
1

�������������������
�����������������

������������������



2

Vesikolmio Oy on Kalajokilaaksossa toimiva tukkuvesilaitos. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan, Nivalan ja Haapajärven 
kaupungit sekä Sievin ja Alavieskan kunnat. Asiakkaita ovat osakaskuntien alueilla toimivat vesi- ja viemärilaitokset. Vesi-
kolmion toimittama vesi on pohjavettä, jota käyttää noin 50.000 vedenkäyttäjää. Yhtiö puhdistaa noin 25.000 asukkaan 
jätevedet. Yhtiön tavoitteena on taata laadultaan moitteettoman talousveden saatavuus, asianmukainen viemäröinti ja 
jätevesien puhdistus sekä vähentää ympäristöön, etenkin vesistöön, aiheutuvaa kuormitusta. 

Perustettu ............................................................................1968
Liikevaihto .................................................. 3.435.094 euroa
Talousveden myynti ..................................... 3.616.616 m3

Jäteveden puhdistus ......................................1.717.404 m3

Vedenottamot ........................................................................15 
Välipumppaamot .....................................................................2
Pohjavesikaivot ........................................................................41
Talousvesiverkosto ...................................................324 km 
Jätevedenpuhdistamot .........................................................6 
Jätevedenpumppaamot .......................................................9
Jäteveden tasausaltaat ..........................................................2
Siirtoviemäri ....................................................................75 km

HISTORIAA

Vuonna 2002 valmistuneen vesihuollon alueellisen 
yleissuunnitelman pohjalta aloitettiin Kalajokilaakson 
jätevesien johtamisen ja käsittelyvaihtoehtojen tarkas-
telu. Jokilaakson puhdistamot ovat pääosin vanhoja ja 
kapasiteetiltaan riittämättömiä etenkin, kun tarkastellaan 
alueilla tulevaisuudessa syntyviä jätevesimääriä ja puhdis-
tamoille tulevaa kuormitusta. Tiukkenevien lupaehtojen 
täyttäminen olisi vaatinut mittavia investointeja. Jatkosel-
vitysten perusteella päätettiin johtaa kaikkien osakaskun-
tien taajamien jätevedet vaiheittain Kalajoelle rakennet-
tavalle keskuspuhdistamolle puhdistettaviksi. Vesikolmio 
Oy on jo vuonna 1968 perustettu kuntien yhteinen 

vedenhankintayhtiö, joten luontevaa oli, että Vesikolmio 
Oy:n toimialaa laajennettiin käsittämään myös jätevesien 
käsittely ja johtaminen. Vuoden 2008 alussa osakaskun-
tien taajamien jätevedenpuhdistamot siirtyivät Vesikolmio 
Oy:n omistukseen.

Hankekokonaisuuden tuloksena puhdistettujen 
jätevesien purkupaikkojen määrä Kalajoessa vähenee ja 
jätevesistä Kalajokeen aiheutuva ravinne- ja orgaaninen 
kuormitus vähenevät merkittävästi. Siirtoviemäriverkosto 
mahdollistaa Kalajokivarren haja-asutusalueen kiinteis-
töjen liittämisen viemäriin aina silloin, kun se on teknis-
taloudellisesti mahdollista.
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Vesikolmio Oy:n 46. toimintavuosi 2013 oli edel-
lisen vuoden tapaan haastava. Yleinen talouden 
tilanne ei ole juurikaan parantunut vuodesta 

2012, vaikka pieniä merkkejä talouden elpymisestä on 
jo ollut. Vesikolmio Oy:n liikevaihto on hieman noussut 
edellisvuodesta, kun talousveden myynti ja vastaanotettu 
jätevedenmäärä ovat nousseet. 

Osakaskuntien alueilla toimiville jakelulaitoksille 
myytiin vettä 3,62 miljoonaa kuutiota, mikä 
on 1,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Jätevettä laskutettiin kuudentena toimintavuonna 1,72 
miljoonaa kuutiota eli 0,2 % enemmän kuin vuonna 2012. 
Poikkeukselliset sääilmiöt koettelivat vesihuoltoa edellisen 
vuoden tapaan. Syksy ja alkutalvi olivat hyvin sateisia, 
mikä vahvisti edelleen alueen runsaita pohjavesivaroja, 
mutta aiheutti ottamoalueilla haasteita talousveden ve-
denlaadun varmistamisessa. Loppuvuoden runsaat sateet 
ja lämmin sää sulattivat sataneen lumen useaan kertaan 
lisäten jätevedenpuhdistamoille tulevia jäteveden virtaa-
mia ja siten myös vuotovesiä.  

Toimintavuonna 2013 yhtiön hallitus päivitti Ve-
sikolmio Oy:n strategian huomioimaan tarkem-
min mm. lähitulevaisuuden suuret investoinnit. 

Strategia tullaankin jatkossa päivittämään vuosittain, millä 
varmistetaan yhtiön nopea reagointi mahdollisiin linja-
muutoksiin yhtiön tulevaisuuden johtamisessa.   

Kalajoen uuden keskuspuhdistamon ympäristö-
lupa saatiin keväällä 2012. Luvasta tehty valitus 
kaatui Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 

11.12.2013 ja näin hanke pääsee etenemään muutaman 
vuoden viivästyneenä alkuperäisestä aikataulusta.  Ni-
valan jätevedenpuhdistamon uusi ympäristölupa saatiin 
3.12.2013 ja vuonna 2012 valmistuneen Haapajärvi–Niva-
la -siirtoviemärin käyttöönotto voitiin aloittaa. Haapajär-

ven jätevedenpuhdistamo toimii tällä hetkellä tasausaltaa-
na ja kaikki Haapajärven jätevedet puhdistetaan Nivalan 
jätevedenpuhdistamolla.  
 

