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§:t 11-17 
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ASIALUETTELO 
 

Yv 11 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Yv 12 § KOKOUSSIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTAJIEN VALINTA 

Yv 13 § TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN 

Yv 14 § TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022 JA TALOUSARVIO 2020 

Liite 1 Jäsenkuntien lausunnot  

Liite 2 Taloussuunnitelma 2020-2022 ja talousarvio 2020 

Yv 15 § MAA-ALUEIDEN HANKINTA NUMMENKYLÄLTÄ  

 Liite 3 Kauppakirjaluonnos Tujunen                  ei julkinen 

Liite 4 Kauppakirjaluonnos Nummenkuoppa     ei julkinen 

Yv 16 § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLOPAIKKA JA -AIKA 

Yv 17 § VALITUSOSOITUS 
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Yv 11 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 22.11.2018 50 § päättänyt yhtymävaltuuston 
kokouspäivämääräksi 12.11.2019. 

Hallintosäännön 6 § mukaan: ”Yhtymävaltuuston kokouskutsu on vähintään 
kymmenen päivää ennen kokousta lähetettävä yhtymävaltuuston ja 
yhtymähallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille.” 

Kuntalain 94 ja 108 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään 
neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava 
yleisessä tietoverkossa. 

Kokouskutsu siihen liittyvine asiakirjoineen on lähetetty sähköpostitse 29.10.2019 
jokaiselle yhtymävaltuuston jäsenelle. Varavaltuutetuille on yhtäaikaisesti lähetetty 
tiedoksi kokouksen ajankohta ja paikka. Kokouskutsu siihen liittyvine asiakirjoineen 
on lähetetty myös jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä yhtymähallituksen jäsenille.  
Samalla päivämäärällä on jokaisen jäsenkunnan ilmoitustaulun pitäjälle lähetetty 
ilmoitus kokousajankohdasta ja -paikasta ilmoitettavaksi kunnan julkisten 
kuulutusten ilmoitustaululla, kuten voimassa oleva yhtymävaltuuston työjärjestys 
edellyttää. 1.1.2004 voimaan tulleen kielilain mukaisesti kokouskutsu on lähetetty 
suomen ja ruotsinkielisinä. 

Kuntalain 103 §:n mukaan ”valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 
kolmasosaa valtuutetuista on läsnä”. 

Ehdotus: 

Sähköpostiluettelon mukaan suoritettavan nimenhuudon ja jäsenkuntien 
ilmoitustaulujen ylläpitäjien ilmoitusten perusteella yhtymävaltuusto päättää 
kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. 

Päätös: 
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Yv 12 § KOKOUSSIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN  

VALINTA      

Ehdotus: 

Hallintosäännön 72 § mukaan:  

• ”Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii 
yhtymävaltuuston määräämä viranhaltija”. 

• ”Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään 
valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä”. 

Päätös: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yv 13 § TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN 

Ehdotus: 

Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös:  

 

 

 

 

 

  



Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä  5 
Yhtymävaltuusto 
12.11.2019 

 
Yv 14 § TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022 JA TALOUSARVIO 2020 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yh 22 § 22.8.2019 TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022 JA TALOUSARVIO 2020 

Kuntalain 110 § mukaan ” Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä 
kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä 
valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva 
taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi”. Keski-
Uudenmaan Veden perussopimuksen 17 § määrää lisäksi, että ”Kuntayhtymän seuraavan 
vuoden talousarvio on hyväksyttävä viimeistään marraskuun 30. päivään mennessä, 
jolloin se on lähetettävä myös jäsenkunnille tiedoksi”. Edelleen perussopimuksen 17 §:ssä 
määrätään: ” Yhtymähallituksen ehdotus talousarvioksi ja – suunnitelmaksi on toimitettava 
jäsenkunnille siten, että jäsenkunnilla on vähintään neljä (4) kalenteriviikkoa aikaa 
esityksen käsittelemiseen”. 

Tulevan vuoden talousarvio on laadittu pääasiassa aiempien vuosien pohjalta. 
Bruttokustannukset ovat nousseet 9,2 % ja tulot 7,2 % vuoden 2019 talousarvioon nähden.  

Liitteenä 1 on ehdotus vuosien 2020 – 2022 taloussuunnitelmaksi sisältäen toiminnalliset 
tavoitteet, investointiohjelman, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman. Tässä muodossa 
taloussuunnitelma esitetään yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Talousarvion tilikohtainen 
erittely vuodelle 2020 on liitteenä 2 ja sen käsittelee ja hyväksyy yhtymähallitus.  

