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1 Strategian lähtötiedot 

 
1.1 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä ( TSV ) lukuina vv. 2009 – 2010 

 

 2009 2010 

Liikevaihto, milj.e.  2,71 2,86 

Investoinnit, milj.e.  0,64 1,14 

Poistot,milj.e. 0,83 0,87 

Käyttöomaisuus, milj.e. 10,26 10,53 

Veden myynti, milj.m3.  8,52 8,85 

Vesijohtoa,  km  159,4 159,4 

Puhtaan veden vuodot,  % 9 10 

Talousveden hinta, e/m3  0,31 0,31 

Henkilöstömäärä  9 9 

 
1.2 Kuntayhtymän toimintaa ohjaavat sopimukset ja lait 
 

Sopimukset ja toimintasäännöt 

 Perussopimus, jäsenkuntien valtuustoissa hyväksytty 

 Valtuuston työjärjestys, tarkastussääntö, hallintosääntö ja virkasääntö 
 
Lakisääteiset vaatimukset 

 Kuntalaki 

 Terveydensuojelulaki 

 Erityisalojen hankintalaki 
 
Viranomaismääräykset 

 Talousvesinormi ( asetus 461/2000 ) 
 
1.3 Tuotteet ja palvelut 

 
Maksulliset: 

 Laatuvaatimukset täyttävä ja tätäkin parempilaatuinen, edullinen talousvesi tukku-
toimituksena jäsenkuntien ja muiden asiakkaiden johtoverkkoon 

 
Ilmaiset: 

 Yleinen vesivalistus ja vedenkäyttäjien informointi palveluista 

 Asiantuntija- ja neuvontapalvelut rajoitetusti 

 Vapaa esittely vierailijoille laitoksen toiminnasta ja tekniikasta 

 Koululaisvalistus vesiasiasta 
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2 Analyysit 
 
2.1 Asiakasanalyysi 

 
Jäsenkuntien vesilaitokset (Järvenpää, Kerava, Sipoo, Tuusula): 

 
Asiakasvaatimukset ja odotukset: 

 kehittyvien jäsenkuntien talousvesitarpeista huolehtiminen  –  veden laatu, häiriöt-
tömyys,  riittävyys, hinta 

 yhteistyö 
 
Asiakaslupauksemme: 

 asiakasvaatimusten täyttäminen, 

 veden kasvavan volyymin saatavuuden turvaaminen 
 
Suurimmat haasteet/mahdollisuudet asiakasnäkökulmasta nyt ja tulevaisuudessa 

 toiminta kriisitilanteissa 

 yhteinen ongelmatilanteiden selvittäminen 

 pohjavesien puhtaana säilyttäminen 

 henkilöstöpula 
 
Sopimusasiakkaat (Mäntsälän Vesi, Pornainen, HUS): 

 
Asiakasvaatimukset ja odotukset: 

 Asiakaskohtaisiin sopimuksiin perustuvat määrät ja yleinen laatutaso (HUS loppuu v 
2021) 
 
Asiakaslupauksemme: 

 sopimukseen perustuva  
 
Suurimmat haasteet/mahdollisuudet asiakasnäkökulmasta nyt ja tulevaisuudessa 

 laajentaa toimintaa naapurikuntiin kokonaisvaltaisesti 

 yhteisvesihanke tekopohjaveden muodostamiseksi, mukana Porvoo  

 
Jäsenkuntien asiakkaat (veden loppukäyttäjät, asuinkiinteistöt ja yksityiset kotita-
loudet): 
 

Asiakasvaatimukset ja odotukset: 

 jatkuva, moitteeton vedentoimitus 

 etukäteistiedotus poikkeuksista 
 
Asiakaslupauksemme: 

 luotettava, hyvämaineinen ja edullinen tukkuvesi   
 
Suurimmat haasteet/mahdollisuudet asiakasnäkökulmasta nyt ja tulevaisuudessa 

 korroosiokysymys  

 luomu-imagolla tulevaisuutta  

 
 

 YH 9/18.12.2019    43 §          Liite  5



                                                                     Strategia                                                                                            4(16)                                
4(16)  

X:\Company\Arkisto\Ylläpitotehtävät (Y)\Yleishallinto (A)\Päätöksenteko (a)\Yhtymähallitus (YH)\strategia2011\TSV_strategia_110929, laaja, 

LOPULLINEN.doc 

 

 
 
