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TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY 

Toimitusjohtaja Mirva Levomäki 

YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoi-

tus  

Turun seudun puhdistamo Oy:n (Yhtiö) toimialana 

on jätevesien siirto ja puhdistus sekä syntyneen 

lietteen hyödyntäminen. Yhtiö toimii ns. Mankala-

periaatteen mukaisesti eli ei pyri tuottamaan ta-

loudellista voittoa ja osingonjakoa omistajille. 

Turku omistaa Yhtiöstä 62,3 %. 

Yhtiö tuottaa omistajilleen hyvänlaatuista jäteve-

denpuhdistuspalvelua kustannustehokkaasti. Toi-

minta on tehokasta ja toimintavarmaa ja sitä kehi-

tetään edelleen. Energian ja kemikaalien kulutusta 

optimoidaan ja sovitetaan yhteen puhdistusvaati-

musten kanssa. Henkilöstön hyvinvointi, sitoutunei-

suus ja ammattitaito takaavat Yhtiön menestyksel-

lisen toiminnan. 

Yhtiö operoi laitosta. Jätevedenpuhdistamon käy-

tössä pyritään mahdollisimman hyvään, vähintään 

ympäristöluvan määräykset täyttävään puhdistus-

tulokseen. Puhdistamon ja pumppaamoiden ohituk-

set pyritään minimoimaan. Yhtiö huomioi toimin-

taansa kehittäessään Helsingin ja Turun kaupun-

kien yhteisen Itämeri-toimenpideohjelman tavoit-

teet. 

Yhtiön hallinnoimat kilpailutetut ostopalvelut te-

hostavat toimintaa. 

Toimintaympäristön muutostekijät 

Turun seudun puhdistamo Oy huomioi digitaalisen 

toimintaympäristön mahdollisuudet ja riskit, pa-

nostaa tietoturvariskien hallintaan ja edellyttää 

myös palveluntuottajiltaan riittävää tietoturvata-

soa. 

Yhtiön riskikartoituksissa merkittävimmiksi ris-

keiksi ja epävarmuustekijöiksi ovat nousseet puh-

distamon poistoputken kapasiteetin riittämättö-

myys poikkeuksellisten suurten vesimäärien aikana, 

ohuen organisaation aiheuttama avainhenkilöriski, 

työturvallisuus- ja terveysriskit, lainsäädännön ja 

määräysten muuttumisesta johtuvat tiukentuvat 

vaatimukset jätevedenpuhdistusprosessiin liittyen 

sekä erittäin vakavan laiterikon aiheuttamat vahin-

got. Yhtiö kehittää riskienhallintaa jatkuvana pro-

sessina. Riskienarvioinnin tulokset huomioidaan Yh-

tiön toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Yhtiö huomioi toimintaansa järjestäessään ja kehit-

täessään, että vesihuolto saatetaan toteuttaa lähi-

vuosina seudullisena toimintona. 

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoit-

teet 

Puhdistuspalvelua tuotetaan pitkäjänteisesti huo-

mioiden, että puhdistamokokonaisuus palvelee Tu-

run seudun asukkaita pitkälle tulevaisuuteen. Yh-

tiön tavoitteena on edelleen kehittää jäteveden-

puhdistuspalvelua, optimoida energian ja kemikaa-

lien kulutusta, huomioida toimintojen hiilijalan-

jälki sekä varautua ilmastonmuutokseen. Puhdis-

tusprosessia tehostetaan maksimoimalla puhdistus-

kapasiteetti laitoksen kaikilla osa-alueilla. Lisäksi 

laitoksen ikääntyminen huomioidaan kunnossapi-

dossa, mm. laitoksen arvon säilymisestä huolehdi-

taan ennakoivalla kunnossapidolla. 

Yhtiö ylläpitää ja kehittää henkilöstön hyvinvoin-

tia, motivaatiota, sitoutuneisuutta ja ammattitai-

toa. 

Yhtiö pyrkii toiminnassaan vastaanottamaan yhdys-

kuntajätevesiä maksimikapasiteettinsa rajoissa 

mahdollisimman laajalta toiminta-alueelta. Alueen 

kuntien jätevesien johtaminen keskitettyyn käsit-

telyyn tukee seudullista puhdistusratkaisua. 

Yhtiön hankkeet esiselvitetään tarkoituksenmukai-

sesti taloudellisten ja toiminnallisten vaikutusten 
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kokonaisedullisuuden varmistamiseksi. Suunnitte-

lussa ja rakentamisessa huomioidaan tarkoituksen-

mukainen ja riittävä mitoitus, energiatehokkuus 

sekä varautuminen ilmastonmuutokseen. 