Talousarvion perustelut: 

Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet on kiteytetty talousarvion alkuun kuntayhtymässä 
hyväksytyn strategian mukaisesti. 

Nykyinen strategia ulottuu vuoteen 2020, joten uusi strategia vuoteen 2030 laaditaan 
talousarviovuoden aikana. 

Tuloslaskelma 

Toimintatulot muodostuvat pääasiallisesti veden myynnistä. Keski-Uudenmaan 
vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän operatiivisen toiminnan kustannusten laskutus 
kattaa vajaa 8 % tuloista. Talousarviossa veden myyntimääräksi vuonna 2020 on arvioitu 
9,7 milj.m3. Ennuste perustuu kuluvan vuoden puolivuositilastoon ja merkitsee noin 5 % 
suurempaa määrää kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Taloussuunnitelman vuosille 2021 
ja 2022 arvioidaan edelleen noin 1 %:n vuotuista kasvua veden myynnissä. 

Veden yksikköhintaan talousarviossa vuodelle 2020 esitetään muutosta +1 s/m3. Hinta on 
pysynyt samana aikavälillä 2014 - 2017. Vuodelle 2018 ja 2019 hintaa nostettiin niin ikään 
+1 s/m3. Vaikka inflaatiotaso pysyisikin alhaisena, on taloussuunnitelmavuodelle 2021 
varattu hinnankorotustarve, 1 s/m3. Pääasiallisena perusteena Jäniksenlinnan laitoksen 
sekä Talma-Söderkullan runkolinjan suurinvestoinnit ja niistä seuraavat rahoituskulut ja 
lainojen lyhennykset. 

Toimintatulojen kokonaisarvio on 4,105 milj.€. 

Toimintamenojen rakenteeseen ei vuoden 2020 osalta suuria muutoksia löydy vuoden 
2019 talousarvioon verrattuna. Henkilöstömenot laskevat edelleen. Palveluiden ostoissa 
kasvun suurimmat tekijät ovat lisäveden hankintaa varten tehtävät pohjavesiselvitykset 
sekä laitosten kunnossapitomäärärahojen kasvusta, sekä vesijohtoverkoston 
kunnossapitomäärärahojen kasvusta. Tarvikepuolella on pientä nousua lähinnä yleisen 
kustannustason nousun mukaisesti. Suurin nousu johtuu sähkökustannusten noususta, 
joka on arvioitu vuoden 2019 puolen vuoden toteutuman perusteella. Sähkön 
siirtokustannusten nousuun varauduttiin jo vuodelle 2019, joten niiden on arvioitu pysyvän 
samalla tasolla.  



Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä  6 
Yhtymävaltuusto 
12.11.2019 

Kokonaisuudessaan toimintamenoihin on varattu 2,771 milj.€, mikä on noin 234.000 € 
enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. 

Toimintakatteelle asetetaan 2020 talousarviossa tavoitteeksi 1,334 milj.€ ja 
vuosikatteelle 1,292 milj.€. Rahoituserissä korkokuluihin varataan noin 42 000,- €, mikä 
kokonaisuudessaan vastaa alle 1,0 %:n korkotasoa yhtymän velkamäärästä noin 6,0 milj. 
€ (1.1.2020).   

Poistojen osalta vuoden 2020 tuloslaskelmaan kasvua aiheuttaa Talma-Söderkulla 
vesijohdon valmistuminen. Kokonaisuudessaan vuoden 2020 poistolaskelma osoittaa noin 
1,26 milj. euron poistomäärää. 

Tilikauden 2020 tulos on talousarviossa 28 500,- euroa ylijäämäinen ja korjattuna 
poistoeron vähennyksellä ylijäämä on 61 000,- euroa. Poistoeron vähennys aiheutuu 
Jäniksenlinnan investointia varten tehtyjen varausten purkamisesta. 

Investointiosa 

Investointien osalta päähuomio vuonna 2020 on Rusutjärven tekopohjavesilaitoksen 
varavoimakone- ja aurinkosähköhankkeessa, jossa uusitaan myös vanha syöttöjohto 
vanhan ja uuden laitoksen väliltä. Koko hankkeen kustannusarvio 
yleissuunnitelmavaiheessa oli noin 1,0 M€, mutta hankesuunnitelmavaiheen 
kustannusarvio ei ole vielä valmistunut. Rakentamiskustannuksista valtaosa ja 
mahdollisesti kaikki kohdistuu vuodelle 2020.  

