
















Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yh 23.8.2018/ 33 § / liite 2

TALOUSARVIO VUODELLE 2019

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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Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yh 23.8.2018 / 33 § / liite 2

1. TULOSLASKELMAOSA

Määrälliset tavoitteet
TP 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Veden myynti milj.m3 9,17 9,15 9,20 9,25 9,30
Veden hinta e/m3, alv 0% 0,3600 0,3700 0,3800 0,3900 0,4000

Tuloslaskelma
TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

1000 e 1000 e 1000 e 1000 e 1000 e

TOIMINTATULOT 3450 3708 3830 3922 4034

TOIMINTAMENOT 2287 2473 2538 2512 2542

TOIMINTAKATE 1164 1235 1292 1410 1492

RAHOITUSTUOTOT (+) JA -KULUT(-) -41 -44 -42 -70 -70

VUOSIKATE 1123 1191 1250 1340 1422

POISTOT 1216 1200 1246 1400 1400

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS -93 -9 5 -60 22

VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS 0 0 0 0 0

POISTOERON MUUTOS 33 33 33 33 33

TILIKAUDEN VEROT 0 0 0 0 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -60 24 38 -27 55

X:\Company\Arkisto\TSV\Ylläpitotehtävät (Y)\Yleishallinto (A)\Päätöksenteko (a)\Yhtymähallitus (YH)\Valmistelu\2018\Liitteet\2018-
06_23.8\liite 2

Yv 2 /2018 § 16, liite/bilaga 1

Yh 8 /2018 § 40, liite 3



Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yh 23.8.2018 / 33 § / liite 2

2. INVESTOINTIOSA
TP 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT

Yhdysjohto Talma-Söderkulla 114 2000 1000
Diggarinkadun vesijohto ja Poikkitien alitus 163
Toimiston remontti 11
Rusutjärven varavoima ja aurinkosähkö 500
Verkostosaneeraukset 600 300

YHTEENSÄ 288 2000 1000 600 800

MAANHANKINNAT 100

IRTAIMISTOHANKINNAT 20 20 70 20 20

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 308 2020 1070 920 820
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Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yh 23.8.2018 / 33 § / liite 2

3. RAHOITUSOSA
TP 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

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

Varsinainen toiminta ja investoinnit
Vuosikate 1123 1191 1250 1340 1422
Satunnaiset erät 0 0 0 0

Investoinnit
Käyttöomaisuusinvestoinnit 308 2020 1070 920 820
Rahoitusosuudet investointeihin
Käyttöomaisuuden myyntituotot

Varsin. toiminta ja investoinnit, netto 815 -829 180 420 602

Rahoitustoiminta
Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 1300 1000 0 0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos 404 500 600 600 600

Muut maksuvalmiuden muutokset -141 0 0 0 0

Vaikutus maksuvalmiuteen 552 -29 580 -181 2
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 Järvenpää Ote pöytäkirjasta 3/2018 1 ( )4
Järvenpään Veden johtokunta 27.09.2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 14
Tuusulan seudun vesilaitos ky:n lausuntopyyntö taloussuunnitelmasta 2019

JARDno-2018-3026

Valmistelija / lisätiedot:
Ari Kaunisto
ari.kaunisto@jarvenpaa.fi
toimitusjohtaja

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV) pyytää perussopimuksen 15 §:n 
mukaisesti lausuntoa varainhoitovuodeksi 2019 vahvistettavasta yksikköhinnasta sekä 
investointiohjelmasta.

Lausunto on toimitettava 30.9.2018 mennessä.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

Vuoden 2018 veden yksikköhintana on ollut 0,37 €/m³. Kuntayhtymän hallitus on 
kokouksessaan 23.8.2017 hyväksynyt vuodelle 2019 talousarvioehdotuksen, joka 
perustuu veden yksikköhintaan 0,38 €/m³ + alv. Veden yksikköhinta nousee 1 snt/m³, 
verrattuna vuoteen 2018.