Yhteistyössä osakaskuntien kanssa kehitetään teol-

lisuusjätevesien ja hulevesien hallintaa sekä vie-

märiverkoston seurantaa. 

Yhtiö kehittää osaamistaan yhteistyössä sidosryh-

miensä kanssa ja pyrkii osaltaan edistämään Turun 

seudun vesihuollon kehittymistä. Tavoitteena on 

Yhtiön jätevedenpuhdistusosaamisen kehittäminen 

ja tuotteistaminen YK:n kestävän kehityksen ta-

voitteiden mukaisesti.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 

Tavoite: Keskitetty jätevedenpuhdistus toimii tehokkaasti. Puhdistustulokset ovat Itämeren suojelukomission suositusten mukaisia. 

 
Toteutunut 

2018 
Ennuste 

2019 
TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 

Mittari tai indikaattori 

Ympäristölupamääräykset (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1.10.2014  nro 167/2014/2) 

pitoisuus käsitelty vesi*       

BOD7ATU ≤10 mg/l 2,8 mg/l 2,8 mg/l 3,5 mg/l 3,5 mg/l 3,5 mg/l 3,5 mg/l 

CODCr ≤60 mg/l 35 mg/l 30 mg/l 36 mg/l 36 mg/l 36 mg/l 36 mg/l 

fosfori ≤0,3 mg/l 0,12 mg/l 0,10 mg/l 0,15 mg/l 0,15 mg/l 0,15 mg/l 0,15 mg/l 

kiintoaine ≤15 mg/l 2,0 mg/l 2,0 mg/l 3,5 mg/l 3,5 mg/l 3,5 mg/l 3,5 mg/l 

puhdistusteho käsitelty vesi* 
      

BOD7ATU ≥95% 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 

CODCr ≥90% 96 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 

fosfori ≥95% 99 % 99 % 98 % 98 % 98 % 98 % 

typpi ≥75% 86 % 83 % 83 % 83 % 83 % 83 % 

kiintoaine ≥95% 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 
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* tulos ilman verkosto-ohituksia 
 
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Optimoimalla energian ja kemikaalien kulutusta, ylläpitämällä ja kehittämällä käyttöhenkilöstön ammatti-
taitoa sekä laitoksen tehokkaalla käytöllä ja toiminnan jatkuvalla kehittämisellä. Lisäksi noudattamalla ympäristölupaehtoja; lupaehdot ovat tiukemmat kuin Itäme-
ren suojelukomission suositukset. 

Tavoite: Laitoksen arvon säilyttäminen ja jatkuva kehittäminen, jotta tehokkaaseen puhdistustulokseen päästään myös laitoksen ikääntyessä. 

Mittari tai indikaattori 

Leasing-koneiden ja -laitteiden korjaus- ja muutosinves-
toinnit (1.000 €) 

465 452 410 430 440 450 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Leasing-sopimuksen mukaan laitoksen laitekokonaisuus (31 M€) on pidettävä hyvässä toimintakunnossa. 
Kokonaisuuteen tehtäviin korjaus- ja muutosinvestointeihin vuokraajalla (Tsp) ei ole poisto-oikeutta ja kustannukset sisältyvät liikevaihdon kulurakenteeseen. Lea-
sing-koneiden ja -laitteiden korjaus- ja muutosinvestointien lisäksi leasing-kohteen ja koko laitoksen kunnosta huolehditaan ennakoivalla kunnossapidolla. (Varsinai-
nen leasing-sopimuskausi päättyy 2024, jäännösarvo 50 %) 

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT  

 
TP 

2017 
TP 

2018 
Ennuste 

2019 
TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 

Toiminnalliset tavoitteet 

BOD tn/a (ilman verkosto-ohituksia) 110 77 91 110 110 110 110 

Fosfori tn/a (ilman verkosto-ohituksia) 4,7 3,1 3,2 4,7 4,7 4,7 4,7 

Typpi tn/a (ilman verkosto-ohituksia) 320 290 290 340 340 340 340 

Kiintoaine tn/a (ilman verkosto-ohituksia) 91 58 66 110 110 110 110 

Turun jätevesien osuus Kakolassa puhdistetuista jä-
tevesistä (omistusosuus 62,3%) 

62,9 63,3 ~63 62,3 62,3 62,3 62,3 

Hulevesien osuus kokonaisjätevesimäärästä (%), 42,4  32,5 ~40 42 41 40 39 
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- Turun kaupungin toteutunut hulevesien 
osuus kokonaisjätevesimäärästä (%) 