Maanhankintaa jouduttaneen lähivuosina tekemään Rusutjärvellä ja Jäniksenlinnan 
maastossa lisäkaivojen rakentamiseksi. Irtaimistovarauksena pidetään 20 000,- euroa. 

Investointibudjetin kokonaisvaraus vuodelle 2020 on 1 620 000,- euroa. 

Rahoitusosa 

Rahoitusosassa varaudutaan 0,5 M€ uuden pitkäaikaisen lainan nostamiseen vuoden 2020 
aikana Rusutjärven hanketta varten.  

Liite 1 Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022 sekä 
toiminnalliset tavoitteet, investointiohjelma, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma  

Liite 2 Talousarvio vuodelle 2020 tilikohteittain 

Toimitusjohtaja: 

Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 
2022 liitteen 1 mukaisesti sekä hyväksyy talousarvion tilikohteittain liitteen 2 mukaisesti. 

Yhtymähallitus pyytää jäsenkuntien lausuntoa kuntayhtymän talousarviosta 30.9.2019 
mennessä. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti, siten että jäsenkuntien lausunnot pyydetään 
syyskuun loppuun mennessä. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yh 25 §   10.10.2019 

Jäsenkunnat ovat antaneet lausuntonsa. 

Järvenpään Veden johtokunta esittää lausuntonaan, että: 

• Järvenpään kaupunki hyväksyy vuodelle 2020 talousarvioehdotuksessa veden 
yksikköhinnaksi 0,39 €/m3 + voimassa oleva alv 

• Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista kuntayhtymän vuosien 2021-2022 
taloussuunnitelmaan. 
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• Keski-Uudenmaan Vesi huolehtii pohjavesikaivojen riittävyydestä mahdollisissa 
häiriötilanteissa. 

Keravan tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa vuodelle 
2020 esitettyihin veden yksikköhintaan sekä investointiohjelmaan. 

Sipoon Veden johtokunta esittää lausuntonaan, että: 

• Henkilöstömenojen arvioidaan laskevan vuoden 2018 toteutumasta noin 125 000 
euroa vuoden 2020 aikana. Pienessä organisaatiossa säästö on merkittävän 
suuruinen. Yhtäältä tosiasiallisten säästöjen saavuttaminen on jäsenkunnille 
eduksi ja kannatettavaa, toisaalta tulee pitää huoli riittävistä resursseista ja siitä, 
että toimintakyky säilyy moitteettomalla tasolla myös poikkeustilanteiden ja 
kesälomien aikaan.  
 

• Sipoon Veden johtokunnalla ei ole muuta huomautettavaa talousarvioehdotuksesta 
vuodelle 2020. 
 

• Taloussuunnitelmakauden aikana tulisi selvittää yhdessä Sipoon kunnan kanssa 
Söderkullan kartanon alueen vedenottamon tilannetta tarkemmin sekä laatia 
alustava suunnitelma ko. vedenottamon mahdollisesta hyödyntämisestä alueen 
vedentuotantoon ja asumiseen. 
 

• Lisäksi tulee talousarviovuoden 2020 aikana aloittaa toimenpiteet vedensaannin 
turvaamiseksi niin kasvavan asutuksen kuin varavedenhankinnan vuoksi. 
Nykyisellään vedentuotanto on merkittäviltä osin Rusutjärven laitoksen varassa ja 
näin ollen perin haavoittuvainen. Tulisi löytää yksi tai kaksi vastaavaa kokoluokan 
vesilähdettä. 
 

• Investointiohjelmasta ei johtokunnalla ole muuta lausuttavaa 

Tuusulan kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että 

• veden yksikköhinnan nosto 0,01 €/m3:lla ja vuosien 2021-2022 
investointiohjelmaehdotukseen ei ole varsinaista huomauttamista. 

• Rusutjärven ottamon varavoiman rakentaminen on ollut esillä pitkään ja on hyvä, 
että investointi nyt toteutuu  

• kunta korostaa tiukan kuntatalouden aikana olevan erityisen tärkeää, että myös 
kuntayhtymän investoinnit ovat tarkkaan harkittuja ja taksat mahdollisimman vakaat. 