Tuloslaskelma

Toimintatulot vuodelle 2019 on arvioitu olevan 3,830 milj. euroa.

Vuosille 2020 – 2021 on vedenmyynnissä arvioitu 0,5 %:n kasvua.

Taloussuunnitelmavuosille 2019 on arvioitu veden yksikköhinnan olevan 0,38 €/m³ ja 
vuodelle 2020 veden yksikköhinnan olevan 0,385 €/m³. Perusteena ovat 
Jäniksenlinnan laitoksen sekä Talma - Söderkulla runkolinjan suurinvestointi ja niistä 
seuraavat rahoitus sekä lainan lyhennykset.

Toimintakulut

Toimintamenot vuodelle 2019 on arvioitu olevan 2,538 milj. euroa. Toimintamenoissa 
on n. 65 000 € kasvua, verrattuna 2018 vuoteen. Kasvua tulee mm. verkoston 
kunnossapitomäärärahojen kasvusta ja vedenpuhdistuprosessin materiaalista sekä 
sähkön kustannuksista.

Toimintakatteessa tavoitteena vuodelle 2019 on 1,293 milj. euroa ja vuosikate 1,251 
milj. euroa.

Investointiosa

Vuoden 2019 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2020 - 2021 on pääasiallisena 
investointina yhdysjohdon rakentaminen Talma – Söderkulla välille. Tässä vuoden 
2019 osuus 1,0 M€.

Maanhankintavarauksia ei ole ja irtaimistohankinnoille on varauksena 70 000 €. 
Irtaimistossa on mm. päivystysauton hankinta.

Investointiohjelmassa esitetyt kustannukset vuodelle 2019 ovat yhteensä 1 070 000 €.
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 Järvenpää Ote pöytäkirjasta 3/2018 2 ( )4
Järvenpään Veden johtokunta 27.09.2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Rahoitusosa

Rahoitusosassa varaudutaan 1,0 M€:n uuden pitkäaikaisen lainan nostamiseen, Talma 
- Söderkulla yhdysjohdon 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. 25 000 € vuoden 2019 osalla. Järvenpään Veden 
kannalta on kuitenkin merkittävää, että Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymä 
huolehtii vedenkäsittelylaitoksista ja verkostoista. Verkostojen laajentaminen 
osakaskuntien alueella on myös kuntien kannalta merkittävää, kun alueet laajenevat 
ja niihin tulee uutta asutusta ja teollisuutta. Verkostojen laajentuminen lisää asiakkaita 
ja myös veden käyttöä ja siitä saatavia tuloja.

Edellä olevat asiat huomioiden Järvenpään Vedellä ei ole huomautettavaa vuoden 
2019 talousarvioehdotukseen ja siihen liittyvään veden yksikköhintaan eikä 
kuntayhtymän vuosien 2020 - 2021 investointiohjelmaan.

Ehdotus
Esittelijä: Ari Kaunisto

 

Johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona Tuusulan seudun 
vesilaitoskuntayhtymälle esittää, että:

Järvenpään kaupunki hyväksyy vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa veden 
yksikköhinnaksi 0,38 € / m³ + voimassa oleva alv.
Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista kuntayhtymän vuosien 2020 - 
2021 talousohjelmaan

Päätös
 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi
Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymä
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Järvenpään Veden johtokunta 27.09.2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi) 28.9.2018 
alkaen.

Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi 1.10.2018.
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Järvenpään Veden johtokunta 27.09.2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto
§14

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä 
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa 
(KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).

