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1 Sopijapuolet 
 

Tuusulan kunta / Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 
(jäljempänä: Tuusula/ympäristökeskus) 
Järvenpään kaupunki 
(jäljempänä: Järvenpää) 
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä 
(jäljempänä: KUVES) 
 

2 Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet 
 
2.1 Tuusula/ympäristökeskus, Järvenpää ja KUVES sopivat tällä sopimuksella Tuusulanjärven tilan 

parantamisesta vuonna 2004 laaditun periaatesopimuksen1 mukaan KUVES:lle kuuluvan Tuu-
sulanjärven kunnostushankkeen tehtävien siirtämisestä ympäristökeskuksen hoidettavaksi 
1.1.2019 alkaen toistaiseksi.  

 
2.2 KUVES:n johtokunta on 17.5.2018 § 17 käsitellyt kunnostushankkeen siirtämistä ympäristö-

keskukselle ja päättänyt pyytää jäsenkuntien/jäsenyhteisöjen sekä KeskiUudenmaan ympäris-
tökeskuksen lausunnot vesistöasioiden hallinnointia koskevasta esityksestä. Tuusula, Järven-
pää ja ympäristökeskus ovat lausunnoissaan puoltaneet kunnostushankkeen siirtämistä. KU-
VES:n yhtymäkokous on lausuntojen jälkeen 14.11.2018 § 9 hyväksynyt omalta osaltaan Tuu-
sulanjärven kunnostushankkeen siirtymisen 1.1.2019 alkaen KUVES:tä Keski-Uudenmaan ym-
päristökeskukselle. 

 
2.3 Kunnostushankkeen siirron tavoitteena on turvata Tuusulanjärven vesiensuojelutyön pitkä-

jänteinen kehittäminen osana järven ja sen valuma-alueen muita vesien- ja ympäristönsuoje-
lutoimia. 

 
2.4 Ympäristökeskus voi yhteistoimintasopimuksensa2 9.3-kohdan mukaisesti tuottaa tarvittaessa 

KUVES:lle myös muita vesiensuojelupalveluita edellyttäen, ettei se heikennä ympäristökes-
kuksen sopijakuntien palvelutasoa. Lisäpalveluista ja niiden rahoituksesta sovitaan erikseen 
KUVES:n ja ympäristökeskuksen kesken. 

 
3 Siirrettävä toiminta ja sen kehittäminen 
 
3.1 Tuusulanjärven kunnostushankkeen tehtävänä on Tuusulanjärven vesiensuojelutoimenpitei-

den toteuttaminen hankkeen toimintasuunnitelman mukaisesti. 
 

  

                                                           
 
1 Liite 1 
2 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa koskeva kuntien välinen yhteistoimintasopimus 
14.9.2012 
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3.2 Siirrettävien tehtävien mukana KUVES:tä siirtyy ympäristökeskukselle seuraavat sopimukset: 
 

Sopimuksen kohde Sopija3 Voimassaoloaika Vuosikulut 

Tuusulanjärven hoitokalastus  Jomiset Oy 2018–2019 
(optio 2020) 

n. 40 000 € 

Tuusulanjärven hoitokalastus-
saaliin käsittely 

Lassilan tila 2014–toistaiseksi n. 2 000 € 

Hapettimien täysylläpito Vesi Eko Oy 2017–2020 6 000 € 

Tuusulanjärven hoitotoimenpi-
teet 

Kirkonkylä-Hyökkälän 
osakaskunta, Lammas-
kallion yhteisen vesialu-
een osakaskunta, Paija-
lan yhteisen vesialueen 
osakaskunta, Tuomalan 
kalastuskunta, Vanha-
kylän rauhoitusalueen 
yhteisen vesialueen 
osakaskunta, Vanhaky-
län yhteisen vesialueen 
osakaskunta 

2018–2020 Ei kustan-
nuksia 

Viljelijälähtöistä tiedonvälitystä 
maatalouden vesiensuojelusta 
Keski-Uudellamaalla (VILKKU 
Plus) 

Ympäristökeskus, Keski-
Uudenmaan maaseutu-
hallintopalvelut, Van-
taanjoen ja Helsingin 
seudun vesiensuojelu-
yhdistys ry 

2018–2020 Ei kustan-
nuksia 

Loutinoja kuntoon -hanke Järvenpää, Vantaanjoen 
ja Helsingin seudun ve-
siensuojeluyhdistys ry 