Lausunnoissa on kiinnitetty huomiota veden riittävyyteen. Talousarviossa on varattu 
200 000 € pohjavesiselvitykseen normaalivuotta enemmän. Pohjavesiselvityksiä on tehty 
vuodesta 2017 alkaen ja uusia pohjaveden/tekopohjaveden oton lisäämiseen tähtääviä 
hankkeita jatketaan myös ensi vuonna ja suunnitelmavuosina. Ensi vuonna laadittavassa 
strategiassa veden saannin turvaaminen tulee olemaan keskeisessä roolissa. 

Jäsenkuntien lausunnot eivät aiheuta muutoksia talousarvioon vuodelle 2020 eikä 
taloussuunnitelmaan vuosille 2020-2022.  

Liite 1 Jäsenkuntien lausunnot 

Liite 2 Taloussuunnitelma 2020-2022 ja talousarvio 2020 

Toimitusjohtaja: 

Yhtymähallitus esittää kuntayhtymän taloussuunnitelman vuosille 2020-2022 ja 
talousarvion vuodelle 2020 hyväksymistä yhtymävaltuustolle liitteen 2 mukaisesti. 
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Päätös: 

Yhtymähallitus esittää kuntayhtymän taloussuunnitelman vuosille 2020-2022 ja 
talousarvion vuodelle 2020 hyväksymistä yhtymävaltuustolle liitteen 2 mukaisesti. 

Kuntien ehdottamat toimenpiteet käsitellään talousarvionvuoden aikana.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yv 14 §  
 
Liite 1 Jäsenkuntien lausunnot 
 
Liite 2 Taloussuunnitelma 2020-2022 ja talousarvio 2020 

   

Ehdotus: 

Yh: Yhtymähallitus esittää kuntayhtymän taloussuunnitelman vuosille 
2020-2022 ja talousarvion vuodelle 2020 hyväksymistä 
yhtymävaltuustolle liitteen 2 mukaisesti. 

 
Päätös: 

 
 
 
  



Järvenpään Veden johtokunta, kokous 
25.9.2019 

Pöytäkirja on tarkastettu 

§ 17 Keski-Uudenmaan Vesi Ky lausuntopyyntö 
Talousarvio/suunnitelma 2020 -2022 

JARDno-2019-2766 

Valmistelija 

• Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi 

Perustelut 

  

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä pyytää perussopimuksen (15 § 
Omistajaohjaus) mukaisesti lausuntoa varainhoitovuodeksi 2020 vahvistettavasta 
yksikköhinnasta sekä 2021- 2022 taloussuunnitelmasta. 

Lausunto on toimitettava 30.9.2019 mennessä. 

  

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022 

Vuoden 2018 veden yksikköhintana on ollut 0,37 €/m³ ja vuonna 2019 0,38 €/m³ + alv. 

Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 22.8.2019 hyväksynyt vuodelle 2020 
talousarvioehdotuksen, joka perustuu veden yksikköhintaan 0,39 €/m³ + alv. Veden 
yksikköhinta nousee 1 snt/m³, verrattuna vuoteen 2019. 

  

Tuloslaskelma 

Toimintatulot vuodelle 2020 on arvioitu olevan 4,105 milj. euroa. 

Vuosille 2021 – 2022 on vedenmyynnissä arvioitu 1,0 %:n kasvua. 

Taloussuunnitelmavuodelle 2020 on veden yksikköhinnalle esitetty korotusta olevan 0,39 
€/m³ ja vuosille 2021 ja 2022 veden yksikköhinnan olevan 0,40 €/m³. Pääasiallisena 
perusteena on Jäniksenlinnan laitoksen sekä Talma - Söderkulla runkolinjan investoinnit ja 
niistä seuraavat rahoituskulut ja lainan lyhennykset. 

  

Toimintakulut 

Toimintamenot vuodelle 2020 on arvioitu olevan 2,771 milj. euroa. Toimintamenoissa 
on n. 234 000 € kasvua, verrattuna 2019 vuoteen. Kasvua tulee mm. verkoston 
kunnossapitomäärärahojen kasvusta ja lisäveden hankintaa varten tehtävistä 
pohjavesiselvityksistä. 

Yv 2/12.11.2019      14 §            Liite 1
Yh 7/10.10.2019      25 §            Liite 1



Toimintakatteessa tavoitteena vuodelle 2020 on 1,334 milj. euroa ja vuosikate 1,292 milj. 
euroa. 

  

Investointiosa 

Vuoden 2020 talousarviossa on merkittävimpänä Rusutjärven tekopohjavesilaitoksen 
varavoimakone- ja aurinkosähköhanke, joiden kustannusarvio on n. 1,0 M€. 