J ätevesipuolella käynnistettiin Kalajoen keskuspuhdis-
tamon pääsuunnittelu ja suunnittelu jatkuu tulevalle 
toimintavuodelle.  Talousvesipuolella Vesipostin alka-

lointilaitoksen saneerauksen suunnittelu valmistui ja hank-
keen toteutus päästiin aloittamaan loppusyksyn aikana. 
Tämä hanke jatkuu tulevalle toimintavuodelle valmistuen 
keväällä 2014. Investointeihin käytettiin vuoden aikana 
yhteensä 0,3 miljoonaa euroa, josta talousveden osuus 
oli 0,2 miljoonaa euroa ja jäteveden osuus 0,1 miljoonaa 
euroa.

Yhtiön toiminta-ajatuksena on toimittaa joka hetki 
riittävästi korkealaatuista pohjavettä Kalajokilaak-
son kulutukseen ympäristön kannalta kestä-

vällä tavalla ja kohtuullisin kustannuksin sekä puhdistaa 
jätevedet vaatimusten mukaisesti. Hyvällä yhteistyöllä 
Vesikolmio Oy, osakaskunnat ja Kalajokilaakson vesi-
huoltolaitokset turvaavat korkealaatuisen pohjaveden 
saannin talousvedeksi ja jätevesien puhdistamisen luontoa 
säästäen. 

Vesikolmio Oy:n hallitukselle, asiakkaille ja kaikille 
yhteistyökumppaneille esitän parhaat kiitokset 
hyvästä yhteistyöstä. Kiitokseni vuoden 2013 

menestyksekkäästä työstä kohdennan kokeneelle ja 
ammattitaitoiselle henkilöstölle toimintojen jatkuvasta 
kehittämisestä ja hyvästä palvelutasosta asiakkaillemme. 
Erityiskiitos tänä vuonna kuuluu puhdistamonhoitaja 
Markku Mäkitalolle pitkästä ja ansiokkaasta urasta Kala-
joen jätevedenpuhdistuksen hyväksi. Hyviä eläkepäiviä 
Markulle. 

Risto Bergbacka

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
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Puheenjohtaja	 	 Varajäsenet
Kentala Kari tekninen johtaja Kaisa Savela  projektipäällikkö Ylivieska
   
Varapuheenjohtaja
Jyrinki Jouni toiminnanjohtaja Juola Voitto toimitusjohtaja Kalajoki
  
Jäsenet
Haapakoski Hannu yhdyskuntainsinööri Jari Murto yhteyspäällikkö Alavieska
Linna Jukka yrittäjä Hankonen Paavo tekninen johtaja Sievi
Heikki Junttila toimitusjohtaja Taimo Honkala toimitusjohtaja Nivala 
Ruuska Jukka toimitusjohtaja Ekman Veikko opistoupseeri evp Haapajärvi
   

OSAKKAAT

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ

Vesikolmio Oy:n omistavat Kalajokilaakson kunnat. Osakepääoma jakaantuu 1.650 osakkeeseen seuraavasti:

Ylivieskan kaupunki ....................................421
Nivalan kaupunki ........................................ 375
Kalajoen kaupunki .......................................310
Haapajärven kaupunki ............................ 285
Sievin kunta .....................................................155
Alavieskan kunta ......................................... 104
Osakkeita	yhteensä	.............1 650

HALLITUS

TILINTARKASTUS

Yhtiön toimintaa tarkastivat varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina tilintarkastajina:

Hyvönen Risto /Oy Audiator Ab  .......................... JHTT ............Raahe
Kiviniemi Riitta .................................................................... HTM .............Nivala

Varatilintarkastaja:
Rantakorpi Risto ................................................................ HTM .............Haapajärvi
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HENKILÖSTÖ

Bergbacka Risto ........... toimitusjohtaja
Erkkilä Jorma .................. puhdistamonhoitaja
Haapakoski Kari  .......... käyttöpäällikkö 
Heikkilä Tuomo ............ vesihuoltoasentaja   
Hietala Ilmo .................... puhdistamonhoitaja
Hietala Pauli .................... työnjohtaja
Mäkitalo Markku .......... puhdistamonhoitaja, 
 eläkkeelle 1.12.2013 

ORGANISAATIOKAAVIO
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Niemi Jari ......................... puhdistamonhoitaja, 
 aloitti 7.10.2013
Niemi Jukka .................... työnjohtaja
Rajaniemi Petri .............. vesihuoltopäällikkö
Suhonen Merja ............. talouspäällikkö
Tiitto Aimo ..................... puhdistamonhoitaja
Liuska Laura .................... projektisuunnittelija, 
 työsuhde päättyi 19.11.2013

Käyttöpäällikkö Kari Haapakoski kiittää yhtiön puolesta eläkkeellä jäävää puhdista-
monhoitajaa Markku Mäkitaloa lähes 20 vuoden palveluksesta.
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TOIMINTA
TOIMIALA

Vesikolmio Oy on tukkuvesilaitos. Vuonna 2013 yhtiö 
toimitti talousvettä osakaskuntien alueilla toimiville 
jakelulaitoksille 3,62 miljoona m3. Yhtiö hoitaa myös 
osakaskuntien alueilla tuotetun jäteveden puhdistamisen 
ja kuntakeskusten välisen siirtämisen. Jätevettä puhdis-
tettiin vuoden aikana 2,93 miljoonaa m3, josta määrästä 
laskutettua jätevettä oli 1,72 miljoonaa m3.

Vedenhankinnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 
vuoden aikana. Se kattaa suurimman osan Kalajokilaak-
soa ja siihen kuuluvat Kalajoen, Ylivieskan, Nivalan ja 
Haapajärven kaupungit sekä Sievin ja Alavieskan kunnat.  
Osakaskuntien jakelulaitokset toimivat osittain myös 

sijaintikuntansa ulkopuolella.  Osuuskunta Valkeavesi toi-
mii Himangalla sekä Pyhäjoella ja Nivalan Vesihuolto Oy 
Haapavedellä. Lisäksi Merijärven kunta ostaa osan talous-
vedestään Alavieskan kunnalta. Vesikolmion toimittaman 
veden piirissä on noin 17.800 vesiliittymää ja niissä noin 
50.000 vedenkäyttäjää. Yleiseen vesijohtoverkostoon 
liittymisaste on 99 prosenttia. 

Jäteveden puhdistamistoiminnoissa oli kuudes toiminta-
vuosi. Alueella viemäriverkon piirissä on noin 9.000 liitty-
mää ja niissä noin 25.000 asukasta. Viemäriin liittymisaste 
on n. 50 prosenttia.

TALOUSVEDEN HANKINTA

Vedenhankinnalla tarkoitetaan veden johtamista, käsit-
telyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi. Kala-
jokilaakson talousvedeksi hankitaan vuosittain noin 3,62 
miljoonaa m3 hyvälaatuista pohjavettä Sievin Kalajoen ja 
Haapajärven pohjavesiesiintymistä.  Yli puolet vesimää-
rästä pumpataan Sievistä, neljännes Kalajoelta ja vajaa 
neljännes Haapajärveltä. 

Sievin Kiiskilä 1, Kiiskilä 3, Pitkäkankaan, Lähteenkan-
kaan ja Vanhakirkon vedenottamoista johdetaan Sieviin, 
Ylivieskaan, Kalajoelle ja Merijärvelle myyty vesimäärä 
kokonaan, Alavieskaan myydystä vedestä suurin osa ja 
Nivalaan myydystä vedestä neljännes. Kalajoen Hiekka-
särkkäin, Siipon, Siipo 2, Kourin, Kaupunginmäen, Kukka-
rokiven ja Riitalan vedenottamoista johdetaan Kalajoelle 
myydystä vesimäärästä lähes kaikki ja Alavieskaan myy-
dystä vedestä osa sekä Pyhäjoelle myyty vesi kokonaan. 
Haapajärven Lohijoen ja Kuivikon vedenottamoilta joh-
detaan Nivalaan myydystä vesimäärästä suurin osa sekä 

Haapajärvelle ja Haapavedelle myyty vesi kokonaan.

Soraharjujemme pohjavedet kuuluvat laadultaan maa-
ilman parhaisiin; yleensä Suomen pohjavesi soveltuu 
käytettäväksi sellaisenaan ilman käsittelyä. Vesikolmio 
Oy:n pohjavedet soveltuisivat käyttöön sellaisenaan, 
mutta vesijohtoverkoston korroosion estämiseksi veteen 
lisätään hieman kalkkia. Vedenkäsittely tapahtuu kaikilla 
vedenottamoilla kalkkikivellä. Kalajoelta Kourin pohjave-
denottamosta pumpattu vesi vaatii alkaloinnin lisäksi rau-
danpoiston. Vedenottamoilta verkostoon pumpattu vesi 
desinfioidaan UV-sterilaattorilla laadun varmistamiseksi. 

Veden laadun tarkkailupalvelua hoiti Maintpartner Oy:n 
Laboratorio- ja ympäristöpalvelut Kokkolasta.  Vesi-
kolmio Oy:n toimittama pohjavesi täyttää kaikilta osin 
laatuvaatimukset ja laadun tarkkailu tehdään valvontatut-
kimusohjelman mukaisesti.
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Jätevedet puhdistetaan Kalajoen, Raution, Ylivieskan, 
Sipilän, Raudaskylän ja Nivalan jätevedenpuhdistamoissa. 
Sievin jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin puhdistet-
tavaksi Ylivieskan puhdistamolle ja Alavieskan jätevedet 
johdetaan Kalajoen puhdistamolle. Haapajärvi—Nivala 
-siirtoviemärin rakennustyöt valmistuivat suunnitellusti 
vuoden 2012 loppuun mennessä, mutta lupa jätevesien 
johtamiselle Nivalaan saatiin vasta vuoden 2013 lop-
pupuolella. Tämän takia siirtoviemäri otettiin käyttöön 
11.12.2013.  Haapajärven puhdistamo muutettiin tasaus-
altaaksi sen jälkeen, kun siirtoviemäri otettiin käyttöön ja 
Haapajärven jätevesien johtaminen siirtoviemäriä pitkin 
Nivalaan alkoi. Puhdistamoa on tarkoitus käyttää osittain 
toiminnassa kevään tulvien aikana, mikäli Nivalan puhdis-
tamo ei pysty ottamaan kaikkia jätevesiä vastaan.