Yh 8 /2018 § 40, Liite 2Yv 2 /2018 § 16, liite 2
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Ote pöytäkirjasta
Protokollsutdrag

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta /
Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten

§ 32 18.09.2018

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän talousarvio v.2019 ja investointiohjelma
2019 – 2021, Lausunto / Samkommunen Tusbynejdens vattenverks budget år 2019
och investeringsprogram 2019 – 2021, Utlåtande

431/02.02.02/2017

VESI § 32 Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten 18.9.2018
Valmistelija / Beredare: liikelaitosjohtaja/affärsverksdirektör
Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän (myöh. TSV)
perussopimuksen 15 §:n mukaan tulee jäsenkuntien antaa
lausunto kutakin varainhoitovuotta varten vahvistettavasta veden
yksikköhinnasta sekä investointiohjelmasta. TSV:n yhtymähallitus
pyytää Sipoon kunnanhallituksen lausuntoa kuntayhtymän
hallituksen kokouksessaan 23.8.2018 hyväksymästä
talousarvioehdotuksesta vuodelle 2019 ja investointiehdotuksesta
vuosille 2019 – 2021, liite 1.

Talousarvioehdotus 2019
Talousarvioehdotus 2019 perustuu veden yksikköhintaan 0,38
€/m3 + alv 24 %. Veden yksikköhintaan esitetään 0,01 €/m3
korotusta. Vuosien 2014 – 2017 aikana yksikköhintaan ei ole
tehty korotuksia.

Sipoon Veden johtokunnalla ei ole huomautettavaa
talousarvioehdotuksesta vuodelle 2019.

Investointiohjelma 2019 – 2021
Vuosien 2019 – 2021 merkittävin investointi on yhdysvesijohdon
rakentaminen Talmasta Söderkullaan. Talousarviossa vuodelle
2019 investointiin on varattu 1 000 000 euroa.

Söderkullan taajaman vedenjakelu on nykyisin yhden
yhdysvesijohdon varassa. Toisen yhdysvesijohdon rakentaminen
turvaa vedenjakelun myös tilanteissa, joissa nykyistä
yhdysvesijohtoa ei olisi mahdollista käyttää. Lisäksi Söderkullan
kasvava asukasmäärä edellyttää väistämättä lisäkapasiteetin
rakentamista lähitulevaisuudessa. Edellä mainittujen syiden
lisäksi uusi yhdysvesijohto mahdollistaa Arla Foods Oy:n
toiminnan jatkuvuuden sekä antaa mahdollisuuden kehittää ja
kasvattaa tuotantoa.

Sipoon Veden johtokunta esittää lausuntonaan

Yh 8 /2018 § 40, Liite 2Yv 2 /2018 § 16, liite 2



Ote pöytäkirjasta
Protokollsutdrag

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta /
Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten

§ 32 18.09.2018

investointiohjelmaan, että uuden yhdysvesijohdon rakentaminen
Talmasta Söderkullaan on edellä esitetyn mukaisesti
välttämätöntä yhdyskunnan vedenjakelun turvaamisen,
lisäkapasiteetin tarpeen sekä elinkeinoelämän
toimintamahdollisuuksien vuoksi. Urakka on edennyt aikataulussa
ja hyvässä yhteistyössä Sipoon Veden kanssa. Johtokunta kiittää
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän keskeisiä toimijoita
erinomaisesta yhteistyöstä hankkeen toteutuksessa.

Yhdysvesijohdon lisäksi investointikohteina esitetään Rusutjärven
laitokselle varavoiman ja aurinkosähkön hankkimista. Johtokunta
toteaa varautumisen olevan kaikille vesilaitostoimijoille kriittisen
tärkeää. Investointiohjelmasta ei johtokunnalla ole muuta
lausuttavaa.

Liitteet / Bilagor
Liite / Bilaga 1 / 32. § VESI: Lausuntopyyntö

Liikelaitosjohtajan ehdotus
Johtokunta antaa asiassa valmistelun mukaisen lausunnon
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymälle.
Pykälä tarkistetaan välittömästi.

Affärsverksdirektörens förslag
Direktionen ger utlåtande åt samkommunen Tusbynejdens
vattenverk i enlighet med beredningen.
Paragrafen justeras omedelbart.

Päätös
Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän
ehdotuksen.

Pykälä tarkistettiin välittömästi.

Beslut
Affärsverkets direktion godkände enhälligt föredragandens
förslag.

