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Lievestuoreen
jätevesiratkaisu
Siirtoviemärin infotilaisuus 9.10.2017

Laukaan Vesihuolto Oy
• Laukaa yhtiöitti vesihuollon toiminnot 2016 alusta alkaen kunnan 100 %:sti omistamaan
yhtiöön

• Asiakkaita 3709 kpl
• Talousvettä toimitetaan 0,95 milj. kuutiota vuodessa
• Jätevettä siirretään Nenäinniemeen tai puhdistetaan Lievestuoreella 1,25 milj. kuutiota
vuodessa
• Henkilöstöä 8 henk.
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Lievestuoreen siirtolinja
• Lievestuoreen jätevesiratkaisu on ollut suunnittelussa ja päätöksenteossa vuodesta 2007
Laukaassa
• Alkuvaiheessa tutkittiin mahdollisuutta rakentaa siirtoviemäri Nenäinniemeen yhteistyössä
Hankasalmen ja Toivakan kanssa. Nämä kunnat kuitenkin päätyivät oman puhdistamon
rakentamiseen
• Loppusuoralla tutkinnassa on ollut kaksi vaihtoehtoa: Uuden jätevedenpuhdistamon
rakentaminen tai mahdollisesti siirtoviemäri Lievestuoreelta Nenäinniemeen.
• Kumpaankaan vaihtoehtoon ei ollut tarjolla valtion tukea, joten odotettavissa oli 5-8 milj. euron
investointi toteuttamistavasta riippuen.
• Siirtoviemäriä pidettiin ympäristön ja alueellisen kehityksen kannalta parempana ratkaisuna,
varsinkin, kun Laukaan kunta on osakkaana JS-puhdistamo Oy:ssä. Laukaan kaikki muut
jätevedet johdetaan jo JS-puhdistamolle.
• Siirtoviemärin kannalta epäedulliseksi muodostui suuremmat investointikustannukset ja
korkeammat käyttökustannukset, kuin puhdistamossa.
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Lievestuoreen siirtolinja jatkuu..
• Jyväskylän Energialla oli myös tarpeita lisäkapasiteetille saman linjan loppuosalla.
• Neuvotteluissa päädyttiin ratkaisuun, jossa linja on joka tapauksessa järkevää toteuttaa
yhteistyössä.
• Lopulta Pisara tarjosi mallin, jossa Laukaan vesihuolto Oy:n ei tarvitse tehdä suurta
investointia kerralla. Tämä olisi vaikuttanut yhtiön taseeseen huomattavalla tavalla.

• Sopimuksen mukaan Laukaan Vesihuolto Oy maksaa investoinnin katteeksi JE:lle
perusmaksua ja käyttökuluista kuutio kohtaista maksua. Maksut mitoitettiin vastaamaan
omana investointina tehdyn linjan poisto- ja lainanhoitokustannuksia, sekä käyttökuluja.
• Tässä mallissa hyödyt jaetaan, mutta myös taloudelliset riskit jaetaan. Käyttöön saadaan
isomman organisaation asiantuntemus ja vastuunotto linjan toteuttamisesta
• Siirtolinja tulisi olla käytössä vuoden 2019 alkuun mennessä.
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Pinta-ala:

Kiitos
Laukaa on maaseutumainen ja elinvoimainen n. 19 000 asukkaan
kasvukunta Jyväskylän seudulla. Laukaassa on monipuoliset
asumismahdollisuudet, toimivat palvelut,
korkeaa osaamista ja monipuolista yrittäjyyttä.
014 267 5000

@LaukaanKunta

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

facebook.com/laukaankunta

825,45 km2

Rantaviivaa:

680 km

Asukasluku:
laukaa.fi

Laukaan kunta

18 865
Laukaan kunta, Laukaantie 14, PL 6, 41341 Laukaa
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