Jäsenkuntien asiakkaat (teollisuus): 
 

Asiakasvaatimukset ja odotukset: 

 erikseen sovittava kuntayhtymässä 

 hyvä vesi-imago houkuttelee yrityksiä 
  
Asiakaslupauksemme: 

 sopimukseen perustuva  
 
Suurimmat haasteet/mahdollisuudet asiakasnäkökulmasta nyt ja tulevaisuudessa 

 elintarviketeollisuus arvostaa hyvää vettä, jonka lisäksi alueella hyvät logistiset läh-
tökohdat 

 kuntien yhteistyön toimivuus näissä tilanteissa haaste   
  
Jäsenkuntien asiakkaat (volyymikäyttäjät): 
 

Asiakasvaatimukset ja odotukset: 

 jäsenkunnan kanssa tehdyn erillissopimuksen ehdot määrästä 

 yleistä laatutasoa korkeampi laatu ja varmuus  
 
Asiakaslupauksemme: 

 sopimukseen perustuva   
  
Suurimmat haasteet/mahdollisuudet asiakasnäkökulmasta nyt ja tulevaisuudessa 

 toimitusvarmuus ja erityisesti hygieeninen laatu  
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2.2 Toimittaja-analyysi 

 
 

Toimittaja Tehtäväalue Arviointi Missä meillä on kaikkein suu-
rimmat haas-
teet/mahdollisuudet  

FCG Oy Laboratoriopalvelut 
Suunnittelu 

Iso, vakaa, kunta-
omisteinen, kilpailu-
tettu, toimiva 

  

Syspoint Oy  Automaation toteu-
tus ja ylläpito 

Teknisesti hyvä laa-
tu, hätätilanteissa 
hyvin toiminut 

Kustannukset ongelma 
Isot hankkeet kilpailutukseen 

Suomen Pohja-
vesitekniikka Oy 

Pohjavesitutkimuk-
set 

Kustannustehokas, 
yhden henkilön yritys 

Yhteisyritys Veli Reijonen Oy:n 
kanssa, tukevat toisiaan 

Veli Reijonen Oy  Kaivorakentaminen Hyvä tekniikka, 
pienyritys 

Kts. edellä. Kilpailutilanne mark-
kinoilla lähes olematon. Kustan-
nustunne edullinen. 

Lining Oy  Putkiosat Korkea laatu, palvelu 
kaikissa tilanteissa 
hyvä 

Hinta kysymysmerkki, tosin myös 
laatu korkea 

Saint Gobain Oy  Putkiosat Korkea laatu, palvelu 
kaikissa tilanteissa 
hyvä 

  

Kymenlaakson 
Sähkö Oy 

Sähkön hankinta Kilpailutuksella valit-
tu, ei erityistä mai-
nintaa 

Löytää sähkön hinnoittelulle 
mahdollisimman taloudelliset 
neuvot 

Nordea  Pankki Toimiva, asiakasyh-
teyshenkilö on 

  

OP Pohjola  Vakuutus Kilpailutettu, asia-
kasyhteyshenkilö on 

Dokumentointi epäselvää 

Elisa  Telepalvelut Kasvoton suuryritys Haasteena pitää tiedonvälitys 
toimintavarmana mahdollisimman 
kustannustehokkaasti 

Sonera  Telepalvelut Kasvoton suuryritys Haasteena pitää tiedonvälitys 
toimintavarmana mahdollisimman 
kustannustehokkaasti 
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2.3 Muut sidosryhmät 

 
 
Sidosryhmä Sidosryhmän odotukset 

ja vaatimukset 
Arviointi Missä meillä on kaikkein 

suurimmat haasteet 
/mahdollisuudet yhteis-
työssä   

Terveysviranomai-
set  
(Keski-Uudenmaan 
ympäristökeskus,  
Porvoon Tervey-
densuojelu) 

Veden laadun moitteet-
tomuus, erityisesti hygie-
nia 
Yhteinen ongelmatilan-
teiden selvittäminen 
Lupaehtojen mukaisten 
seurantatietojen rapor-
tointi 
Luottamus oikeellisen 
tiedon saantiin kuntayh-
tymästä   

Yhteistyö sujunut 
hyvin ja ongelmit-
ta. 
Tilanne helpottu-
nut, kun aiemman 
neljän kuntakoh-
taisen tilalla enää 
kaksi 
Kriisiviestintäpala-
verit  kahdesti 
vuodessa 