44,6 33,4      

Jätevedenpuhdistuksen käyttökustannukset vuodessa 
(1.000 €) 

10.203 10.061 10.394 10.524 10.629 10.842 11.059 

- josta Turun kaupungin osuus (1.000 €) 7.075 6.373 6.510 6.666 6.733 6.868 7.005 

Investoinnin hankintameno (sisältäen korot, poistot 
ja leasing-maksut) vuodessa (1.000 €) 6.048 6.282 6.250 5.488 5.715 6.626 7.489 

- josta Turun kaupungin osuus (1.000 €) 3.768 3.913 3.894 3.419 3.560 4.128 4.666 

Jätevedenpuhdistuksen keskihinta (€/m3) 0,529 0,604 0,514 0,489 0,498 0,532 0,564 

- -Turun kaupungin maksama hinta (€/m3) 0,461 0,535 ~0,47 ~0,45 ~0,46 ~0,49 ~0,52 

Henkilöstömäärä 13 13 12 13 14 15 15 

Ohivirtauksen määrä (1.000 m3) 
(kaikki käsittelemättömän jäteveden ohitukset 
Tsp:n koko viemäröintialueella) 

111 16 60 165 160 155 150 

Toiminnan laajuus ja tulos 

Liikevaihto (1.000 €) 16.309 16.355 16.694 16.012 16.344 17.468 18.548 

Liikevoitto (1.000 €) 385 412 600 618 725 796 839 

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 
(1.000 €) 

58 12 50 0 0 0 0 

Bruttoinvestoinnit (1.000 €)* 6.157 2.327 7.571 25.115 14.200 6.408 1.216 

Pääoman tuotto ja tuloutus 

Oman pääoman tuotto, % 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,2 1,0 1,1 0,9 1,1 1,1 1,1 
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Vakavaraisuus 

Omavaraisuusaste, % 26,9 21,8 22,0 19,0 19,3 19,6 20,0 

Nettovelkaantumisaste, % 371 301 284 390 381 373 362 

*Bruttoinvestointien kohdekohtainen erittely vuosille 2020 – 2023. Erittelyssä mainittava kohteet / hankkeet, joiden omahankintameno ylittää prosentin (1%) vii-
meksi vahvistetun taseen (konsernitaseen) loppusummasta: Turun seudun puhdistamo Oy:n taseen loppusumma 31.12.2018 oli 101 M€ 
 
Vuosi 2020: Poistoputken kapasiteetin tehostaminen ja UV-laitoksen rakentaminen 23,9 M€, Jälkiselkeytysaltaiden pinnoitus hiilidioksidikorroosion vuoksi 0,4 M€ 
Vuosi 2021: Poistoputken kapasiteetin tehostaminen ja UV-laitoksen rakentaminen 13,0 M€, Jälkiselkeytysaltaiden pinnoitus hiilidioksidikorroosion vuoksi 0,4 M€ 
Vuosi 2022: Poistoputken kapasiteetin tehostaminen ja UV-laitoksen rakentaminen 5,2 M€, Jälkiselkeytysaltaiden pinnoitus hiilidioksidikorroosion vuoksi 0,4 M€ 
Vuosi 2023: Jälkiselkeytysaltaiden pinnoitus hiilidioksidikorroosion vuoksi 0,4 M€ 

 

 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2021 – 2023 TALOUSSUUNNITELMAAN  

Turun, Kaarinan, Liedon, Ruskon, Paimion, Rai-
sion, Naantalin, Maskun, Nousiaisten ja Mynämäen 
yhdyskuntajätevedet on johdettu puhdistamolle 
käsiteltäviksi vuodesta 2009 lähtien. Auran, Pöy-
tyän ja Oripään yhdyskuntajätevedet on johdettu 
puhdistamolle käsiteltäviksi vuodesta 2015 läh-
tien. Marttilan yhdyskuntajätevedet on johdettu 
puhdistamolle käsiteltäviksi vuodesta 2017 läh-
tien. 

Puhdistetun jäteveden kuutiohintaan ja ohivir-
tauksen määrään vaikuttaa viemäriverkostoon ja 
puhdistamolle tulevan huleveden määrä. Puhdista-
mon toiminta-alueen kuntien verkostosaneeraus-
ten arvioidaan pienentävän huleveden määrää ja 
samalla nostavan kuutiohintaa sekä vähentävän 
ohivirtausten määrää. 

Veden määrän ja laadun vuosittainen vaihtelu on 
huomioitu talousarviossa, mutta poikkeuksellisten 

tilanteiden aiheuttamat kustannusvaikutukset voi-
vat aiheuttaa poikkeamia talousarvioon. 

