








Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
Helsinki Region Environmental Services Authority

Sopimus KUVES:n meriviemärin varayhteyden
rakentamisen ja kustannusten jaon periaatteista
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1. Sopimuksen osapuolet

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (jäljempänä ”HSY”)

Y-tunnus 2274241-9
Postiosoite  HSY, PL 100, 00066 HSY
Käyntiosoite  Ilmalantori 1, 00240 Helsinki

ja

Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä ”KUVES”)

Y-tunnus 0202691-2
Postiosoite Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA
Käyntiosoite Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus
HSY on oikeuttanut 9.12.2009 allekirjoitetulla sopimuksella (Sopimus jätevesien johtamisesta ja käsittelystä)
KUVES:n käyttämään HSY:n viemäriverkoston osia KUVES:n meriviemärin varajärjestelmänä, jos
meriviemäri on poikkeuksellisen, välttämättömän huoltotyön tms. syyn vuoksi tilapäisesti pois käytöstä.

Sopimuksen mukaan oikeus on voimassa vain, jos HSY:n viemäriverkossa on tarvittava kapasiteetti
käytettävissä eikä KUVES:n jätevesien johtamisesta aiheudu haittaa HSY:n viemäriverkon toiminnalle.
Johtamisjärjestelyistä on tullut sopia aina tapauskohtaisesti etukäteen. Sopimuksen kappaleessa 7.2. on
osoitettu vesimäärät, joita KUVES on oikeutettu johtamaan HSY:n verkostoon, mikäli verkoston kapasiteetti
on riittävä. Varajärjestelmän sijainti HSY:n viemäriverkostossa on osoitettu liitteessä 1. Sopimuksen
kappaleen 7.3. mukaisesti HSY vastaa verkostonsa käytöstä ja kunnossapidosta, mikä koskee myös
varajärjestelmänä toimivaa verkosto-osaa.

Varajärjestelmänä toimivassa viemäriverkoston osissa on sittemmin tunnistettu kapasiteettipullonkauloja,
jolloin HSY:n ei ole mahdollista tarjota KUVES:lle kaikissa tilanteissa sopimuksen mukaista varajärjestelyä
KUVES-alueen jätevesien johtamiseksi Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle.

Varajärjestelmänä toimivan viemäriverkoston osien kapasiteettia on tutkittu erillisenä esiselvitystyönä ja siinä
on yhteensovitettu sekä HSY:n omat tarpeet ko. linjan saneerauksen, toimintavarmuuden noston ja
kapasiteetin noston osalta, että KUVES:n varaama kapasiteetti tilanteessa, jossa varayhteyttä on tarve
käyttää suunnitellusti ja toisaalta äkillisen tarpeen ilmaantuessa. Tällöin käyttöä ei ole mahdollista ajoittaa
virtaamiltaan todennäköisesti maltillisimpaan aikaan. Esiselvitystyö on tämän sopimuksen liitteessä 2.
Esiselvitystyön perusteella on voitu määrittää investoinnin kustannusarvio, joka tarkkenee suunnittelun
edetessä. Kapasiteettiarvion lähtökohtana on käytetty seuraavia mitoitusarvoja:

- Savion mittaamolta Keravan puolelta enintään 300 l/s
- Hyrylä – Korso- siirtoviemäristä Korkinmäen liitoskuilun ohi, niin ettei 80 l/s ylity
- Koivuhaan (Haapatie) liitoskuilulta Viikinmäen puhdistamolle menevään viemäriin Korson ja Rekolan

jätevedet niin ettei KUVES:n osuus ylitä 380 l/s.
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- HSY:n virtaamaennuste perustuu MAL-aineiston asukasmääräennusteisiin ja HSY:n
vedenkulutusennusteisiin. Kustannusjaossa käytetään HSY:n kapasiteettitarpeena vuoden 2050
ennustevirtaamaa.

Tämän sopimuksen tarkoituksena on luoda perusteet varajärjestelmänä toimivan viemäriverkoston
kapasiteetin noston rakentamiselle ja kustannusten jaolle.