Haasteena viranomaisen 
enenevän määräysvallan 
ja vesilaitoksen teknisen 
tietämyksen yhteensovit-
taminen 
Myös turhien asiakashäly-
jen välttäminen haaste 
Yhteiset sävelet pohja-
vesien suojelutyössä on 
mahdollisuus 

Uudenmaan ELY-
keskus 

Vedenottotoiminnan lailli-
suuden toteuttaminen 
Vuosiraportointi pohja-
vesien tilan seuraamises-
ta 
Suojelusuunnitelmat yh-
teistyönä 

ELY-keskus jo 
vähän etäinen, 
kontakteja ei kovin 
usein 

Yhteiset sävelet pohja-
vesien suojelutyössä on 
mahdollisuus 

Pelastuslaitokset 
(Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitos,  
Itä-Uudenmaan 
pelastuslaitos) 

Yhteydenpito vesikriisiti-
lanteissa 
Varautumissuunnitelman 
ylläpito 
Palonsammutusvesi 

Yhteydenpito vii-
me aikoina eden-
nyt myönteiseen 
suuntaan 
Tiedonanto erilai-
sista onnetto-
muustilanteista 
myös TSV:lle 

Pelastuslaitoksella paikal-
listuntemus huono  
(kokemus pohjavesialu-
eesta ) 
Tehokas toiminta poikke-
ustilanteissa haaste 

Media ( STT, YLE, 
Keski-Uusimaa, 
Sipoon Sanomat, 
Vartti ) 

Antaa oikeaa tietoa lai-
toksen toiminnasta erityi-
sesti häiriötilanteissa 

Tiedottamisen 
nopeus ratkaise-
vaa 
Vähäinenkin asi-
oiden kiertely tai 
salamyhkäisyys 
johtaa negatiivi-
suuteen  

Mahdollisuus aktiivisessa 
tiedottamisessa positiivi-
sista asioista ( veden laa-
tu, talous jne. ) 
Haaste: välttää väärää 
otsikointia ( vaikka lehdis-
tö kaipaa shokeeraavia 
otsikoita ) 
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2.4 Resurssianalyysi 
 

Resurssien riittävyys 

 Tärkein resurssi, raakaveden saanti, on määrällisesti riittävä pitkälle tulevaisuuteen 
Päijänne-tunneliin perustuen ( kohta 5.5 ) 

 Toinen tärkeä resurssitekijä on tuotantolaitokset ja yhdysvesijohdot asemineen. Nii-
den kunto ja laatu on saatu pidettyä hyvätasoisina nykyisen investointi- ja saneerauspo-
litiikan ansiosta ja tulee nykyisellä intensiteetillä vastaamaan tulevaisuudenkin tarpeisiin 

 Automaation ja laitetekniikan lisääntymisen myötä kuitenkin henkilöstön määrällinen 
tarve tulee lisääntymään.  Tämä liittyy myös tulevaisuuden lisääntyviin laatu- ja seuran-
tavaateisiin  

 
Resurssien tehokkuus 

 Energian säästö 

 Henkilöstön työpanos 

 Vuotovedet 

 Palvelujen käyttö 
 

Henkilöstön osaamisalueet ja osaamisen kehittämistarpeet 

 Tietotekninen osaamistarve lisääntyy 

 Laitosten ja verkoston kunnossapitoon tulee löytää ammattitaitoa 
 

Kumppanuudet ja näiden kehittämistarpeet 
 
Johtamisen ja esimiestyön toimivuus ja kehittämistarpeet 

 
 

2.5 Raakavesianalyysi 
 

Tuotetusta vedestä 30 % on luonnollisista pohjavesilähteistä peräisin, loput 70 % teko-
pohjavettä, jonka pääraaka-aine tulee Päijänne-tunnelista.  Luonnolliset lähteet ovat 
käytetyt, joten kaikki tulevaisuuden raakavesi tulee tavalla tai toisella Päijänne-
tunnelista. Jo nyt on päätös tehty Jäniksenlinnan tekopohjavesilaitoksen kapasiteetin li-
säämiseksi vähintään 4000 m3/vrk, mikä riittää ainakin lähimmän 5 – 10 vuoden ajaksi, 
ellei mitään yllättävää, esim. teollisuuden vedentarvetta esiinny 
 