Paragrafen justerades omedelbart.
__________

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa / Riktigheten av utdraget ur det
vederbörligen undertecknade och justerade protokollet bestyrker:

Yh 8 /2018 § 40, Liite 2Yv 2 /2018 § 16, liite 2



Ote pöytäkirjasta
Protokollsutdrag

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta /
Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten

§ 32 18.09.2018

Daisy Ek
hallintosihteeri

Sipoossa/Sibbo den 18.9.2018
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Tuusulan kunta Ote pöytäkirjasta 22/2018 1 ( )3
Kunnanhallitus 24.09.2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 312
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, taloussuunnitelma 2019-2021 ja talousarvio 2019

TUUDno-2018-1147

Valmistelija / lisätiedot:
Markku Vehmas, Jukka Sahlakari
markku.vehmas@tuusula.fi, jukka.sahlakari@tuusula.fi
talousjohtaja, liikelaitoksen johtaja

Liitteet
1 Lausuntopyyntö 28.8.2018 TSV yksikköhinnat ja investointiohjelma

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä pyytää kirjeellään 27.8.2018 kunnan 
lausuntoa 30.09.2018 mennessä vuoden 2019 talousarvioehdotuksestaan ja siihen 
liittyvästä vuosien 2020-2021 investointiohjelmasta. Lausuntopyyntö ja 
investointiohjelma ovat liitteenä.
Kuntayhtymän hallitus esittää veden yksikköhintaan korotusta 0,01 €/m3 vuodelle 
2019 eli uusi hinta on 0,38 €/m3 + alv 24 %. Hinta nousee siis 0,01 €/m3.
Kuntayhtymän hallitus esittää investointiohjelmassa yhteensä 1,070 milj. euroa 
vuodelle 2019 sekä 0,92 milj. euroa vuodelle 2020. Taloussuunnitelmavuosien isoin 
investointi on Talma-Söderkullan yhdysvesijohto, joka alkoi jo 2018.
Lausunto
Tuusulan kunta toteaa, että veden yksikköhinnan nosto 0,01 €/m3:lla ja vuosien 2018-
2020 investointiohjelmaehdotukseen ei ole varsinaista huomauttamista. 
Kunta korostaa tiukan kuntatalouden aikana olevan erityisen tärkeää, että myös 
kuntayhtymän investoinnit ovat tarkkaan harkittuja ja taksat mahdollisimman vakaat.

Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti

Kunnanhallitus päättää
antaa perustelutekstin mukaisen lausunnon Tuusulan seudun vesilaitos 
kuntayhtymän talousarvioehdotuksesta vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmasta 
vuosille 2020-2021
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, Tuusulan vesihuoltoliikelaitos

Yh 8 /2018 § 40, Liite 2Yv 2 /2018 § 16, liite 2
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Kunnanhallitus 24.09.2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ote pöytäkirjasta, joka on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 29.5.2018
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Kunnanhallitus 24.09.2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto
§312

Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Yh 8 /2018 § 40, Liite 2Yv 2 /2018 § 16, liite 2







NIMIEHDOTUKSET

Kuntayhtymän vesitukku
Kuntayhtymä kenties joskus voi olla jotain muutakin, siksi ei kuntien nimiä, paitsi nimen
alla voisi olla kotipaikka.
Kolme keskeistä asiaa, toimitettava taho, vesi ja tukkuliike. Kääntynee myös ruotsiksi.

Tuusulan seudun tukkuvesi (TST)  / Tusby nejdens partivatten

KUUMA-Vesi / KUUMA-Vatten
toimittehan KUUMA-kunnissa

Tuusulan Vekku / Tusby Vecku
Vekku = lyhennetty versio vesitukusta

Keski-Uudenmaan tukkuvesi / Mellersta Nylands partivatten
Asiallinen ja kattava nimi, mutta lyhenne KUT on sama kuin Keski-Uudenmaan teatterin
ja "Mellersta Nyland" vaikuttaa olevan epämääräisempi/laajempi käsite kuin "Keski-Uusimaa"

Keski-Uudenmaan luomuvesitukku
Vesitukku Kirkas ja Raikas
Vesitukku H2O

VIRE
Tuuli saa veden pintaan vireen. Vire luo rauhallisen jatkuvuuden tunteen.