3. Kumottavat sopimukset
Tällä sopimuksella ei kumota aiempia sopimuksia. Tällä sopimuksella tarkennetaan 9.12.2009 allekirjoitetun
sopimuksen (Sopimus jätevesien johtamisesta ja käsittelystä) ehtokohtaa 7.2 siten, kuin Sopimuksessa
jätevesien johtamisesta ja käsittelystä kohdassa 13 on tarkoitettu.

4. Varajärjestelyn verkosto-osien rakentaminen
Varajärjestelyn kapasiteettia on tutkittu erillisessä, liitteessä 2 esitetyssä Esiselvityksessä. Esiselvityksessä
on löytynyt kaksi selkeää pullonkaulana toimivaa verkosto-osuutta, jotka ovat kriittisiä varayhteyden
toiminnan toteuttamiseksi. Näistä toisessa on kapasiteettitarpeita myös HSY:llä ja toisessa tarpeet ovat vain
KUVES:lla. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy ns. vesistöalituksia Keravanjoen ali.

Kohde 1. Tikkurilan runkoviemäri

Hankkeen aikataulun määrittää HSY:n kapasiteettitarve ja HSY määrittää hankkeen aikataulun osana
investointien suunnitteluprosessia 2019-2020 aikana. Kohde ajoittuu investointiohjelmaan 2022 (-2023)
KUVES:n tulee vahvistaa osallistumisensa ko. linjan kapasiteetin noston omalta osaltaan 30.12.2020
mennessä.

HSY suunnittelee ja rakennuttaa kohteen ja nämä kustannukset ovat osa tosiasiallisia
investointikustannuksia.

Kohde 2. ”Ylävirran ” pullonkaula

Hankkeen aikataulun määrittää KUVES:n kapasiteettitarve ja HSY vie hankkeen investointiohjelman
aikatauluun osana investointien suunnitteluprosessia 2021-2022 aikana. Hanke on nyt alustavasti
aikataulutettu vuodelle 2024. Tältä osin KUVES:n tulee vahvistaa investointisuunnitelmansa ko. linjan
kapasiteetin noston osalta 30.6.2022 mennessä. Mikäli investointi siirretään tapahtuvaksi vuoden 2024
jälkeen, tulee KUVES:n vahvistaa se kahta (2) vuotta ennen tavoitteena olevaa hankkeen toteutusvuotta.

HSY suunnittelee ja rakennuttaa kohteen ja nämä kustannukset ovat osa tosiasiallisia
investointikustannuksia.

Kohdekokonaisuus 3. Vesistöalitukset

Varayhteyden varrelle sijoittuu useita vesistöalituskohteita, joiden kapasiteetissa ja varmuudessa
huomioidaan KUVES:n varayhteyden tarve.

Hankkeiden aikataulun määrittää HSY:n kapasiteettitarve ja riskien hallinta toimintavarmuuden osalta.
Vesistöalitusten saneeraukset ajoittuvat alustavasti 2030-luvulle. KUVES:n tulee vahvistaa osallistumisensa
ko. alitusten kapasiteetin noston omalta osaltaan kahta (2) vuotta ennen hankkeiden aikataulutettua
toteutumista.
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HSY suunnittelee ja rakennuttaa kohteen ja nämä kustannukset ovat osa tosiasiallisia
investointikustannuksia.

5. Tulevaisuuden kapasiteettitarpeet
Mikäli KUVES:n kapasiteettitarpeet ylittävät tulevaisuudessa tämän sopimuksen pohjatietoina käytetyn
kapasiteettitarpeen (Liite 2) osalta, tulee uusia tulevia tarpeita käsitellä uutena, omana selvityksenään ja
sopimuksenaan.

6. Varajärjestelyn verkosto-osien investointikustannusjakoperiaatteet
Varajärjestelyn verkosto-osat ovat kokonaisuudessaan HSY:n omaisuutta. Verkosto-osat ovat eri ikäisiä ja
eri kuntoisia, mitä on käsitelty liitteen 2 Esisuunnitelmassa. Esisuunnitelmassa esitetyt kustannustiedot ovat
paras mahdollinen esisuunnitteluvaiheen arvio investoinnin kustannustasosta. Lopullinen
investointikustannus, jonka mukaan varsinainen kustannusten jako toteutetaan, selviää investointiurakan
valmistuttua.