Investointiohjelmassa esitetyt kustannukset vuodelle 2020 ovat yhteensä 1 620 000 €. 

  

Rahoitusosa 

Rahoitusosassa varaudutaan 0,5 M€:n uuden pitkäaikaisen lainan nostamiseen, 
Rusutjärven rakentamishanketta varten. 

  

Järvenpään Veden lausunto 

Talousveden yksikköhinnan nosto vaikuttaa myös Järvenpään Veden talouteen 
ja aiheuttaa painetta korottaa tämän takia kuluttajilta perittävää talousveden käyttömaksua. 
Vaikutus on arviolta n. 23 000 € vuoden 2020 osalla. Järvenpään Veden kannalta on 
kuitenkin merkittävää toimintavarmuuden ja riskienhallinnan takia, että kuntayhtymä 
huolehtii vedenkäsittelylaitoksista ja verkostoista. 

Edellä olevat asiat huomioiden Järvenpään Vedellä ei ole huomautettavaa vuoden 2020 
talousarvioehdotukseen ja siihen liittyvään veden yksikköhintaan eikä kuntayhtymän 
vuosien 2021 - 2022 taloussuunnitelmaan. 

 

Ehdotus 

Esittelijä 

• Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi 

Johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona Keski-Uudenmaan Vesi 
Kuntayhtymälle esittää, että: 

• Järvenpään kaupunki hyväksyy vuodelle 2020 talousarvioehdotuksessa veden 

yksikköhinnaksi 0,39 € / m³ + voimassa oleva alv. 

• Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista kuntayhtymän talousarvioon 2020 eikä 

vuosien 2021 - 2022 taloussuunnitelmaan 

• Kesi- Uudenmaan Vesi huolehtii pohjavesikaivojen riittävyydestä mahdollisissa 

häiriötilanteisa 

Päätös 

  

Hyväksyttiin 

Yv 2/12.11.2019      14 §            Liite 1
Yh 7/10.10.2019      25 §            Liite 1



Yv 2/12.11.2019      14 §            Liite 1
Yh 7/10.10.2019      25 §            Liite 1



Yv 2/12.11.2019      14 §            Liite 1
Yh 7/10.10.2019      25 §            Liite 1



Ote pöytäkirjasta
Protokollsutdrag

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta /
Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten

§ 22 30.09.2019

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän talousarvio v.2020 ja investointiohjelma 2020
– 2022 /Lausunto / Samkommunen Mellersta Nylands Vatten budget år 2020 och
investeringsprogram 2020 – 2022 /Utlåtande

VESI § 22 Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten 30.9.2019

 Valmistelija / Beredare: liikelaitosjohtaja / affärsverksdirektör Matti
Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän (myöh. Kuvesi)
perussopimuksen 15 §:n mukaan tulee jäsenkuntien antaa
lausunto kutakin varainhoitovuotta varten vahvistettavasta veden
yksikköhinnasta sekä investointiohjelmasta. Kuvesin
yhtymähallitus pyytää Sipoon kunnanhallituksen lausuntoa
kuntayhtymän hallituksen kokouksessaan 27.8.2019
hyväksymästä talousarvioehdotuksesta vuodelle 2020 ja
investointiehdotuksesta vuosille 2020 – 2022, liite 1.
Lausuntopyyntö on osoitettu Sipoon kunnanhallitukselle, mutta
Sipoon kunnan hallintosäännön mukaan Sipoon Veden
johtokunta antaa kunnassa lausunnot toimialueensa asioista.

Talousarvioehdotus 2020
Talousarvioehdotus 2020 perustuu veden yksikköhintaan 0,39
€/m3 + alv 24 %. Veden yksikköhintaan esitetään 0,01 €/m3
korotusta. Vuosina 2017 ja 2018 on yksikköhintaa korotettu
vastaavasti 1 s/m3. Vuonna 2021 on edelleen tarkoitus korottaa
yksikköhintaa 1 s/m3.

Henkilöstömenojen arvioidaan laskevan vuoden 2018
toteutumasta noin 125 000 euroa vuoden 2020 aikana. Pienessä
organisaatiossa säästö on merkittävän suuruinen. Yhtäältä
tosiasiallisten säästöjen saavuttaminen on jäsenkunnille eduksi ja
kannatettavaa, toisaalta tulee pitää huoli riittävistä resursseista ja
siitä, että toimintakyky säilyy moitteettomalla tasolla myös
poikkeustilanteiden ja kesälomien aikaan.