Vaihtoehtoja lisäveden hankkimiseksi ovat: 
A. Rakennetaan uusi tekopohjavesilaitos Orikorpeen, mitoitusta ei vielä voida arvioida 
B. Mennään yhteisyritykseen Porvoon, Mäntsälän ja Pornaisten kanssa rakentamalla 
uusi tekopohjavesilaitos Hausjärven Monniin ( tästä jo perusselvityksiä on tehty ) ja tääl-
tä yhdysjohto Mäntsälän kautta Porvooseen 
C. Ostetaan lisävesi HSY Vedeltä rakentamalla yhdysjohto Helsingistä Vantaan kautta 
alueelle  
 
Verkoston toimivuuden, käyttövarmuuden ja veden laadunkin näkökulmasta vaihtoeh-
doilla B ja C on tiettyjä etuja veden syöttösuuntien ja  tuotantopaikkojen hajautuksen 
suhteen. 
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2.6 Omistajapolitiikka 
 

Jäsenkuntien kuntaorganisaatioiden vaatimukset ja odotukset: 

 maine korkealaatuisena talousvesitoimittajana  –  veden laatu, häiriöttömyys,  riittä-
vyys, hinta 

 
Lupauksemme: 

 perussopimuksella sovittu 

 taajamien kasvuennusteiden mukaisen vedentarpeen tyydyttäminen 

 teollisuuden vedentarpeen tyydyttäminen erillisiin sopimuksiin perustuen  
 

Suurimmat haasteet/mahdollisuudet asiakasnäkökulmasta nyt ja tulevaisuudessa 

 hyvälaatuista vettä tarvitsevan teollisuuden houkutteleminen 

 sovun säilyminen jäsenkuntien välillä erityisesti hinta- ja investointipolitiikassa 
 
 

2.7 Kuntayhtymän SWOT-analyysi 

 
Vahvuudet: 

 

 Luomu - tekopohjavesi – elintärkeä tuote - luonnonmukaisesti tuotettu laadullisesti 
erinomainen talousvesi 

 Raakaveden riittävyys on turvattu (osuus Päijänne-tunnelista) 

 Edullinen hinta  

 Hyvä toimitusvarmuus 
o Infrastruktuuri – laitokset ja verkosto - ovat ja ne kyetään pitämään hyvässä 
kunnossa 
o Useita vedenottopaikkoja eri alueilla 
o Varmennettu verkosto veden siirtoon 

 Hyvä teknologinen taso 

 Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö, hyvä henki, sitoutuminen 

 Kyetään toimimaan sekä tiiviissä kaupunkiympäristössä että harvaan asutulla maa-
seutualueella 

 Politisoitumattomuus – itsenäisen aseman ja mutkattoman päätöksenteon mahdol-
listava itsenäinen hallintorakenne 

 TSV panostaa varautumissuunnitteluun ja vesilaitosyhteistyöhön 
o Harjoittelu, varasäiliöt, varavoimaa jne. 

 
Heikkoudet: 

 

 Verraten pieni toimija, kapea organisaatio  - avainhenkilöriskejä  
o Laajentuvat osaamisvaatimukset 

 Automaatiojärjestelmä yhden toimittajan varassa 

 Henkilöstön ikärakenne  

 Vuotovesitilanteen epäselvyys erityisesti Tuusulassa 

 Raskas luottamusorganisaatiorakenne TSV:n kokoon nähden 

 Kilpailun puuttuminen (kilpailu jalostaa…) 

 Onko TSV kuluttajien keskuudessa tuntematon + sekoittuminen Tuusulan vesilai-
toksen kanssa 

 IT osaamisvajeet / kapea  
 

Mahdollisuudet: 
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 Vedenkäyttäjät eivät ole erityisen tietoisia TSV:n tuottaman  luomu-tekopohjaveden 
erinomaisista ominaisuuksista. Tätä voisi korostaa TSV:n ja jäsenkuntien viestinnässä 

o Alueelle voisi houkutella elinkeinoja, jotka kykenevät hyödyntämään veden 
erinomaisen laadun liiketoiminnassaan 

 Intressitahot: Kunnat – imago, kuntien vesilaitokset – veden myynti (ja hinnoittelu), 
elinkeinopolitiikka, imagomahdollisuus myös yrityksille 

 
Uhat: 

 