Neljän Tuulen Vesi
Sillä kertoo hauskalla tavalla, että vettä jaetaan neljään eri suuntaan.

Tuusulan Vesitukku
Tuusulan Yhteisvesi
Tuusulan Vesiyhteisö
Tuusulan Talousvesi
Tuusula Aqua
Tuusula H2O

Keski-Uudenmaan tukkuvesi kuntayhtymä
Käyttönimenä voisi olla ”Keski-Uudenmaan tukkuvesi” ja lyhenteenä ”KUTVES”.

Keski-Uudenmaan Tukkuvesi
Mellersta Nylands Grundvatten (ruotsiksi)
nimiehdotuksen perään voi liittää pakolliset liitteet mm. kuntayhtymä

Neljän Vesi kuntayhtymä
viittaa neljään osakaskuntaan

TSV Vesi kuntayhtymä
säilyttää brändin TSV, eikä sekoitu Tuusulaan

Keski-Uudenmaan kuntakaivo
Ehdotukseni tuo mieleen perinteisen yhteisen kyläkaivon, mutta laajempana, josta neljä kuntaa saa vetensä,
eli on veden tukkutoimittaja. Se on selkeä ja se ei sotkeudu mihinkään muuhun toimintaan ainakaan vesiasioissa.
Nykyinen logo sopii kuvaamaan kaivoa. Nimi on käännettävissä ruotsin kielelle.

ISOVESI – STORVATTEN
Iso viittaa Tuusulanjärveen ja tukkuun, vesi viittaa veteen.

Keski-Uudenmaan vesitukku
Yksinkertainen ja selkeä

YV 2 / 2018 § 17, liite/ bilaga 3



KuVeNet
ja sen sanoma on
Keski-uudenmaan sydänalueella toimitaan (– sydänkin sykkii ja laittaa veren kiertämää verkostossa)
Vesi – Vesi vanhin voitehista ja ilman sitä ei ole elämää
Net – verkko tarvitaan elämän eliksiirin kuljettamiseen

TUJÄKESI-TUKKUVESI
Tukkuvesi - JKST
Tukkuvesi - TuJäKeSi
Tukkuvesi Kuntayhtymä JKST
JÄKESITU Tukkuvesi
Tukkuvesi Kuntayhtymä JKST
Kaikissa ehdotuksissa näkyy mitkä kunnat ovat kysymyksessä, sekä käy ilmi veden toimitusmuoto

TUQUA
Perustelut: TU = tukku QUA = vesi

Tuusvesi
TuusVesi
Tuusulan Kirkasvesi
TSV Kirkasvesi
Tuuswater
Tuuswater Revival

Vesineloset
Perustelut; Neljän kunnan yhteinen vesilaitos.

Kehyskuntien vesi
ollaan pääkaupungin kehyskuntia

TUUSAKVA
'Tuus' tulee Tuusulan seudusta ja loppuosan 'akva' latinankielen vettä tarkoittavasta aqua-sanasta, jota olen tuossa
vähän muotoillut.
 Ruotsiksi voisi kääntyä vaikka muotoon 'Tusaqua'.

Vesitukku Solina
Vesitukku Lähde
Jos nimestä halutaan oikein pitkä, niin eteen vielä sanat Keski-Uudenmaan.