Sipoon Veden johtokunnalla ei ole muuta huomautettavaa
talousarvioehdotuksesta vuodelle 2020.

Investointiohjelma 2020 – 2022
Vuosien 2020 – 2022 merkittävin investointi on Rusutjärven
tekopohjavesilaitoksen varavoimakone- ja aurinkosähköhanke,
jolle on varattu vuodelle 2020 1,0 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi

Yv 2/12.11.2019      14 §            Liite 1
Yh 7/10.10.2019      25 §            Liite 1



Ote pöytäkirjasta
Protokollsutdrag

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta /
Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten

§ 22 30.09.2019

investoinneissa on maanhankinnalle varattu 300 000 euroa.
Verkostosaneerauksiin on varattu vuositasolla 300 000 – 500 000
euroa.

Taloussuunnitelmakauden aikana tulisi selvittää yhdessä Sipoon
kunnan kanssa Söderkullan kartanon alueen vedenottamon
tilannetta tarkemmin sekä laatia alustava suunnitelma ko.
vedenottamon mahdollisesta hyödyntämisestä alueen
vedentuotantoon ja asumiseen.
Lisäksi tulee talousarviovuoden 2020 aikana aloittaa toimenpiteet
vedensaannin turvaamiseksi niin kasvavan asutuksen kuin
varavedenhankinnan vuoksi. Nykyisellään vedentuotanto on
merkittäviltä osin Rusutjärven laitoksen varassa ja näin ollen
perin haavoittuvainen. Tulisi löytää yksi tai kaksi vastaavaa
kokoluokan vesilähdettä.

Investointiohjelmasta ei johtokunnalla ole muuta lausuttavaa.

Liitteet / Bilagor
Liite / Bilaga 1 / 22. § VESI: Lausuntopyyntö

Liikelaitosjohtajan ehdotus
Johtokunta antaa asiassa valmistelun mukaisen lausunnon
Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymälle.

Pykälä tarkistetaan välittömästi.

Affärsverksdirektörens förslag
Direktionen ger utlåtande åt samkommunen Mellersta Nylands
Vatten i enlighet med beredningen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Päätös
Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän
ehdotuksen pienillä lisäyksillä.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Beslut
Affärsverkets direktion godkände enhälligt föredragandens
förslag med några små tillägg.

Paragrafen justerades omedelbart.
__________
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Asianmukaisesti kokouksessa tarkastetusta pöytäkirjasta
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa / Riktigheten av utdraget ur det
vederbörligen på mötet justerade protokollet bestyrker:

Daisy Ek
hallintosihteeri

Sipoossa/Sibbo den 30.9.2019

Yv 2/12.11.2019      14 §            Liite 1
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Tuusulan kunta Ote pöytäkirjasta 23/2019 1 ( )3
Kunnanhallitus 23.09.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 372
Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä, talous- ja toimintasuunnitelma 2020 - 2022, lausunto

TUUDno-2019-1731

Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Sahlakari, Markku Vehmas

Liitteet
1 Lausuntopyyntö 27.8.2019, khall 23.9.2019
2 Talousarvio 2020, khall 23.9.2019

Perustelut

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä (vanha nimi, Tuusulan seudun vesilaitos 
kuntayhtymä) pyytää kirjeellään 27.8.2019 kunnan lausuntoa 30.09.2019 mennessä 
vuoden 2020 talousarvioehdotuksestaan ja siihen liittyvästä vuosien 2021-
2022 investointiohjelmasta. Lausuntopyyntö ja investointiohjelma ovat liitteenä.

Kuntayhtymän hallitus esittää veden yksikköhintaan korotusta 0,01 €/m3 vuodelle 
2020 eli uusi hinta on 0,39 €/m3 + alv 24 %.

Kuntayhtymän hallitus esittää investointiohjelmassa yhteensä 1,620 milj. euroa 
vuodelle 2020 sekä 0,720 milj. euroa vuodelle 2021. Taloussuunnitelmavuosien isoin 
investointi on Rusutjärven ottamon varavoiman sekä aurinkopaneelien rakentaminen.

Lausunto

Tuusulan kunta toteaa, että veden yksikköhinnan nosto 0,01 €/m3:lla ja vuosien 2021 
2022 investointiohjelmaehdotukseen ei ole varsinaista huomauttamista. Rusutjärven 
ottamon varavoiman rakentaminen on ollut esillä pitkään ja on hyvä, että investointi 
nyt toteutuu.