Jätevedenpuhdistamoilla käsiteltiin jätevettä 2,9 miljoonaa 
m3, josta laskutettua jätevettä on ollut 1,72 miljoonaa m3. 
Viemäriverkostoihin on päässyt vuotovesiä 1,2 miljoonaa 
m3, mikä on erittäin suuri määrä. Viemärilaitosten on 

POHJAVEDEN SUOJELU

Pohjavesi on maaperässä painovoiman vaikutuksesta 
vapaasti liikkuvaa vettä. Se uusiutuu jatkuvasti veden 
kiertokulussa. Suotautuessaan maakerroksien läpi vesi 
puhdistuu ja samalla siihen liukenee ihmisen terveydelle 
välttämättömiä hivenaineita. Pohjavesi on esteettisessä 
mielessä korkealuokkaisempaa ja maultaan raikkaampaa 
kuin tehokkaastikin puhdistettu pintavesi. Pohjavesi on 
talvella lämpimämpää kuin pintavesi, mikä vähentää putki-
en jäätymisvaaraa. Kesällä pohjavesi taas on viileämpää ja 
miellyttävämpää käyttää. 

Pohjaveden määrä ja laatu riippuvat useista ympäristö-
tekijöistä, kuten maaperästä ja sen mineraalisuhteista 
ja nykyisin yhä enemmän ihmisen eri toimintojen vai-
kutuksista. Suojaavan maakerroksen ansiosta pohjavesi 
ei yleensä ole yhtä altista likaantumiselle kuin pintavesi. 
Toisaalta likaantumisen aiheuttaman haitan poistaminen 
on hankalampaa pohja- kuin pintavesistä.

Vesikolmion pohjavedenottamoiden muodostumisalueille 
on laadittu suojelu- ja kunnostussuunnitelmat, joissa on 

selvitetty pohjavesialueiden tilaa ja maankäyttöä. Soran-
ottoalueiden kunnostustarve on useiden kymmenien 
hehtaarien alueilla. Vesikolmio on tehnyt yhteistyössä 
kuntien kanssa kunnostustöitä vanhoilla soranottoalueilla 
noin 25 hehtaarin alueella. Sievin Vanhakirkolla on kun-
nostettu yhdessä ELY-keskuksen kanssa avomonttuja. 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman tarkoitus on edis-
tää pohjaveden suojelua ja siten turvata alueen veden-
hankintaa. Lisäksi suojelusuunnitelma on tärkeä työkalu 
maankäytön suunnittelussa. Siinä selvitetään alueen 
hydrogeologiset ominaisuudet, kartoitetaan pohjavettä 
vaarantavat riskitekijät sekä laaditaan toimenpidesuosi-
tukset alueella jo oleville sekä sinne mahdollisesti tuleville 
riskitekijöille. Suojelusuunnitelmien avulla pyritään 
turvaamaan pohjavesivarojen säilyminen käyttökelpoisina 
rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti muita maan-
käyttömuotoja pohjavesialueilla. Sen tavoitteena on myös 
tehostaa pohjaveden laadun tarkkailua sekä varautua 
toimenpiteisiin pohjavesivahinkojen ja -onnettomuuksien 
varalta. 

JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA JOHTAMINEN

vähennettävä vuotovesien määrää merkittävästi, jotta 
puhdistamot toimisivat suunnitellusti ja lupaehtojen mu-
kaisesti. Vuotovesimäärällä on myös suuri vaikutus uuden 
keskuspuhdistamon, siirtoviemäreiden ja pumppaamoi-
den mitoitukseen. Vuotovesimaksua on peritty vuodesta 
2011 lukien.

Kalajoen vesistöalueen kuormittajien kuormitus- ja 
vesistötarkkailut on vuodesta 1977 lähtien toteutettu 
yhteistarkkailuna. Viimeisin vesistöalueen tarkkailuohjel-
ma on laadittu vuosille 2013—2018. Jätevedenpuhdista-
moiden tarkkailu koostuu käyttö-, kuormitus ja vaikutus-
tarkkailusta. Käyttötarkkailu on puhdistamolla tehtävää 
päivittäistä prosessin tarkkailua. Kuormitustarkkailun 
tavoitteena on selvittää vesistöön johdettava kuormitus 
ja lupaehtojen toteutuminen.

Puhdistettua jätevettä tarkkailee käyttö- ja päästötark-
kailun osalta Pöyryn laboratorio ja Kalajoen veden laatua 
Ahma Ympäristö Oy.
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KAUKO-OHJAUS JA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ

Vesikolmio Oy:n ja sen kanssa yhteistyössä 
toimivien vedenjakelulaitosten toimintaa val-
votaan ja ohjataan reaaliaikaisella kaukokäyttö-
järjestelmällä. Osakaslaitokset ovat yhteydessä 
valvomon päätietokoneeseen sivuvalvomo-
ohjelmalla. Sivuvalvomoista voidaan seura-
ta tapahtumia, mutta ohjaustoimenpiteet 
tehdään päävalvomosta tai päivystyspäätteellä. 
Jätevedenpuhdistamoilla on erilliset ohjaus- ja 
valvontajärjestelmät. Keskusvalvomon päivys-
tyspalvelu ostetaan Ylivieskan Vesiosuuskun-
nalta ja Vesikolmio Oy:n päivystäjät hoitavat 
päivystysajan ulkopuoliset hälytykset. 

Kertomusvuoden aikana Alavieskaan uusittiin 
radiomodemimasto.  Mastcraft Oy rakensi 
uuden maston vanhan maston paikalle. Tyngän 
paineenkorotuspumppaamon radiomode-
miliikenne siirrettiin Alavieskan verkostosta 
Ylivieska—Kalajoki -kantaverkkoon.