Varajärjestelyn edellyttämien verkosto-osien kapasiteetin noston investointikustannusten jaossa noudatetaan
seuraavia periaatteita:

a) Kapasiteetin nostotarve HSY:llä ja KUVES:lla

Verkosto-osissa, joissa kapasiteetin nostotarve on molemmilla osapuolilla, noudatetaan kustannusjaossa
periaatetta, jonka mukaan HSY vastaa kokonaisuudessaan alkuperäistä kapasiteettia vastaavasta
investointiosuudesta. Alkuperäisen kapasiteetin (DN 800 putkiosuus) ylittävän kapasiteetin osalta
kustannukset jaetaan kapasiteetin lisäystarpeen suhteessa. Laskentaesimerkki on esitetty liitteessä 3.

b) Kapasiteetin nostotarve ainoastaan KUVES:lla

Verkosto-osissa, missä kapasiteetin nostotarve on vain KUVES:lla, noudatetaan kustannusjaossa
periaatetta, missä investointikustannuksien päävastuu kohdistuu KUVES:iin, mutta ikävähennysmekanismin
kautta huomioidaan uusittavan verkoston ikä. Investointikustannuksiin luetaan mukaan kaikki tosiasialliset
investointiin liittyvät kustannukset. Laskentaesimerkki on esitetty liitteessä 3.

c) Ikävähennys

Kun verkosto-osio uusitaan KUVES:n tarpeesta johtuen, HSY osallistuu investointikustannuksiin siten, että
HSY maksaa alkuperäistä kapasiteettia vastaavasta investoinnista 1,67
(yksipilkkukuusikymmentäseitsemän) prosenttia per käyttövuosi. Tällöin investoinnin pitoaikana toimii 60
vuotta.

7. Verkosto-osien omistajuus
Kapasiteetin nostoon liittyvien verkosto-osioiden omistajuus säilyy kokonaisuudessaan HSY:llä riippumatta
KUVES:n kapasiteetin nostoon käyttämän investointiosuuden suuruudesta. HSY ei puolestaan peri ko.
verkosto-osien osalta KUVES:lta elinkaaren aikaista käyttö- tai kunnossapitomaksua.

8. Muut ehdot
Muiden kuin tässä sopimuksessa käsiteltyjen kohteiden 1-3 osalta tullaan soveltamaan kapasiteetin nostoon
liittyvien verkosto-osioiden ja pumppaamoiden osalta tässä sopimuksessa ja sen liitteessä 3 esitettyjä
periaatteita erikseen sopien.
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9. Tiedonantovelvollisuus

Sopijapuolet ovat velvollisia antamaan toisilleen viipymättä tiedot sopimuksen sisältöön, sekä sopimuksen
toteuttamiseen mahdollisesti vaikuttavista muutoksista toiminnassaan.

10. Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen hyväksyneet ja sopimus on allekirjoitettu. Sopimus
on voimassa toistaiseksi.

11. Sopimuksen siirtäminen

Tätä sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta.

13. Erimielisyydet

Tämän sopimuksen osalta neuvotteluratkaisun ylittävät erimielisyydet johtavat lopputulokseen, jossa
sovellettavaksi tulevat 9.12.2009 allekirjoitetun sopimuksen (Sopimus jätevesien johtamisesta ja käsittelystä)
ehdot koskien erimielisyyksiä.

12. Päiväys ja allekirjoitukset

Tätä sopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Liitteet

Liite 1 Varajärjestelyn verkostokartta

Liite 2 Esiselvitys kapasiteetin nostosta
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Liite 3 Laskentaesimerkki

Tapaus 1 Kapasiteetin nostotarve sekä HSY:llä että KUVES:lla

Tapauksessa 2 investointihankkeen kautta nostetaan ko. verkosto-osuuden tai pumppaamon kapasiteettia
ja kapasiteetin nostoon on tarvetta sekä HSY:llä että KUVES:lla. Rakenteet omistava osapuoli vastaa
kokonaisuudessaan alkuperäistä kapasiteettia vastaavasta investointiosuudesta. Alkuperäisen
kapasiteetin ylittävän kapasiteetin osalta kustannukset jaetaan osapuolien kesken kapasiteetin
lisäystarpeen suhteessa.