Keski-uudenmaan vesi
Eli lyhenne Kuve

Solina

"keski- Uudenmaan vesiyhtymä" tai "K-U vesiyhtymä"
perusteluna mm: kertoo kotipaikasta, kertoo toimialasta, kertoo moniosakkuudesta

Tuusulan seudun Vesitukku -> TuuVe
Ruotsiksi käännettynä esimerkiksi:
Vatten grossist av Tuusula regionen
Perustelut: uudessa nimessä näkyy laitoksen toimiminen tukkulaitoksena (Vesitukku), erottuu Tuusulan  Veden nimestä,
käännettävissä myös ruotsiksi (yllä esimerkki), lyhenne jää helposti ihmisten mieleen, on hauska ja ymmärrettävä.

SOLINA tai TUUSULAN SOLINA,
KUOHU,
VESIHIISI
Kaikki liittyvät veteen

VESIYHTYMÄ KESKI-UUSIMAA
vesiyhtymä: vesi (kyseessä on vesilaitos), yhtymä (toimii tukkumyyntinä)
Keski-Uusimaa: toiminta-alue
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Vesitukku
Tuusulan vesitukku

Seutujen vesisiivet
Tälläinen lennokas nimi ja kertoo seutujen yhteisestä talousvesien kuljettamisesta.

Seutujen solinat
Vesivirrat. tai vesien virta.
Tuus.seudun vesivirrat.

VESKU
Perusteluina: Nimestä selviää, että kysymys on vedestä (VES) ja alueesta Keski-Uusimaa (KU).
Ruotsinkielisille kuten muillekaan kielille ei ole tarpeen kääntää VESKU -nimeä mitenkään. Eihän Nokiaa, Orionia ym. ym.
käännetä mitenkään.

Kujasi Vesi
Tulee sanoista: Keski-Uudenmaan ja Sipoon vesi

Keski-Uudenmaan vesitukkuyhtiö
Mellersta Nylands Vatten Partihandelbolag, sähköpostilyhenteenä: @kuv.fi / @mnv.fi

Uudenmaan Käyttövesi - UKV
Uusimaa sen vuoksi, että se ei rajaa aluetta liian tiiviiksi kuten Keski-Uusimaa tekisi. Toimii myös tulevaisuudessa
mahdollisen laajentumisen jälkeen. Käyttövesi- sana sen vuoksi, että kyse on nimenomaan käyttövedestä.
Käytännön kannaltahan mahdollisimman lyhyt on helpoin

Kesvel Oy
( Keskiuudenmaan vesilaitos Oy )

Vesitukku /  Vatten grossist
Tuklever
”Nelivesi” eli ”Vattenfyrkant”
”Aquakimppu” ja ”Aquabunt”
”Vesikimppa”, ruotsiksi ”Vattenkvadrat”.

Keskimaanvesi
Lyhennys keskiuudenmaan vesilaitoksesta joka on hieman pitkä.
Ehdotettu nimi ei ole käytössä ja taipuu lyhyesti ruotsiksi.

Tuusulan seudun vesitukku (TSVT)
Tai jos aiotte laajentaa asiakaskuntaa, niin rohkeasti Uudenmaan vesitukku. Tosin lyhenne UVT on jo toisessa käytössä.
Myös Tuusulan seudun tukkuvesi (TSTV) voisi käydä, mutta sama lyhenne on jo Turun seudun paikallis-tv-kanavalla.
Tuusulan seudun vesitukku TSVT:n voisitte helposti lanseerata, sillä nimi vain lyhenee ja lyhenteen perään lykätään yksi
kirjain lisää. Tai jos oikein helpolla haluatte päästä, niin jättäkää lyhenne ennalleen ja olkaa Tuusulan seudun vesitukku
(TSV).

Uudenmaan vesitukku (UVT)
Uusimaa kattaa mukana olevat kunnat ja jos jatkossa tukku jakaa uudelle kunnalle vettä, kuuluu sekin todennäköisesti
uusimaahan, jolloin nimi toimii myös tulevaisuudessa.