 Veden laatu – (riski lienee verraten pieni?) 
o Talousveden tuotantoon käytettäviin pohjavesialueisiin kohdistuva saastu-
misriski, aiheuttajina: 
-yhdyskuntarakentaminen 
-liikenne 
-yksittäiset päästöt ( öljy, viemäröinnit pohjavesialueilla yms. ) 
-vahingonteot, sabotaasi 
-ydinsaasteet ( Jäniksenlinnan avoaltaat ) 

 Verkkojärjestelmän hygieenisyyteen kohdistuvat riskitekijät 

 Toistaiseksi ratkaisematon korroosio-ongelma  

 Veden määrä 

 Raakaveden määrän riittävyys talousveden käyttömäärien kasvaessa 

 Onko Päijännetunneli riski sinänsä? Raakaveden varalähteet? 

 Jakelukapasiteetti – verkoston tasapainoisuus 

 Verkkorakenteen palvelevuus kuntien ja kulutuksen kasvaessa 

 Henkilöstöön liittyvät tekijät 

 Eläköitymisen kautta poistuu lähivuosina paljon osaamista 

 Ammattityövoiman saatavuus / kouluttaminen 
o Hallintorakenteeseen liittyvät tekijät? Kuntien väliset intressiristiriidat, luottamus-
henkilöiden vaihtuminen 

 Energian saatavuus - käyttökatkokset 
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3 Keskeiset muutosvoimat 

Sipoon suuri kasvuennuste edellyttää ratkaisuja veden toimitukseen 

Tuusulan kaavahankkeet myös suuri muutostekijä (Rykmentinpuisto, Etelä-Tuusula ) 

Vesipuitedirektiivin myötä pohjavesien seuranta- ja valvontavelvoitteet lisääntyvät, tar-
koittaa lisääntyvää pintojen seurantaa ja vesinäytteiden ottamista  

Paine pohjavesialueiden kaavoituksen suunnalta kasvaa ja uhkaa pohjavesien laatua 
sekä myös määrää 

Yleiset uhkat pohjavesille, kuten teollisuus, liikenne, jätteet, jne  

Asiakkaiden ( vedenkäyttäjien ) vaatimukset palvelun laadun suhteen kasvavat; tiedot-
taminen ja yleinen asiakasinformaatio tulevat entistä suurempaan rooliin 

Mahdollinen vesilaitosorganisaatioiden uudelleen järjestely (KUVES-purku) 

Kuntien yhdistäminen – kuntayhtymän purku 

 
4 Kuntayhtymä osana vedenjakeluketjua 
 

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy hankkii raakaveden Päijänteestä ja TSV saa veden oma-
kustannushinnalla omistamiaan osakkeita vastaavaan enimmäismäärään saakka.  

TSV jalostaa Päijänne-veden sekä omien pohjavesialueidensa veden normien mukai-
seksi, johtaa veden omistamansa yhdysvesijohtoverkon avulla jäsenkuntien taajamiin 
sekä ylläpitää jäsenkuntien johtoverkoissa tarvittavan paineen. 

Jäsenkuntien vesilaitokset ostavat talousveden valmiiksi paineistettuna TSV.ltä ja myyvät 
sen edelleen asiakkailleen.  
 
Vastuurajat 

 periaatteessa vastuurajat ovat selkeät em. mukaisesti 

 harmaat alueet liittyvät johtoverkkoon, kun TSV:n yhdysvesijohtoverkko ja paikalli-
nen jakeluverkko ovat yksi kokonaisuus, jossa esim. laatumuutosten tai vuotovesien ra-
jausta ei aina voida tehdä tarkasti 

 vesitornit ovat yhtä poikkeusta ( Kellokoski ) lukuun ottamatta jäsenkuntien omai-
suutta, mutta TSV huolehtii niiden käytöstä ja kunnossapidosta erillisiin sopimuksiin pe-
rustuen; ei aiheuta merkittäviä ongelmia 
 
Suurimmat ongelmakohdat/kehitysmahdollisuudet 

 verkostojen vuotoasiat; Tuusulan kunnan alueella on eniten TSV:n yhdysjohtoja, Si-
poossa myös paljon; oletuksena voi ajatella, että näissä jäsenkunnissa paikallisen vesi-
laitoksen vuotovesissä on suhteessa enemmän TSV:n johdoista aiheutuvaa kuin muissa 
kunnissa; toisaalta tämä on vain karkea oletus ja tilanne voi todellisuudessa olla toisinkin 
päin 

 ratkaisua vaikea löytää; ehkä paras keino on kehittää yhdessä jäsenkuntien kanssa 
mittaustekniikoita ( vesimäärä, paine ), joiden avulla yleinen vuototilanne saadaan pysy-
mään hyvänä 
 
