jätevesi Oy:n yhtiökokoukselle 

 

Olemme tarkastaneet Lapuan Jätevesi Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, 

toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. – 31.12.2013 Tilinpäätös sisältää taseen, 

tuloslaskelman ja liitetiedot.  

 

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu 

 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja 

siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja 

toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus 

vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja 

toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla 

tavalla järjestetty.  

 

Tilintarkastajan velvollisuudet 

 

Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän 

tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja 

toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden 

noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan 

kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia 

virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain 

mukaisesti. 

 

Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja 

muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan 

harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä 

johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa 

arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. 

Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, 

tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia 

arvioita. 

 

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. 

Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia 

tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. 

 

Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa 

voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja 

määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 

asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.  

 

Seinäjoella 18. päivänä helmikuuta 2014 

 

PricewaterhouseCoopers Oy 

KHT-yhteisö 

Markku Tynjälä 
KHT 

 



 

LAPUAN JÄTEVESI OY 

osoite…….Valtuustontie 2, 62100 LAPUA 

toimitusjohjtaja………......Olli Keski-Saari 

matkapuhelin..+358 – (0)40 - 543 0308 

e-mail………..olli.keski-saari@lappavesi.fi 

kotisivut………..……www.lapuanjatevesi.fi 

 

 

 

LAPUAN JÄTEVESI OY 
 

PUHDISTAMON PROSESSIN TEHOSTAMISPROJEKTI 

Jälkisuodatus kangaspäällysteisin kiekkosuodattimin 

 

 
 

 

 

http://www.lapuan/