2018–2020 Ei kustan-
nuksia 

tuusulanjärvi.org -nettisivut Nebula Oy 23.8.2018–
23.8.2019 

n. 110 € 

Seittelin kosteikon seuranta-
aseman sähkön myyntisopimus 

Fortum Markets Oy toistaiseksi n. 600 € 

Tuusulanjärven hapettimien 
sähkön myyntisopimus 

Vantaan Energia Oy 31.12.2018 
saakka 

n. 1 500 € 

Seittelin kosteikon seuranta-
aseman ja Tuusulanjärven ha-
pettimien sähkön siirtosopimus 

Caruna Oy toistaiseksi n. 3 500 € 

  
3.3 KUVES vastaa siitä, että edellä mainitut sopimukset ovat siirrettävissä, ja että muut sopijat 

ovat tietoisia siirrosta. KUVES vastaa myös ennen kunnostushankkeen siirtämistä siirrettävistä 
sopimuksista aiheutuneista kustannuksista ja velvoitteista. 

 
3.4 KUVES luovuttaa kopiot siirrettävistä sopimuksista ympäristökeskukselle viimeistään tehtä-

vien siirron yhteydessä 1.1.2019.  
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3.5 Ympäristökeskus kehittää yhteistyössä kunnostushankkeen ohjausryhmän4 sekä Tuusulan ja 
Järvenpään kanssa hankkeeseen kuuluvia vesiensuojelutoimia ja niiden resursointia. Kunnos-
tushankkeen kehittäminen käsitellään hallinnollisesti osana ympäristökeskuksen toimintaa ot-
tamalla huomioon hankkeen ohjausryhmän rooli. 

 
4 Siirrettävä työntekijä 
 
4.1 KUVES:n vesistötutkija Jaana Hietala siirtyy työsopimuslain (55/2001) 1:10 §:n tarkoittaman 

liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti vanhana työntekijänä Tuusulan/ympäristökes-
kuksen palvelukseen 1.1.2019 alkaen. 

 
4.2 Tuusula perustaa ympäristökeskukseen KUVES:tä siirtyvää vesistötutkijaa varten ympäristö-

suunnittelijan toistaiseksi voimassa olevan viran. Virka sijoitetaan ympäristökeskuksen ympä-
ristönsuojelun tulosyksikköön. Siirtyvän työntekijän lähiesimies ympäristökeskuksessa on ym-
päristönsuojelupäällikkö. 

 
4.3 Tuusulan palvelukseen ympäristösuunnittelijana siirtyvän vesistötutkijan työkyvyttömyys-

eläkkeen, yksilöllisen varhaiseläkkeen ja työttömyyseläkkeen omavastuumaksujen maksami-
sesta vastaa Tuusula kuitenkin siten, että viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen solmimi-
sesta tapahtuneen eläkkeellesiirtymisen omavastuuosuudesta vastaavat Tuusula ja KUVES 
palvelussuhteen keston mukaisessa suhteessa. Siirtyvän työntekijän lomapalkkavelka siirre-
tään Tuusulalle ja se käsitellään ympäristökeskuksen talousarviossa siirtymisen jälkeen ensim-
mäisen vuoden menona ja laskutetaan KUVES:tä.  

 
4.4 KUVES vastaa ennen työntekijän siirtymistä erääntyneistä työntekijän saatavista. 
 
4.5 Siirtyvä työntekijä laatii kahden kuukauden kuluessa siirron jälkeen yhteistyössä lähiesimie-

hensä kanssa tehtävää koskevan tulostoimenkuvan vuositavoitteineen ja koulutustarpeineen. 
 
5 Siirrettävä irtaimisto ja immateriaalioikeudet 
 
5.1 KUVES siirtää korvauksetta ympäristökeskuksen hallintaan kunnostushankkeeseen kuuluvat 

vesistönäytteenoton välineet sekä muun kunnostushankkeeseen kuuluvan irtaimiston ja im-
materiaalioikeudet. 

 
5.2 KUVES laatii kunnostushankkeeseen kuuluvasta irtaimistosta luettelon, jonka se toimittaa vii-

meistään 1.1.2019 mennessä ympäristökeskukselle. Ympäristökeskus voi tarvittaessa jättää 
vastaanottamatta hankkeeseen kuuluvaa irtaimistoa sen kunnon, muun käyttökelpoisuuden 
tai tarpeellisuuden perusteella.  