RAKENTAMINEN

Kalajoella aloitettiin Vesipostin alkalointilaitoksen sanee-
raaminen ja saneeraus jatkuu tulevalle toimintakaudelle.  
Laitoksen kapasiteetti nostetaan vedenvirtausmäärälle 
noin 5000 m3/d. Kapasiteetin nostaminen edellyttää 
kalkkikivisuodatuksen kapasiteetin nostamista ja tämä 
toteutetaan hyödyntämällä vanhan vedenkäsittelylai-
toksen selkeytysaltaita uusina kalkkikivisuodattimina. 
Vesipostin laitoksella käsiteltävä raakavesi otetaan neljältä 

vedenottamolta (Siipo, Siipo 2, Hiekkasärkät ja Kouri). 
Raakaveden happamuudesta johtuen raakavesi johdetaan 
kalkkikiven läpi, joka nostaa veden pH-arvon yli 7,5.

Kiiskilän ja Lohijoen vedenottamoille asennettiin kamera- 
ja kulunvalvontalaitteita investointiohjelman mukaisesti. 
Kameravalvonta lisää vedenottamoiden turvallisuutta 
jatkuvan valvonnan ansiosta.

SUUNNITTELU JA VALVONTA

Toimintavuonna 2013 valmistui jätevesipuolelle Ylivies-
ka—Kalajoki -siirtoviemärin suunnittelu ja Kalajoen 
keskuspuhdistamon pääsuunnittelu käynnistettiin sekä 
talousvesipuolella Vesipostin alkalointilaitoksen sanee-

rauksen suunnittelu valmistui.         

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa Vesikolmio Oy:n 
toiminnan valvonnasta ja rahoitustuen suuntaamisesta.

Junnon välipumppaamon masto.
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Tilikauden voitto on 326.173,46 euroa. Hallitus esittää, 
että tilikauden voitto jätetään voitto/tappio aikaisemmilta 
vuosilta tilille.

Yhtiöllä on 1 650 osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen 
ääneen yhtiökokouksessa. Ilman yhtiön suostumusta yh-

TALOUS

Vesikolmio Oy:n talous pysyi toimintavuoden aikana edel-
leen vakaana. Talousveden myynti lisääntyi hieman, josta 
voidaan päätellä alueen talouden hieman kohentuneen.  
Vuoden 2013 liikevaihto oli 3.435.094 euroa, jossa oli 
kasvua 7,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Talousveden 
myynti kasvoi 1,5 prosenttia ja jätevettä puhdistettiin 0,2 
prosenttia enemmän kuin vuonna 2012. 

Vesikolmion palveluksessa toimi vuoden aikana keskimää-
rin 12 henkilöä. Liikevaihto henkilöä kohti oli 283 900 
euroa. Tässä oli kasvua 10 500 euroa edelliseen vuoteen 
verrattuna. Henkilöstön koulutuspäiviä oli keskimäärin 
4,7 päivää/henkilö. Yhtiön tavoitteena on henkilöstön 
osaamisen ja ammattitaidon ylläpitäminen ja lisääminen.

Vuonna 2013 suunniteltiin lähinnä tulevia investointeja 
ja vuoden investointien määrä oli 0,3 miljoonaa euroa. 
Jätevedenpuhdistamoiden ja siirtoviemärin osuus inves-
toinneista oli 0,1 miljoonaa euroa. Talousvesilaitosten ja 
johtoverkoston osuus oli 0,2 miljoonaa euroa.  Poistot on 
tehty hyväksytyn poistosuunnitelman mukaisesti.

Vuonna 2013 talousveden veroton tukkuhinta oli 0,31 
euroa/m3. Suoraan käyttöpaineeseen myydystä vedestä 
on peritty 0,01 euroa/m3 korkeampaa hintaa. Veden 
keskihinta oli siten 0,318 euroa/m3. Jäteveden käsittelyn 
veroton hinta oli 1,10 euroa/m3. 

MEIDÄN KALAJOKI -HANKE

Kalajoen vesienhoitoryhmä perustettiin osana Meidän 
Kalajoki – Vesienhoito käytännön työnä Kalajoen valuma-
alueella -hanketta. Hankkeen päätyttyä ehdotetaan, että 
ryhmä jatkaa toimintaansa neuvottelukuntana, jossa on 
mukana monialainen edustus vesienhoidon kanssa tavalla 
tai toisella tekemisissä olevia toimijoita. Vesienhoitoryhmä 
pyrkii jatkossa kokoontumaan kaksi kertaa vuodessa neu-
vottelemaan vesien hoidosta ja käytöstä sekä etsimään 
tärkeille vesienhoitohankkeille toteuttajia ja rahoitusta. 
Kalajoen vesienhoitoryhmä kokoontuu Vesikolmio Oy:n 
koolle kutsumana vielä marraskuussa 2013. Sen jälkeen 
vetovastuuta siirretään kunnille.

Ryhmän tulevan työskentelyn pohjan muodostavat 
hankkeen aikana Suomen ympäristökeskuksen vetämässä 
monitavoitearvioinnissa tunnistetut tavoitteet ja arvot. 
Tärkeimmiksi tavoitteiksi nousivat Kalajoen hyvä ekologi-
nen tila, virkistyskäytön parantaminen, tulvariskien hallin-
ta sekä tietoisuuden ja yhteensovittamisen edistäminen 

vesienhoidossa. Lisäksi ryhmä nimesi toimenpiteitä, joilla 
näitä tavoitteita voidaan edistää. Toimenpiteitä arvioitiin 
muun muassa niiden vaikuttavuuden ja kustannustehok-
kuuden kannalta.