Yhtiön liikevaihto muodostuu pääosin jäteveden-
puhdistuksen kustannuksista, jotka koostuvat 
käyttökustannuksista ja investoinnin hankintame-
nosta. Lisäksi Yhtiöllä on jonkin verran muita 
myyntejä, jotka nostavat Yhtiön liikevaihtoa. 
Muita myyntejä ovat jäteveden sisältämän läm-
mön myynti, biokaasulaitoksen rejektivesien käsit-
telypalvelu, sako- ja umpikaivolietteiden puhdis-
tus sekä kuntien verkosto-ohitusten laskutus. Yh-
tiösopimuksen 14.12.2016 mukaan Osakkaat mak-
savat investoinnin hankintamenon omistusosuuden 
mukaisessa suhteessa ja käyttökustannukset puh-
distuspalvelun käytön mukaisessa suhteessa. Osak-
kaiden hyväksi lasketaan omistuksen mukaisessa 
suhteessa kustannusten vähennyksenä Yhtiön 
muista myynneistä saamat tulot, lukuun ottamatta 
verkosto-ohitusmaksuja. 

Tilikauden lopussa Yhtiön tulos ”nollataan” Yh-
tiösopimuksen mukaisesti tasauslaskuilla. 

Yhtiön suurin investointi on puhdistamon poisto-
putken kapasiteetin tehostamisen ja UV-laitoksen 
rakentamisen hanke, joka jatkuu vuoteen 2022 
saakka. Nykyisen purkujärjestelmän kapasiteetti 
on riittämätön ja ylittyy rankkasateiden aikana, 
jolloin puhdistamon tulovirtaamaa joudutaan ra-
joittamaan. Poistoputken kapasiteetin nosto on 
välttämätöntä. Yhtiökokous 26.2.2019 päätti kes-
keyttää hankkeen kilpailutuksen ja valtuutti Yh-
tiön toteuttamaan hankkeen hyväksyttyjen ta-
kauspäätösten rajoissa. Yhtiö kilpailuttaa ja to-
teuttaa hanketta pienempinä osina. 

Toinen suurempi pitkäkestoinen investointikohde 
on jälkiselkeytysaltaiden pinnoitus hiilidioksidikor-
roosion vuoksi. Altaita on kahdeksan kappaletta ja 
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investoinnin kokonaiskesto ulottuu 2020-luvun lop-
pupuolelle. Muita suurimpia tulevia investointi-
kohteita ovat puhdistamon ja pumppaamoiden ra-
kenteiden, puhdistusprosessin ja kapasiteetin, 
energiatehokkuuden sekä tietojärjestelmien kehit-
täminen. 

Yhtiö on yhdessä Turun Seudun Vesi Oy:n kanssa 
pilotoinut vesihuolto-osaamisen konseptointia.Yh-
tiö kehittää jätevedenpuhdistusosaamista ja pyrkii 
konseptoimaan osaamistaan YK:n kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden mukaisesti. Osaamisen kehit-
tämiseksi ja avainhenkilöriskin pienentämiseksi 
henkilöstömäärää nostetaan maltillisesti muuta-
man vuoden aikana. 

Yhtiö reklamoi puhdistamon suunnittelijaa puhdis-
tamon yhteyteen rakennettujen siirtoviemäreiden 
suunnittelutyön virheellisyydestä vuonna 2014. 
Suunnitelmien pohjalta toteutetut rakenteet tuli-
vat käyttöikänsä päähän noin viiden vuoden kulut-
tua niiden käyttöönotosta, vaikka rakenteiden 
käyttöiäksi oli määritetty 50 vuotta. Yhtiö nosti 
kanteen suunnittelijaa vastaan ja vaatii suunnitte-
lijalta vahingonkorvausta suunnitteluvirheiden ai-
heuttamista vahingoista sekä selvitys-, asiantun-
tija-, asianosais- ja oikeudenkäyntikuluista. Varsi-
nais-Suomen käräjäoikeuden 28.6.2018 antaman 
tuomion mukaan suunnittelija velvoitettiin suorit-
tamaan Yhtiölle kustannuksia ja kuluja yhteensä 
2,1 M€ viivästyskorkoineen. Suunnittelija on hake-
nut ratkaisuun muutosta hovioikeudelta, mutta 
kuitenkin maksanut 7.12.2018 käräjäoikeuden tuo-
mitseman korvauksen Yhtiölle. Turun hovioikeus 
on 18.2.2019 myöntänyt suunnittelijalle jatkokä-
sittelyluvan ja asian käsittely jatkuu hovioikeu-
dessa. 