Jakeluketjujen toiminta ja vaikutusmahdollisuudet 

 TSV vastaa toimitettavan veden laadusta ja on kaikissa ongelmatilanteissa yhteis-
työssä jäsenvesilaitoksen kanssa  

 veden loppukäyttäjille vesilaitoksella on vain yhdet kasvot 
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5 Strategian perusosat 
 
5.1 Perustehtävä ( missio ) 

 
Kuntayhtymän tehtävänä on yleiseen vesilaitostoimintaan kuuluvien palveluiden tuotta-
minen ja myynti. Kuntayhtymä voi hoitaa lisäksi ne tehtävät, joita kunnat ovat erillisellä 
päätöksellä antaneet kuntayhtymän tehtäviksi. 
 
Kuntayhtymä omistaa ja hallitsee toimintaansa varten tarpeellisia toimitiloja ja kiinteistöjä. 
 
TSV hankkii raakavettä ja jalostaa siitä korkealaatuista, vähintään normien mukaista ta-
lousvettä sekä toimittaa tämän talousveden jäsenkuntiensa sekä muiden sopimusasiak-
kaiden jakeluverkkoihin häiriöttömästi ja edullisesti. 
 
TSV ylläpitää toiminnan kannalta tarpeellista infrastruktuuria kuten laitteistoja, putkistoja 
ja pohjavesialueita. 
 
TSV toimii aktiivisesti käytössään olevien pohjavesien puhtaana säilyttämiseksi ja niiden 
antoisuuden turvaamiseksi 
 
Huolehdimme toiminta-alueemme riittävän laadukkaasta vesihuollosta yhdessä kump-
paneidemme kanssa asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti ja kestävää kehitystä 
edistäen. 

 
5.2 Tahtotila 2020 ( visio ) 

 
TSV on luotettava, hyvämaineinen, korkealaatuisen talousveden toimittaja. 

 
5.3 Arvot 

 
Luotettavuus ja yhteisvastuullisuus 
 

Kuntayhtymä ostaa raakavettä Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:ltä ja myy valmiin tuotteen 
jäsenkuntiensa vesilaitoksille, pieniä määriä myös rajanaapureille.  Keskeinen asia on pi-
tää yllä luotettavat ja ennen kaikkea yhteisvastuulliset suhteet tässä toimintakentässä.  
Samaan luokkaan voidaan vielä lisätä muut naapurivesilaitokset. 
 
Luotettavuuteen kuuluu myös veden loppukäyttäjien kanssa yllä pidettävät suhteet, vaik-
ka juridiset sopimussuhteet kuuluvatkin jäsenkuntien vesilaitoksille. 
 
 
Henkilöstön motivaatio ja innovatiivisuus 

 
Vesilaitos ei voi toimia ilman motivoitunutta ja ammattitaitoista henkilökuntaa.  Erikois-
vaateen tälle asettaa henkilöstön pieni määrä, noin 10 henkilöä. Korostetuksi tulee toi-
minta häiriötilanteissa sekä normaalityöajan ulkopuolisessa päivystyksessä.  Yhteishenki 
on avainsana ja luo mahdollisuuden ilman byrokratiaa tehokkaaseen toimintaan. 
 
Uudet ajatukset toimintojen ja tekniikan kehittämisestä ja niiden ennakkoluuloton kokeilu 
antavat mahdollisuuden tuloksellisempaan toimintaan ja ovat samalla osa henkilöstön 
motivoitumista työhönsä. 
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Avoimuus ja tiedottaminen 
 
Julkishallinnollisena laitoksena toiminnan tulee olla avointa.  Asetuksellakin määritetty 
velvollisuus veden laadun tiedottamisesta yleisölle on selvyys.  Häiriötilanteiden aikaiset 
tiedotusrutiinit auttavat vedenkäyttäjien kielteisiin reaktioihin ja vähentävät jopa mahdol-
lista veden aiheuttamaa sairastumisriskiä. Jatkuva tiedottaminen paikallismediassa vesi-
laitoksen asioista tasapainottaa yleisön saamaa mielikuvaa siltä varalta, että häiriötilan-
teet loisivat kielteisen kuvan laitoksesta. 
 