Kunta korostaa tiukan kuntatalouden aikana olevan erityisen tärkeää, että myös 
kuntayhtymän investoinnit ovat tarkkaan harkittuja ja taksat mahdollisimman vakaat.

Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg

Kunnanhallitus päättää

antaa perustelutekstin mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan Vesi 
kuntayhtymän talousarvioehdotuksesta vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmasta 
vuosille 2021-2022
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi
Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä, Tuusulan vesihuoltoliikelaitos

Yv 2/12.11.2019      14 §            Liite 1
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Keski-Uudenmaan Vesi Ky Yv 2/12.11.2019/ 14 §/ liite 2

Yh/7 10.10.2019/ 25 §/ liite 2

Yh/6 22.8.2019/ 22 § / liite 1

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

Toiminnalliset tavoitteet

1 Kuntayhtymän perustavoitteena on toimittaa korkealaatuista, vähintään normien 

mukaista talousvettä jäsenkuntien ja muiden sopimusasiakkaiden jakeluverkkoihin 

häiriöttömästi ja edullisesti, sekä toimia aktiivisesti käytössään olevien 

pohjavesivarojen puhtaana säilyttämiseksi ja niiden antoisuuden turvaamiseksi.

2 Tuotantolaitoksilta lähtevien vesien laadulle asetetaan normivaatimuksia 

tiukemmat tavoitteet seuraavien parametrien osalta kuntayhtymän strategiassa 

esitetyn mukaisesti:

-koliformiset bakteerit 0 pmy/100ml

-rautapitoisuus alle 0,2 mg/l

-mangaanipitoisuus alle 0,05 mg/l

3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai 

saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla.

4 Kuntayhtymän henkilöstön ammattitaito ja motivoituneisuus työhönsä pidetään 

korkeatasoisena ja sairauspoissaoloprosentti alhaisena.
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Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Yv   2/12.11.2019/14 §/Liite 2

Yh 7/10.10.2019/25 §/ Liite 2

Yh 6/ 22.8.2019 /22 § / Liite 1

1. TULOSLASKELMAOSA

Määrälliset tavoitteet

TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

Veden myynti milj.m3 9,55 9,20 9,70 9,80 9,90

Veden hinta €/m
3
, alv 0% 0,370 0,380 0,390 0,400 0,400

Tuloslaskelma

TA 2018 TS 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

TOIMINTATULOT 4002 3830 4105 4240 4280

TOIMINTAMENOT 2550 2538 2771 2800 2850

TOIMINTAKATE 1452 1292 1334 1440 1430

RAHOITUSTUOTOT (+) JA -KULUT(-) -33 -42 -42 -60 -70

VUOSIKATE 1419 1250 1292 1380 1360

POISTOT 1205 1246 1264 1400 1400

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS 214 5 29 -20 -40

VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS 0 0 0 0 0

POISTOERON MUUTOS 24 33 33 33 33

TILIKAUDEN VEROT 0 0 0 0 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 238 38 62 13 -7
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Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Yv   2/12.11.2019/14 §/Liite 2

Yh 7/10.10.2019/25 §/ Liite 2

Yh 6/ 22.8.2019 /22 § / Liite 1

2. INVESTOINTIOSA

TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT

Yhdysjohto Talma-Söderkulla 1567 1000

Toimiston ilmanvaihtokoneen vaihto 39

Kellokosken vesitornin uusi katto 78

Rusutjärven varavoima ja aurinkosähkö 1000 200

Verkostosaneeraukset 300 500 500

YHTEENSÄ 1684 1000 1300 700 500

MAANHANKINNAT 300

IRTAIMISTOHANKINNAT 28 70 20 20 20

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 1712 1070 1620 720 520
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Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Yv   2/12.11.2019/14 §/Liite 2

Yh 7/10.10.2019/25 §/ Liite 2

Yh 6/ 22.8.2019 /22 § / Liite 1

3. RAHOITUSOSA

TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Varsinainen toiminta ja investoinnit

Vuosikate 1419 1250 1292 1380 1360

Satunnaiset erät 0 0 0 0 0

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit 1712 1070 1620 720 520

Rahoitusosuudet investointeihin

Käyttöomaisuuden myyntituotot

Varsin. toiminta ja investoinnit, netto -293 180 -328 660 840

Rahoitustoiminta

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 596 1000 500 0 0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lyhytaikaisten lainojen muutos 600 600 750 750