 
5.3 Kunnostushankkeen mukana siirrettävää immateriaalioikeutta ovat: 

 http://www.tuusulanjarvi.org/ -domaini ja siihen liittyvät Tuusulanjärven kunnostushank-
keen internetsivut 

 hankkeeseen liittyvät valokuvat sekä muu sähköinen aineisto. 
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5.4 KUVES vakuuttaa siitä, että: 

 se omistaa luovutettavat immateriaalioikeudet yksin eikä sen lisäksi ole olemassa muita 
haltijoita tai kanssaomistajia  

 luovutettavat immateriaalioikeudet eivät loukkaa kolmansien tahojen oikeuksia 

 minkään luovutettavan immateriaalioikeuden pätevyyttä ei ole riitautettu 

 kaikki ennen luovutusajankohtaa (1.1.2019) erääntyvät luovutettavien immateriaalioi-
keuksien maksut on maksettu 

 kaikki luovutettavat immateriaalioikeudet ovat voimassa eikä KUVES ole tehnyt tai jättä-
nyt tekemättä mitään, mikä voisi vaikuttaa jonkin immateriaalioikeuden voimassaoloon 
negatiivisesti 

 KUVES ei ole tehnyt tai valtuuttanut kolmatta tahoa tekemään mitään luovutettavia im-
materiaalioikeuksia koskevaa sopimusta, lisenssiä tai muuta sitoumusta, joka on tai voi 
olla ristiriidassa tämän sopimuksen mukaisen immateriaalioikeuksien luovutuksen kanssa 
tai rajoittaa immateriaalioikeuksien hyödyntämistä. 

 
5.5 Ympäristökeskus vastaa irtaimiston ja immateriaalioikeuksien siirron jälkeen kaikista niihin 

kohdistuvista velvoitteista ja kustannuksista. 
 
5.6 KUVES sallii ympäristökeskuksen käyttää korvauksetta enintään vuoden 2019 loppuun hank-

keen irtaimiston varastointiin tarkoitettuja tilojaan, minkä jälkeen ympäristökeskus siirtää ir-
taimiston omiin tiloihinsa, tai varastotilojen käytön jatkamisesta sovitaan erikseen KUVES:n ja 
ympäristökeskuksen kesken. 

 
6 Asiakirjahallinto ja arkistointi 
 
6.1 Kunnostushankkeen arkisto ennen hankkeen siirtoajankohtaan (1.1.2019) jää KUVES:n hallin-

taan. KUVES vastaa hallinnassaan olevien asiakirjojen asianmukaisesta arkistoinnista. 
 
6.2 KUVES lainaa tarvittaessa ympäristökeskukselle hallinnassaan olevan kunnostushanketta kos-

kevan asiakirjan tai luovuttaa siitä ympäristökeskukselle kopion. 
 
6.3 Ympäristökeskus vastaa kunnostushankkeen asiakirjojen arkistoinnista siirtoajankohdasta 

(1.1.2019) eteenpäin arkistonmuodostumissuunnitelmansa mukaisesti. 
 
7 Kunnostushankkeen rahoitus 
 
7.1 Tuusula ja Järvenpää vastaavat Tuusulanjärven kunnostushankkeen rahoituksesta. Tuusulan 

ja Järvenpään rahoitusosuudet kunnostushankkeeseen vuonna 2019 ovat 90 000 euroa/kunta 
kuitenkin siten, että Tuusulan rahoitusosuudesta 5 000 euroa on sen omarahoitusosuutta ym-
päristökeskuksen Vilkku Plus -hankkeeseen (Viljelijälähtöistä tiedonvälitystä Keski-Uudella-
maalla -hanke). 

 
7.2 Ympäristökeskus hakee kunnostushankkeeseen vuosittain tarvittaessa ulkopuolista rahoi-

tusta esimerkiksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta. 
 
7.3 Tuusulanjärven kunnostushanke budjetoidaan osana ympäristökeskuksen talousarviota. 

Hankkeen tulot ja menot kirjataan ympäristökeskuksen kirjanpidossa siten, että ne voidaan 
kustannusseurannassa saada erilleen ympäristökeskuksen muista taloustiedoista. 
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7.4 Tuusulan ja Järvenpään vuosittaiset rahoitusosuudet kunnostushankkeeseen esitetään vuo-
sittain tarkennettavassa kunnostushankkeen hankesuunnitelmassa ja ympäristökeskuksen 
palvelusopimuksessa. 