Vesienhoitoryhmä on uudenlainen yhteistyön muoto 
tällä alueella. Uusia toimijoita ja uusia yhteistyön muotoja 
kuitenkin tarvitaan vesien tilan parantamiseksi. Loka-
kuussa 2013 ilmestyneessä ekologisen tilan luokittelussa 
Kalajoen vesistöalueen tila on eräiden sivu-uomien ja 
järvien osalta kohentunut verrattuna aikaisempaan vuon-
na 2008 julkaistuun luokitteluun. Kalajoki on kuitenkin 
edelleen pääosin tyydyttävässä tai välttävässä tilassa. 
Työ vesienhoidon kehittämiseksi jatkuukin niin Kalajoen 
vesistöalueella kuin koko Pohjois-Pohjanmaalla. Tulevai-
suudessa ajankohtaiseksi voi tulla muun muassa kysymys 
vesiensuojeluyhdistyksen tai -yhdistysten perustamisesta 
eri osissa Pohjois-Pohjanmaata.

OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT TILIVUODELTA 2013

tiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin 
kunnat, kuntayhtymät sekä Kuntien eläkevakuutuksen 
jäsenyhteisöksi liittyneet yhdistykset ja sellaiset osakeyhti-
öt, joiden koko osakekanta on Kuntien eläkevakuutuksen 
jäsenyhteisöjen omistuksessa.
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 TALOUSVESI JÄTEVESI YHTEENSÄ

LIIKEVAIHTO ..........................................................................................................1 179 843............................... 2 255 252 ..........................3	435	095

Liiketoiminnan muut tuotot ................................................................................... 21 628....................................... 40 110 ...................................61	737

Materiaalit ja palvelut

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ...................................................................-314 137.................................. -450 019 ..............................-764	156

 Varastojen muutos..........................................................................................10 890....................................................0 ..................................10	890

 Ulkopuoliset palvelut ................................................................................. -126 626................................... -511 272 .............................-637	898

Yhteensä ....................................................................................................................... -429 873................................... -961 291 ......................... -1	391	164

Henkilöstökulut

 Palkat ja palkkiot ...........................................................................................-198 793................................... -328 913 ............................. -527	705

 Henkilösivukulut ............................................................................................. -52 556..................................... -72 893 ............................. -125	450

 Yhteensä ...........................................................................................................-251 349..................................-401 806 ............................. -653	155

Poistot ja arvonalentumiset

 Suunnitelman mukaiset poistot .......................................................... -144 606.................................. -339 464 .............................-484	069

Liiketoiminnan muut kulut ..................................................................................-177 554.................................. -263 302 .............................-440	856

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) ..................................................................................... 198 089....................................329 499 ...............................527	588

Rahoitustuotot ja -kulut:

 Korko- ja muut rahoitustuotot ................................................................... 2 169..........................................2 651 .....................................4	820

 Korko- ja muut rahoituskulut ........................................................................... -25.....................................-80 632 ................................-80	657

Yhteensä ...............................................................................................................................2 144..................................... -77 981 .................................-75	837

Rahoitusarvopapereiden arvonmuutos ............................................................3 341....................................................0 ......................................3	341

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ............................203 574.....................................251 518 ...............................455	092

 Satunnaiset ........................................................................................................................0....................................................0 ................................................0

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA ................  203 574...................................  251 518 .............................  455	092

Poistoeron muutos ......................................................................................................-4 259......................................-31 996 ................................ -36	255

Tuloverot .......................................................................................................................... -48 113.....................................-44 550 ................................ -92	663

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) .................................................................151 201.....................................174 972 ................................326	173

TILINPÄÄTÖS
TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2013
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TASE 31.12.2013

VASTAAVAA	.........................................................................................Tilikausi	2013
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
 Liittymismaksut .................................................................................................................................................77 519

Aineelliset hyödykkeet
 Maa-alueet .........................................................................................................................................................110 715
 Rakennukset ja rakennelmat .............................................................................................................5 394 220
 Koneet ja kalusto.......................................................................................................................................... 739 705
 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ..................................................................................452 475
 Yhteensä ........................................................................................................................................................ 6 697 115

Sijoitukset
 Muut osakkeet ja osuudet .......................................................................................................................271 358
 Muut saamiset......................................................................................................................................................5 380
 Yhteensä ............................................................................................................................................................276 738
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. ..........................................................................................................................7 051 371

VAIHTUVAT VASTAAVAT
 Vaihto-omaisuus .............................................................................................................................................. 45 166
 Lyhytaikaiset saamiset ...............................................................................................................................404 430
 Rahoitusarvopaperit ......................................................................................................................................81 153
 Rahat ja pankkisaamiset ........................................................................................................................1 217 698
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT...................................................................................................................1 748 447
VASTAAVAA		................................................................................................8 799 818

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
 Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma  .............................................................................. -1 649 963
 Muut rahastot ...........................................................................................................................................-1 150 975
 Ed. tilikausien voitto .............................................................................................................................. -1 135 528
 Tilikauden voitto ......................................................................................................................................... -326 173
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ....................................................................................................................... -4 262 639

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
 Poistoero ......................................................................................................................................................... -324 251

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
 Lainat rahoituslaitoksilta ....................................................................................................................-2 450 000
 Ostovelat osakkaat ....................................................................................................................................-825 199
 Yhteensä ......................................................................................................................................................-3 275 199
Lyhytaikainen vieras pääoma
 Lainat rahalaitoksilta ................................................................................................................................ -400 000
 Ostovelat ......................................................................................................................................................... -332 784
 Muut velat ..........................................................................................................................................................-34 630
 Siirtovelat ..........................................................................................................................................................-170 315
 Yhteensä ..........................................................................................................................................................-937 729