Muut maksuvalmiuden muutokset 95 0 0 0 0

Vaikutus maksuvalmiuteen 208 580 -428 -90 90
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Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä  9 
Yhtymävaltuusto 
12.11.2019 

 
Yv 15 § MAA-ALUEIDEN HANKINTA NUMMENKYLÄLTÄ  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yh  29 § 10.10.2019 MAA-ALUEIDEN HANKINTA NUMMENKYLÄLLÄ 

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymälle on tarjottu ostettavaksi kahta kiinteistöä Tuusulan 
Nummenkylässä. Kiinteistöt ovat seuraavat: 

858-404-18-153 Tujunen, pinta-ala, pinta-ala 20 530 m2  
858-404-18-81 Nummenkuoppa, pinta-ala 21 920 m2. 
 
Vedentuotannon turvaamiseksi kiinteistöt ovat potentiaalisia ostokohteita. Konsultilla 
teetettyjen pohjavesitutkimusten perusteella ao. kiinteistöt soveltuvat vedentuotantoon ja 
niiltä saatava vesimäärä on riittävä kustannuksiin nähden. Kiinteistöt sijaitsevat 
kuntayhtymän omistaman kiinteistön naapurissa, jossa on käytössä oleva 
vedentuotantokaivo, jonka raakavesijohtoa ja mahdollisesti myös sähköliittymää voidaan 
hyödyntää uuden alueen raakaveden tuotannossa. 
 
Kiinteistöjen kauppahinnasta on käyty neuvotteluita ja hinnaksi on sovittu 3 €/m2. Hinta on 
sopusoinnussa Tuusulan kunnan alueella tehtyihin kauppoihin nähden. Vertailua on tehty 
v. 2010-2019 tehdyistä kaupoista, jotka sijoittuvat kaavoittamattomalle alueelle, joissa 
myyjänä on yksityinen ja ostajana kunta, jonka lisäksi rantakiinteistöt on rajattu pois. 
 
Liite 6 Kauppakirjaluonnos Tujunen 

Liite 7 Kauppakirjaluonnos Nummenkuoppa 
 
Toimitusjohtaja: 
 
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että seuraavat kiinteistöt hankitaan 
kuntayhtymän omistukseen 
 
858-404-18-153 Tujunen, pinta-ala, pinta-ala 20 530 m2  
858-404-18-81   Nummenkuoppa, pinta-ala 21 920 m2. 
 
ja niitä koskevat liitteenä 6 ja 7 olevat kauppakirjaluonnokset hyväksytään 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
Ja niitä koskevat liitteenä 6 ja 7 olevat kauppakirjaluonnokset hyväksytään ja ne eivät ole 
julkisia. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yv 15 § 
 
Liite 3 Kauppakirjaluonnos Tujunen 

Liite 4 Kauppakirjaluonnos Nummenkuoppa 
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12.11.2019 

 
Ehdotus: 

Yh: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että seuraavat 
kiinteistöt hankitaan kuntayhtymän omistukseen 

858-404-18-153 Tujunen, pinta-ala, pinta-ala 20 530 m2  

858-404-18-81 Nummenkuoppa, pinta-ala 21 920 m2. 

ja niitä koskevat liitteenä 3 ja 4 olevat kauppakirjaluonnokset 
hyväksytään 

Päätös: 
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Yv 16 § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLOPAIKKA JA AIKA 

Ehdotus: 

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän toimistossa 
tiistaina 19. päivä marraskuuta 2019 klo 9.00 - 14.00 välisenä aikana. 

Päätös: 
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Yv 17 § VALITUSOSOITUS 

Ehdotus: 

Kunnallisvalituksen yhtymävaltuuston kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon 
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnat ja niiden jäsenet. Valituksen saa tehdä 
sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen 
tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. 

Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista Helsingin hallinto-oikeudelle, Radanrakentajantie 5, 00520 
HELSINKI.  Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä, tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen 
merkittynä aikana. 

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, 
päätös, johon muutosta haetaan, miltä osin päätöksestä valitetaan, ja muutos, joka 
siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.  Valituskirjan on 
valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.  Jos 
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan 
ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta 
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on 
luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle ennen 
valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
valituskirjan toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin 
välityksellä. Postiin valitusasiakirjan on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
ennen valitusajan päättymistä. 

Päätös: 

 
 
 