 
7.5 Ympäristökeskus laskuttaa Tuusulaa ja Järvenpäätä kuukausittain kunnostushankkeen rahoi-

tuksesta osana niiden ympäristökeskukselle maksamia yhteistoimintakorvauksia. Kunnostus-
hankkeen rahoitusosuudet ovat ympäristökeskuksen tilinpäätöksessä osana Tuusulan ja Jär-
venpään yhteistoimintakorvausten tasoituslaskelmia, joilla liikaa maksetut yhteistoimintakor-
vaukset merkitään ympäristökeskuksen siirtoveloiksi ja liian vähän maksetut yhteistoiminta-
korvaukset siirtosaamisiksi. Yhteistoimintakorvausten siirtovelat maksetaan ja siirtosaamiset 
laskutetaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. 

 
8. Kunnostushankkeen hallinnointi 
 
8.1 Tuusulanjärven kunnostushanketta ohjaa ja koordinoi ohjausryhmä, jossa on yksi varsinainen 

jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä seuraavista yhteistyötahoista:  
1) Tuusula 
2) Järvenpää 
3) Uudenmaan ELY-keskus 
4) Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys ry / Pro Tuusulanjärvi -liike 
5) Tuusulanjärven osakaskunnat 
6) Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut / Tuusulan Seudun Maataloustuottajain yh-

distys ry 
7) ympäristökeskus. 
 
Yhteistyötahon ollessa kaksi eri toimijaa tulee varsinaisen jäsenen ja varajäsenen edustaa eri 
toimijoita. Ympäristökeskus pyytää yhteistyötahoja/toimijoita nimeämään varsinaiset jäsenet 
ja varajäsenet ohjausryhmään. Ohjausryhmän varsinaisen jäsenen ja/tai varajäsenen vaihtu-
misesta tai jonkin yhteistyötahon/toimijan jättäytymisestä pois ohjausryhmästä tulee viipy-
mättä ilmoittaa ympäristökeskukselle. 
 

8.2 Kunnostushankkeen ohjausryhmän tehtävänä on toimia Tuusulanjärven vesiensuojelun asian-
tuntijaryhmänä ja hankkeen koordinoijana. Hankkeen päätöksenteossa noudatetaan Tuusu-
lan kunnan hallintosääntöä. 
 

8.2 Kunnostushankkeen ohjausryhmä korvaa 1.1.2019 alkaen hankkeen aiemmat ohjaus- ja kun-
nostustyöryhmät. 
 

8.3 Ohjausryhmän puheenjohtajuus on vuorovuosina Järvenpäällä ja Tuusulalla Järvenpään edus-
tajan ollessa puheenjohtaja vuonna 2019. Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan varapuheen-
johtajan vuodeksi kerrallaan. Ympäristökeskuksen edustaja ohjausryhmässä on hankkeesta 
vastaava ympäristösuunnittelija, joka toimii myös ohjausryhmän sihteerinä. Ohjausryhmä voi 
tarvittaessa kutsua asiantuntijoita kokoukseensa. Ympäristökeskus voi lisäksi ohjausryhmän 
esityksestä kutsua ohjausryhmätyöskentelyyn uusia yhteistyötahoja/toimijoita. Ympäristö-
keskuksen johtajalla ja ympäristönsuojelupäälliköllä on osallistumisoikeus ohjausryhmän ko-
kouksiin. 

 
8.4 Kunnostushankkeen ohjausryhmä kokoontuu vuosittain sopimansa kokousaikataulun mukai-

sesti sekä tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. Ohjausryhmän sihteeri huolehtii ohjausryh-
män kokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta. 
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9 Sopimushallinta 
 
9.1 Tämän sopimuksen voimassaolon sekä mahdollisten muutosten ja erimielisyyksien ratkaise-

misen osalta noudatetaan ympäristökeskuksen voimassa olevaa yhteistoimintasopimusta. 
 
10 Sopimuskappaleet 
 
10.1 Tätä sopimusta on tehty neljä (4) samansanaista kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle ym-

päristökeskus mukaanluettuna. 
 
 Tuusulassa ____. päivänä tammikuuta 2019 

 
 

Tuusulan kunta 
 
 
 
Arto Lindberg 
pormestari 

 
 
 
Harri Lipasti 
kansliapäällikkö 

  
Järvenpään kaupunki 
 
 
 
 
Olli Naukkarinen 
kaupunginjohtaja  
 

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun 
liikelaitoskuntayhtymä 
 
 
 
Kari Korhonen 
toimitusjohtaja 

 
Liitteet 
 
Liite 1 Periaatesopimus yhteistyöstä Tuusulanjärven tilan parantamiseksi, 2004 
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