Laskentaesimerkki:

Kapasiteetin nosto kohdentuu rakenteisiin (verkosto/pumppaamot), joiden omistaja on tässä
laskentaesimerkissä HSY.

Alkuperäistä kapasiteettia merkitään X:llä

Uutta tarvetta merkitään Y:llä

Tällöin uusi ja todellisuudessa toteutettava investointikustannus on INV (Y) ja teoreettinen
investointikustannus uuden investointihankkeen ajanhetkellä, mutta alkuperäisellä kapasiteetilla on
INV(X). Teoreettisen investointikustannuksen INV(X) määrityksessä käytetään yleisesti saatavissa olevaa
kustannusten indeksitietoa (esim. FORE), minkä perusteella X:n ja Y:n välinen suhdeluku X/Y= F
määritetään ja voidaan laskea alkuperäisen kapasiteetin teoreettinen investointikustannus uuden tarpeen
investointihetkellä.

INV(X) = F * INV(Y)

Kapasiteetin noston osalta määritetään osuudet, mitkä liittyvät osapuolten tarpeisiin. HSY:n tarve on A %
ja KUVES:n tarve B % kokonaiskapasiteetin nostotarpeesta.

Investointikustannukset jaetaan seuraavasti:

HSY:n osuus investointikustannuksesta on:

HSY(INV) = INV (X) + A* (INV(Y)-INV(X))

KUVES:n osuus investointikustannuksista on:

KUVES (INV) = B * (INV(Y)-INV(X))

Mikäli HSY toteuttaa investoinnin yhteydessä muitakin kuin kapasiteetin nostoon liittyviä muutoksia tai
tarpeita, tulee näiden kulujen osalta käydä keskustelua KUVES:n kanssa. Lähtökohtaisesti KUVES vastaa
vain kapasiteetin nostoon liittyvistä kustannuksista.
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Tapaus 2 Kapasiteetin nostotarve vain toisella osapuolella
Investointitilanteissa, missä kapasiteetin nostotarve on vain toisella osapuolella, noudatetaan
kustannusjaossa periaatetta, missä investointikustannuksien päävastuu kohdistuu siihen osapuoleen,
jonka tarpeesta kapasiteetin nosto tehdään. Ikävähennysmekanismin kautta huomioidaan uusittavan
verkoston/pumppaamon ikä. Investointikustannuksiin luetaan mukaan kaikki tosiasialliset investointiin
liittyvät kustannukset.

1.1.1 Ikävähennys

Kun verkosto-osio tai pumppaamo uusitaan tai saneerataan suuremmaksi vain toisen osapuolen tarpeesta
johtuen, osallistuu verkoston tai pumppaamorakenteet omistava osapuoli investointikustannuksiin siten,
että se maksaa alkuperäistä kapasiteettia vastaavasta investoinnista yksipilkkukuusikymmentäseitsemän
(1,67) prosenttia per käyttövuosi. Tämä vastaa 60 vuoden omaisuuden pitoikää.

Laskentaesimerkki:

Alkuperäinen kapasiteetti on X

Uutta kapasiteettia merkitään Y:llä

Alkuperäisen rakenteen ikä on TX

Tällöin uusi investointikustannus on INV (Y) ja teoreettinen investointikustannus alkuperäisellä
kapasiteetilla on INV(X)

Investointikustannukset jaetaan seuraavasti:

Rakenteet omistavan osapuolen A osuus investointikustannuksesta on:

Osapuoli A(INV) = 0,0167*TX*INV (X)

Kapasiteettia nostavan osapuolen B osuus investointikustannuksista on:

Osapuoli B (INV) = (1- (0,0167*TX))*INV (X)+(INV(Y)-INV(X))
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1: 10000 Johtokartta     27.11.2020 DORISKALVE

Köyhämäki
KUVES-tunnelin ohitus
Sopimus:
Voi johtaa vesiä verkoston
kapasiteetin salliman määrän
(KUVES:n vesiä)