VIERAS  PÄÄOMA YHTEENSÄ .................................................................................................................-4 212 928
VASTATTAVAA	.......................................................................................... -8 799 818
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PUMPPAAMO 2013 2013 2012 2012 MUUTOS 
  m3 % m3 % %
SIEVI       
 Kiiskilä I 1 005 003 27,2 1 054 888 28,9  -4,7
 Kiiskilä III 350 778 9,5 345 616 9,5  1,5
 Lähteenkangas 234 725 6,4 261 242 7,2  -10,2
 Pitkäkangas 243 498 6,6 234 027 6,4  4,0
 Vanhakirkko 149 212 4,0 110 789 3,0  34,7
 YHTEENSÄ	 1 983 216	 53,6	 2 006 562	 55,0		 -1,2
       
KALAJOKI      
 Siipo 1 404 685 10,9 411 990 11,3  -1,8
 Siipo 2 95 318 2,6 104 629 2,9  -8,9
 Hiekkasärkät 295 165 8,0 244 786 6,7  20,6
 Kouri 112 228 3,0 121 815 3,3  -7,9
 Kaupunginmäki 44 811 1,2 42 831 1,2  4,6
 YHTEENSÄ	 952 207	 25,8	 926 051	 25,4		 2,8
       
HAAPAJÄRVI      
  
 Lohijoki 550 408 14,9 508 348 13,9  8,3
 Kuivikko 210 566 5,7 208 755 5,7  0,9
 YHTEENSÄ	 760 974	 20,6	 717 103	 19,6		 6,1
       
 
 YHTEENSÄ	 3 696 397	 100,0	 3 649 716	 100,0		 1,3
Vuorokauden keskiarvo                         10 127 m3/d                                9 999 m3/d   

TILASTOT
TALOUSVEDEN PUMPPAUS

PUMPPAUS KUNNITTAIN 2013
Vesikolmio OySievi 53,6%

Kalajoki 25,8%

Haapajärvi 20,6%
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OSTAJA                                                           2013                                        2012                          MUUTOS 
 m3 % m3 % m3 
        
Osuuskunta Valkeavesi 971 411 26,9  945 110 26,5  26 301 2,8 
Nivalan Vesihuolto Oy  923 870 25,5  924 291 25,9  -421 0,0 
Ylivieskan Vesiosuuskunta 901 177 24,9  876 069 24,6  25 108 2,9 
Sievin Vesiosuuskunta 462 551 12,8  457 677 12,8  4 874 1,1 
Alavieskan kunta /vesilaitos 346 141 9,6  345 146 9,7  995 0,3 
Haapajärven Vesi Oy 706 0,0  4 022 0,1  -3 316 -82,4 
Muut 10 760 0,3  9 711 0,3  1 049 10,8 
       
YHTEENSÄ	 3 616 616	 100,0		 3 562 026	 100,0		 54 590	 1,5 
Vuorokauden keskiarvo                                 9 881 m3/d                           9 759 m3/d                         150 m3/d

TALOUSVEDEN MYYNTI
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OSTAJA 2013  2012  MUUTOS 
 m3 % m3 % m3 %
        
Ylivieskan kaupunki 624 371 36,4  588 297 34,3  36 074 6,1 
Kalajoen kaupunki 345 695 20,1  345 474 20,2  221 0,1 
Nivalan Vesihuolto Oy 300 802 17,5  308 758 18,0  -7 956 -2,6 
Haapajärven Vesi Oy 247 119 14,4  277 267 16,2  -30 148 -10,9 
Sievin Vesiosuuskunta 148 090 8,6  142 764 8,3  5 326 3,7 
Alavieskan kunta 51 327 3,0  51 311 3,0  16 0,0 
       
YHTEENSÄ	 1 717 404	 100,0		 1 713 871	 100,0		 3 533	 0,2 

Vuorokauden keskiarvo                          4 705 m3/d                            4 696 m3/d                      10 m3/d

JÄTEVEDEN PUHDISTUS
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Nivalan Ypyässä korjattiin Haikara-Junno välistä runkovesijohtoa.

Vesikolmion kaikkien vedenottamoiden vesi käsitellään kalkkikivellä. Mikko Pajukoski lisäämässä kalkkikiveä Sievin Kiiskilän 
vedenottamon alkalointilaitoksella.
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KALAJOKILAAKSON  
KESKUSPUHDISTAMOHANKE

Vesikolmio Oy hankki vuonna 2008 omistukseensa 
Kalajokilaakson jätevedenpuhdistamot Reisjärven puh-
distamoa lukuun ottamatta. Yhtiön tarkoituksena on 
lähitulevaisuudessa keskittää Jokilaakson jätevesien puh-
distus Kalajoelle. Tällöin puhdistetut jätevedet johdetaan 
Keskuspuhdistamolta suoraan mereen Kalajokisuun 
pohjoispuolella. Jätevesien purku tehdään putkella noin 
1,5 km etäisyydelle rannasta noin 5 m vesisyvyyteen. 
Nykyiset vesilaitokset käyttävät ja hoitavat jatkossakin 
kaupunkien ja kuntien sisäisiä jätevesiviemäreitä ja pump-
paamoja. 