Kestävä kehitys 

 
Kestävän kehityksen periaate Tuusulan seudun vesilaitoksella tarkoittaa käytössä olevi-
en pohjavesialueiden luonnon säilyttämistä käyttökelpoisena myös tuleville sukupolville 
sekä mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavan vesilaitostekniikan käyttöä. Hydro-
logisesti oikeaoppinen vedenotto, aktiivinen toiminta pohjavesialueiden suojelemiseksi ja 
kemikaalien käytön minimointi vesilaitostekniikassa ovat ydinasioita. 
 
Taloudellinen tehokkuus 
 
Perusasia hyvään taloudelliseen tehokkuuteen pääsemiseksi on toimintakulujen oikea 
harkinta. Kuntayhtymässä tähän pyritään oman henkilöstön ja ulkopuolisen palvelutuo-
tannon mahdollisimman hyvällä yhteen sovittamisella.  Myös investointien oikea toteutus, 
niin ajan kuin kilpailutuksenkin suhteen, on tärkeää pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. 
Mahdollisimman vähäinen velkaantuneisuus antaa mahdollisuuden tehokkaaseen talou-
denpitoon.   
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6 Strategiset mittarit 

Strategisia mittareita seurataan vuositasolla ja ne raportoidaan tilinpäätöksessä toiminta-
kertomuksen yhtenä osana. 

 
6.1 Veden laatu 

Talousvesinormi asettaa veden laadulle ehdottomat laatuvaatimukset sekä tämän lisäksi 
laatusuositukset. Vedentuotantolaitoksilta pumpatun veden laatua seurataan mm. kuu-
kausittain tehtyjen laboratorioanalyysien perusteella. Tärkeimmät ja selvimmin arvioitavat 
analyysit ovat: 

-koliformiset bakteerit, suositus 0 pmy/100 ml 

-rautapitoisuus, suositus 0,2 mg/l 

-mangaanipitoisuus, suositus 0,05 mg/l 

Mittarina on em. analyysien suositusarvojen ylitykset. Analyysimäärä yhteensä noin 400 
kpl/vuosi.  Ylitysten tavoitetaso 0 kpl/vuosi. 

 
6.2 Käyttöhäiriöt 

 
Käyttöhäiriöiksi laitoksella kirjataan kaikki sellaiset laitoksen omaan käyttöön ja hallintaan 
kuuluvat häiriötilanteet, joilla todetaan olevan vaikutusta tai selkeä vaikutusmahdollisuus 
vedenkäyttäjien saaman veden laatuun. Tavoitetaso 0 kpl/vuosi. 

 
6.3 Henkilöstön sairauspoissaolot 

Henkilökunnan sairastavuus lasketaan prosentteina vuotuisesta, todellisesta kokonais-
työajasta vuorokausitasolla.  Poissaoloissa erotellaan sairaudesta ja työtapaturmista joh-
tuvat poissaolot erikseen. Kolmena viime vuonna sairauksista ja työtapaturmista aiheu-
tuvien poissaolojen osuus on ollut kokonaisuudessaan 1,4 – 5,5 %, josta sairaustapauk-
sista johtuvia on ollut 0,7 – 2,6 %, ja työtapaturmista johtuvia 0,5 – 4,8 %.   
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7 Strategiset teemat 
 
7.1 Raakaveden riittävyyden ja laadun turvaavat toimet 

Toiminta tunneliyhtiössä ( Pääkaupunkiseudun Vesi Oy ): 

-omistusosuus 71 osaketta, 5,46 % osakekannasta, juuri hankittu 15 lisää 
-osallistuminen hallitustyöskentelyyn 
-aktiivinen seuranta erityisesti omien vedenottokohtien toiminnasta 
-valvontasopimus Korpimäen pumppaamosta tunneliyhtiön kanssa 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat 

-kaikille käytössä oleville pohjavesialueille tehty suunnitelmat 
-vanhin ( Hyrylä ) päivitetty, muiden päivityksiä tehdään ikäjärjestyksessä tai erityisen 
tarpeen vaatiessa 

Kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvät lausunnot: 

-lausuntojen merkitys suuri 
-kohdistuvat pääasiassa kunnan ja valtion lupa-asioihin 
-yhteistyö ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa ( ELY-keskus, paikallinen ympäristö-
keskus )  
-valvotaan pohjavesien suojelun kannalta oikeiden periaatteiden noudattamista ( mm. 
suojelusuunnitelmien määräyksiä ) 