KUVES-tunneli

KUVES-
varayhteys

LEPPÄKORPI

VALLINOJA

VIERUMÄKI

KORSO

MATARI

ASOLA

REKOLA

KOIVUKYLÄ

HAVUKOSKI

RUSKEASANTA

JOKINIEMI

HAKKILA

TIKKURILA

KUNINKAALA

Savio
KUVES-tunnelin kautta Viikinmäkeen
Sopimus:
Viikinmäen laskennallinen mitoitusosuus
20,3 Mm3/a (640 l/s) (KUVES+Sipoo)
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1: 10000 Johtokartta     27.11.2020 DORISKALVE

II-IV MAX virtaama (HSY)
2018 415 l/s
2030 435 l/s
2050 470 l/s

Kapasiteetti (70%)
1000 B  -  765 l/s
1200 B  -  1235 l/s

V-VI MAX virtaama (HSY)
2018 730 l/s
2030 795 l/s
2050 880 l/s

Kapasiteetti (70%)
1200 B  -  1145 l/s

I

II

III

IV

V
VI

Kapasiteetti ei riitä HSY:n eikä
KUVES:n tarpeisiin 2018:
- 800 B n. 1500 m -> 1200 B

Kapasiteetti ei riitä
KUVES:n tarpeisiin 2018:
- 800 B n. 500 m -> 1000 B

Tapulikaupunki MAX virtaama (HSY)
2018 100 l/s
2030 95 l/s
2050 100 l/s

Kaupunkilähtöinen
hanke

Toteutus 2024
Tapaus 2 kapasiteetin nostotarve vain toisen
osapuolen tarpeisiin (Kuves)

Kustannusarvio noin 1 M€ (INV(Y))
(noin 500 m)

09 Viemäröinnin uudisinvestoinnit -
1909001 Tikkurilan runkoviemärin kapasiteetin
nosto ja KUVES:n varayhteys

Toteutus 2022
Tapaus 1 kapasiteetin nostotarve sekä HSY:llä
että Kuvesilla

Kustannusarvio noin 6 M€ (INV(Y))
(noin 1500 m)

09 Viemäröinnin uudisinvestoinnit -
1909001 Tikkurilan runkoviemärin kapasiteetin
nosto ja KUVES:n varayhteys

10 Verkostojen saneeraus -
1910037 Tikkurilan alueen pääviemärit ja
Kuvesin varayhteys (Satomäki - Maarinkunnas),
Vantaa

Investointiohjelman varaukset,
TTS ja investointiohjelman päivityksen
mukainen tilanne 11 / 2020
(ei hyväksytty, päivittyminen mahdollista)

Hankekokonaisuus:
2120006 Tikkurilan alueen pääviemärit ja
Kuvesin varayhteys

Savio KUVES-tunnelin kautta Viikinmäkeen
Sopimus: Viikinmäen laskennallinen mitoitusosuus
20,3 Mm3/a (640 l/s) (KUVES+Sipoo)
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14.1.2021

VUODEN 2020 VIEMÄRIVESIEN JAKOLASKELMA

Mäntsälän Ohkola m³

Käyttöveden pumppaus x 315 405
Mäntsälän jäteveden määrä z 82 252
Kellokosken jäteveden mittaus y 565 014

147 346

Järvenpää

Kytömaan mittaus 5 390 241
Kellokosken mittaus - 565 014
Purola/Jokela mittaus - 727 782
Pumppaamon käyttövesi - 140
Tuusulan kansanopisto - 2 200
Kivityyrintien liitos - 762
Putkistovuodot - 5 000

4 089 343

HSY/Vantaa m³

Haapatien mittaus 3 902 073
Köyhämäen mittaus + 2 716 528

+ 1 564
+ 2 343
+ 1 786

+ 8 209
Okmetic Oyj + 695 177

- 498 868
- 39 101

Maantiekylän alue - 156 646
6 633 065

HSY:n/Vantaan erityissopimusvedet m³

Vantaa Ylästö 498 868

Pornainen m³

Kaskela, Pornaisten osuus 252 259

Kerava m³

Sipoo sopimusalue mittaus

Viemärivesi                                            z : x · y  =

Närhitie  1 305 m³ + 259 m · 1 m³/m =
Vähä-Muori 1 418 m³ + 925 m · 1 m³/m =
Kirjoprint Oy
Bron-cap Property Holding/KOY Vantaan Autoairport
 8 113 m³ + 96 m · 1 m³/m =