Hankkeen tarkoituksena on Kalajoen veden laadun 
parantaminen. Kalajokilaakson haja-asutus on pääosin 
keskittynyt jokivarteen. Haapajärven puhdistamolta läh-
tevään siirtoviemäriin voidaan taajamien jätevesien lisäksi 
ottaa myös jokivarren haja-asutuksen jätevesiä. Välillä 
Alavieska - Kalajoki siirtoviemäri tulee kulkemaan molem-
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min puolin jokea. Nykyisten puhdistamojen yhteyteen, 
Kalajoen puhdistamoa lukuun ottamatta, rakennetaan 
suljetut jätevesien tasausaltaat. Ne tasaavat vuorokauden 
sisäisiä jätevesimäärien vaihteluja ja voivat häiriön sattu-
essa toimia myös vara-altaina, kuten vesitornit ja muut 
vesisäiliöt toimivat käyttöveden jakelussa.

Nykyiset puhdistamot on rakennettu 1970-luvulla. Kun 
niiden laitteistot ovat 30 vuotta vanhoja, niissä olisi 
perusteellisen uusimisen tarve. Tulevaisuudessa jäteve-
sien puhdistusvaatimukset tulevat kiristymään. Uudella 

Keskuspuhdistamolla on helpompi saavuttaa nämä 
kiristyvät puhdistusvaatimukset kuin vanhoilla puh-

distamoilla.  

Tähän mennessä on rakennettu Sievin 
ja Ylivieskan välinen siirtoviemäri, 

Sievin tasausallas, Alavieskan ja 
Kalajoen välinen siirtoviemäri, 

Alavieskan tasausallas 
sekä Haapajärven ja 

Nivalan välinen 

siirtoviemäri. Vuonna 2013 Haapajärven puhdistamo 
muutettiin tasausaltaaksi. Tämän jälkeen rakennetaan siir-
toviemäri Ylivieskasta Keskuspuhdistamolle Kalajoelle.

Keskuspuhdistamo rakennetaan Kalajoelle 8-tien varteen, 
josta Vesikolmio Oy on varannut 7,6 ha tontin. Puhdis-
tamosta tulee nykyaikainen biologis - kemiallinen laitos, 
jonka toteutuksessa hyödynnetään 40 - 50 vuoden aikana 
jätevedenpuhdistamoista saatu kokemus. Keskuspuhdis-
tamon ensimmäisen vaiheen ympäristölupa on saanut 
lainvoiman. Puhdistamon on tarkoitus valmistua vuonna 
2015.  Ensimmäisessä vaiheessa siinä käsitellään Kalajoen 
ja Ylivieskan kaupunkien sekä Alavieskan ja Sievin kuntien 
jätevedet, keskimäärin 6 600 m3/d. Toisessa vaiheessa 
2020-luvun alussa puhdistamolle johdetaan myös Haapa-
järven ja Nivalan kaupunkien jätevedet.

Puhdistamon lietteet, noin 5 000 m3 vuodessa, kom-
postoidaan puhdistamon viereen rakennettavalla 2 ha 
asfalttikentällä. Kompostin tekovaiheessa koneellisesti 
kuivattuun lietteeseen sekoitetaan haketta ja turvetta. 
Turve kompostin lisäaineena estää hajujen muodostumis-
ta. Kompostoitu liete käytetään viherrakentamiseen ja 
lannoitteena. Se sisältää runsaasti fosforia ja typpeä.

Tähän mennessä on rakennettu 75 km siirtoviemäriä. 
Rakentamatta on vielä 77 km siirtoviemäriä, jonka ra-
kennuskustannukset ovat yhteensä noin 20 M€. Puhdis-
tamon ja purkuviemärin yhteiskustannus on noin 17 M€. 

Valtion osallistuminen siirtoviemäreiden rakentamiseen 
on ollut erittäin merkittävä asia. Hankkeen etene-

misen kannalta on tärkeää, että valtio on myös 
jatkossa mukana toteuttamassa siirtoviemä-

reitä. 
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Sievin Ahonpään mittakaivo. Alavieskaan asennettiin uusi masto yhteistyössä Alavieskan 
kunnan ja Osuuskunta Valkeaveden kanssa.

Vesikolmion toimittama talousvesi desinfioidaan kaikilla vedenottamoilla UV-laitteella veden laadun varmistamiseksi. 
Kuva Kiiskilän vedenottamolta.
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TOIMISTO: Vesitie 7, 85500 NIVALA

puh. (08) 440 266, fax. (08) 440 252

sähköposti:

vesikolmio@vesikolmio.fi 

etunimi.sukunimi@vesikolmio.fi

HALLINTO

Bergbacka Risto ................Toimitusjohtaja ......................................................044 0890 777

Suhonen Merja  ................Talouspäällikkö  .....................................................044 0890 752

TALOUSVESI

Rajaniemi Petri ..................Vesihuoltopäällikkö .............................................044 0890 214

Niemi Jukka  ........................Työnjohtaja ..............................................................040 0227 537

Heikkilä Tuomo .................Vesihuoltoasentaja ..............................................040 7538 327

JÄTEVESI

Haapakoski Kari  ..............Käyttöpäällikkö .....................................................044 0583 891

Hietala Pauli.........................Työnjohtaja ..............................................................044 5177 880

Erkkilä Jorma .......................Nivalan puhdistamonhoitaja .........................044 5545 973

Hietala Ilmo .........................Ylivieskan puhdistamonhoitaja ....................040 0152 480

Niemi Jari ..............................Kalajoen puhdistamonhoitaja .......................044 0890 216

Tiitto Aimo ..........................Haapajärven puhdistamonhoitaja .............044 0120 131

Kuivikon lähde Haapajärvellä.
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Vesitie 7, 85500 NIVALA
Puh. (08) 440 266, Fax 442 616

www.vesikolmio.fi
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