Tuusulan alkulähde
meillä vesi saa alkunsa
Alkulähde kuntayhtymä
Tusby källan
Där vattnet får sin ursprung

KE-Uusimaa-Vesi (KE-KESKI)
VES-KEU (Vesi-keski-uusimaa)
VESKU (vesikeskiuusimaa)
Kuntayhtymä VESKU
Tuusulan (alueellinen) talousvesitukku
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KuumaVesi Oy (VarmVatten Ab) tai vaihtoehtoinen KuumaAqua Oy ( VarmAqua Ab)
Perustelu:Yhtiönne toimittaa usealle Kuuma-kuntiin kuuluville vesilaitoksille raakaveden.

Keski-Uudenmaan Hanavesi Oy  ( Kranvatten Ab)
Keski-Uudenmaan Talousvesi Oy
Keski-Uudenmaan Tukkuvesi Oy
KuumaHanavesi Oy
KuumaTalousvesi Oy
KuumaTukkuvesi Oy
JäKeSiTu Vesi ovh Vatten
EVE = Etelän VEsi
Kuntien Vesitukku
K-kuntien Vesitukku
K-Uudenmaan Tukkuvesi
Keski-Uudenmaan Vesi
Neljän Pumpun Vesitukku
Kuntien Tukkuvesikvartetti

KUTUVESI elikkä Keski-Uudenmaan Tukkuvesi
Kirjoitusmuotona voisi käyttää myös ehkä väliviivaa/viivoja:KU-TU-VESI,KU-TUvesi tai ihan sitä perus-Keski-Uudenmaan
Tukkuvesi. Ruotsiksikin sen varmaan joku kielinero saa helposti käännettyä,men inte jag,kun en kieltä osaa.

Yhteisvesi
Kääntyy hyvin ruotsiksi ja on sopivan lyhyt josta tulee esiin hyvin toimintaidea.
Vaihtoehtoisesti nimen voi muuttaa Keski-Uudenmaan Yhteisvesi.

Tuusulan Vesitukku

Tukkuvesilaitos Rombi
Keski-Uudenmaan tukkuvesilaitos Rombi
Rombi on geometriassa suunnikas, jonka kaikki sivut ovat yhtä pitkiä (synonyymit vinoneliö ja neljäkäs).
Nimiehdotuksessa neljä yhtä pitkää sivua/kulmaa symboloivat kuntayhtymän 4 tasa-arvoista kuntaa.
Ruotsiksi rombi on romb, mutta myös nimenä menisi samalla kirjoitusasulla suomeksi ja ruotsiksi.

Tukkuvesilaitos Kombi
Keski-Uudenmaan tukkuvesilaitos Kombi
Kombi- nimiehdotuksessa kombi on viittaus vesilaitoksen toimintaan (kombiventtiilit). Voidaan ajatella symbolisesti
Kombin yhdistävän 4 kuntaa toisiinsa vedenjakelun merkeissä. Kombi toiminee myös ruotsiksi sellaisenaan.

Keski-Uusimaan Aluevesi
Vesiyhtymä-SKTJ
SKTJ-Lähivesilaitos

Keskisen Uusimaan Vesitukkurit tai
Keski-Uusimaan Vesitukkurit
Perustelut: Mietin yhteistä tekijää kaikille kunnille, menee melkein sijaintiin ja rajanaapuriin tuo yhteys, lisäksi helppo-ja
ytimekäs nimi olisi hyvä.
Mielestäni vesi-sana pitäisi näkyä nimessä, jotta porukka tietää mistä on kyse.
Keski-Uusimaa varmaan parhaiten sijainniltaan kuvaa näitä kuntia, toki Sipoo jää siitä vähän sivuun, mutta voihan nimi
olla Keski-Uusimaa ja Sipoo jos halutaan yksi kunta joukosta erottaa.

Aqua Nova Terra = Uudenmaan vesi

Keski-Uudenmaan Vesi
Tämä nimi on selkeä ja konstailematon ja kääntyy helposti myös toiselle kotimaiselle. Lyhennettynä - KUVE - sisältää
hiukan hauskuuttakin.

 VESI NELIKKO ja ruotsiksi ehkä VATT KVARTETT
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