Ylästö 477 897 m³ + 20 971 m · 1 m³/m =
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Savio tunneli, mittaus 10 082 100
Ala-Koivikko, mittaus + 317 730
Kytömaa, mittaus - 5 390 241
Kaskela, Pornaisten osuus - 252 259
Kaskela, Sipoon osuus - 28 122
Talma, mittaus (Sipoo) - 583 502
Mattilan alue, mittaus - 174 937
Myrtinojantie, Rajatie, mittaus - 4 767
Muut Keravalle purkavat viemärit - 10 000
Tunnelivuoto - 59 000
Putkistovuodot - 5 000
Välppäämön käyttövesi - 1
Koff mittausasema käyttövesi - 1

3 892 000

Tuusula m³

Korkinmäen mittaus 2 032 572
Kellokosken mittaus + 565 014
Purola/Jokela + 727 782
Mattilan alue, mittaus + 174 937
Myrtinojantie, Rajatie, mittaus + 4 767
Maantiekylän alue + 156 646
Muut Keravalle purkavat viemärit + 10 000
Vähämuori  3 054 m³ + 925 m · 1 m³/m + 3 979
Tuusulan kansanopisto + 2 200
Kivityyrintien liitos + 762
Mäntsälän jätevesi - 147 346
Närhitie  1 305 m³ + 259 m · 1 m³/m = - 1 564
Hyrylän pumppaamon käyttövesi - 1
Putkistovuodot - 5 100

3 524 648

Sipoo m³

Talma mittaus 583 502
Sipoon Kaskelan vedet + 28 122
Sipoo sopimusalue mittaus + 39 101

650 725

Kuntayhtymän oma vesimäärä m³

Järvenpään pumppaamon käyttövesi 140
Järvenpään putkistovuodot + 5 000
Keravan putkistovuodot + 5 000
Ali-Kerava - Savio tunnelivuoto + 59 000
Savio-Pihlajamäki tunnelivuoto ja mittausepätarkkuudet + -86 751
Kulomäki loka-asema + 32 811
Tuusulan putkistovuodot + 5 100
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Hyrylän pumppaamon käyttövesi + 1
Ali-Keravan välppäämön käyttövesi + 1
Koff mittausasema käyttövesi + 1

20 303

Savio - Pihlajamäki tunnelivuoto ja mittausepätarkkuudet m³

Pihlajamäki, mittaus 19 708 557
Köyhämäki, mittaus - 2 716 528
Savio, mittaus - 10 082 100
Ala-Koivikko, mittaus - 317 730
Korkinmäki, mittaus - 2 032 572
Haapatie, mittaus - 3 902 073
Okmetic, mittaus - 695 177
Kulomäki loka-asema - 32 811
Vähämuori, Tuusula laskelma - 3 979
Vähämuori, Vantaan laskelma - 2 343
Bron-cap Property Holding/KOY Vant. Autoairport - 8 209
Kirjoprint Oy, mittaus - 1 786

-86 751

Kuntayhtymän laskutus vesimääräosuus puhdistamolla m³

Pihlajamäki, mittaus 19 708 557
Pornainen Kaskela mittaus - 252 259

19 456 298

m³

Pihlajamäki mittaus 19 708 557
Pornainen Kaskela mittaus - 252 259
Vantaan Ylästö - 498 868
Sipoo - 650 725
KY:n vastattavan vesimäärän toteutuma 18 306 705

Suutarilaan johdettu jätevesi m³

Maantiekylä 156 646

Tuusulan Maantiekylä mittauksen kautta erikseen Vantaan kautta Viikinmäen puhdistamolle.

HSY / kuntayhtymä sopimus – laskennallinen mitoitusosuus
puhdistamosta 18,5 Mm³/a
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