Aluevalvonta: 

-yleinen pohjavesialueiden havainnointi ja puuttuminen epäkohtiin 
-normaaliin työrutiiniin kuuluvat laitoskierrokset 

 
7.2 Riskienhallinta ja varautuminen 

Valmiussuunnittelu: 

-vakaviin poikkeustilanteisiin varautuminen ( sota, sodan uhka ) 
-lakisääteinen, on osa kuntien kokonaisvaltaista valmiussuunnitelmaa 
-ei yleinen, vain viranomaiskäyttöön  
-vanhentunut, vaatii päivityksen  

Varautumissuunnittelu: 

-normaaliajan kriisitilanteisiin varautuminen 
-yleinen, koko henkilökunnan käytössä oleva ohjeistus yllättävien tilanteiden varalle 
-myös pelastus- ja terveysviranomaisten hyväksymä ja tiedostama 
-laadittu v. 2009, jatkuvat päivitykset  
-käytännön harjoitukset vuosittain jäsenvesilaitosten kanssa 

Vakuutukset: 

-vahinkoriski veden laadun ja toimitusvarmuuden varalle vakuutettu tuotevastuuvakuu-
tuksella, enimmäismäärä 1,0 milj.e. 
-omaisuusvakuutukset käypien arvojen mukaiset  

Taloudellisten riskien hallitseminen: 

-lainakannan korkoriskeiltä suojautuminen tarvittaessa 
-toiminnasta aiheutuviin riskeihin varautuminen, riskianalyysien käyttö 
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7.3 Henkilöstöohjelma 

Eläköityminen: 

-vuoden 2012 aikana 2- 3 jää pois ( taloushallinto, investointien valvonta ) 
-hyödynnetään ulkopuolisia rekrytointifirmoja 
-koeajan mahdollisuus muistettava 
-yhteisön toimivuus otetaan huomioon 
-laaditaan pidemmän aikavälin analyysi 

Palkkastrategia: 

-peruspalkkaus keskitaso, päivystys 50 % 
-kollektiivinen palkitseminen 
-palkitsemiseen ei käytetä objektiivisia mittareita 

Henkilöstön osaaminen ja koulutus: 

-koulutustapahtumia vähintään kerran vuodessa jokaiselle 
-tietoteknisen osaamisen varmentaminen 
-koulutukseen myötämielinen työnantaja-asenne 
-henkilöstövaihto harkintaan 

Henkilöstön hyvinvointi: 

-oleellista jokapäiväinen keskusteluyhteys 
-jokaiselle mahdollisuus kehityskeskusteluun 
-kannustaminen liikunnallisuuteen ja terveisiin elämäntapoihin 

 
7.4 Viestintä 

Yleisviestintä: 

-kuntayhtymän ilmettä pidetään yllä positiivisessa hengessä omalla alueella 
-hyvää vesilaatua mainostetaan yleisen tietoisuuden lisäämiseksi ( luomu-vesi ) 
-keinoja: paikallislehdet, kotisivusto ( myös englannin ja ruotsin kielet ), sosiaalinen me-
dia 
-ei tarvita kansainvälistä tai edes valtakunnallista mainontaa 

Kriisitilanneviestintä: 

-ohjeistus pidetään ajan tasalla ( varautumissuunnitelma ) 
-kahdesti vuodessa yhteisneuvonpito alueen tiedottajien, terveysviranomaisten ja paikal-
lisvesilaitosten kanssa 
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8 Strategian toteuttaminen 
 

Tämä Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän strategia on tarkoitettu työkaluksi toi-
minnan jatkuvaan kehittämiseen ja sen seurantaan. 

Vuosittain talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa asetetaan tästä strategiasta johdetut 
tavoitteet. 

Vuositasolla toimintaa seurataan tilinpäätöksen yhteydessä sekä tarkastuslautakunnan 
arviointikertomuksessa raportoitujen strategisten mittareiden perusteella.  

Pidemmällä aikavälillä strategia suunnitelmaa arvioidaan, sekä sen sisältöä tarkistetaan 
valtuustokausittain. Ensimmäinen arviointi ja tarkistus suoritetaan vuoden 2016 istuvalle 
yhtymävaltuuston kevätkokoukselle, ellei erityistä syytä muutoin ilmene. 
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