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Yh 9 § TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2021 

Liitteenä 1 on Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2021 
käsittäen seuraavat osat: 

 toimintakertomus 
 talousarvion toteutumisvertailu  
 tuloslaskelma 
 rahoituslaskelma 
 tase 
 liitetiedot 
 allekirjoitukset 

Vuosittain yhtymähallitus antaa kirjallisesti ns. vahvistusilmoituskirjeen, jossa ilmaistaan 
kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Vahvistuskirje on tarkoituksenmukaista 
käsitellä tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä ja valtuuttaa yhtymähallituksen pu-
heenjohtaja ja kuntayhtymän toimitusjohtaja yhdessä allekirjoittamaan vahvistuskirje yh-
tymähallitusta sitovana.  

Toimitusjohtaja:  

1. Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätöksen (liite 1) ja allekirjoittaa sen. 

2. Yhtymähallitus esittää tilikauden tulokseksi ennen veroja ja varauksia – 16 234,61 
euroa ja tilikauden ylijäämäksi poistoeron muutoksen, vapaaehtoisten varausten ja 
verojen jälkeen 14 965,19 euroa.  

3. Yhtymähallitus esittää, että vuoden 2021 ylijäämä 14 965,19 euroa siirretään tasee-
seen omaan pääomaan tilikauden ylijäämäksi. 

4. Yhtymähallitus jättää tilinpäätösasiakirjat tilintarkastajan tarkastettaviksi. 

5. Yhtymähallitus lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle tiedoksi. 

6. Yhtymähallitus esittää tilinpäätöksen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi.  

7. Yhtymähallitus valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan anta-
maan kirjallisen vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle (liite 2).  

Liite 1 Tilinpäätös 2021 

Liite 2 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 
 
Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

1.   Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa
1.1 Toimitusjohtajan katsaus
Kuntayhtymän 54. toimintavuosi sujui teknisesti jo totutulla varmalla tavalla. Veden laatu
vedenottamoilla oli moitteeton, eikä vedentoimituksessa esiintynyt ongelmia ja talouskin oli
kunnossa.
Vuonna 2020 alkanut koronapandemia otettiin palvelutuotannossa huomioon ja viranomai-
sohjeita seurattiin. Varsinaiseen tuotantoon ei koronalla ollut ulospäin näkyviä vaikutuksia.
Kokouksissa pidettiin pääosin etäkokouksiin ja työnjohtoa hoidettiin pääosin sähköisillä jär-
jestelmillä. Etätöitä tehtiin jonkin verran lähinnä toimistohenkilökunnan keskuudessa.
Koronan alussa vedenkulutus kasvoi nopeasti jopa 30 %, mutta vähitellen kulutus tasoittui,
eikä vastaavaa piikkiä enää vuonna 2021 esiintynyt.
Vuonna 2021 myyty kokonaisvesimäärä kasvoi 2,1 % edellisvuoteen nähden ja oli 10,21
Mm3. 10 Mm3:n raja veden myynnissä ylitettiin nyt toisen kerran kuntayhtymän historiassa
Talousveden tutkimusohjelma vuosille 2021-2025 laadittiin yhteistyössä henkilökunnan, val-
vontaviranomaisten sekä jäsenkuntien vesilaitosten kanssa.
Kuntayhtymän talous toteutui varsin tarkkaan talousarvion mukaisesti. Toimintakate toteu-
tui 1,5 % talousarviota suurempana ja vuosikate toteutui 2,5 % talousarviota paremmin.
Vuoden 2021 tilikauden tulos ennen varauksia ja veroja on - 16 235 €, kun talousarviossa
varauduttiin - 32 900 €:n tulokseen. Toimintatuotot olivat yhteensä lähes 4,5 M€ (muutos
+4,4 % edellisvuodesta) ja vuosikate noin 1,3 M€ (29,3 % tuotoista, muutos - 4,6 % edel-
lisvuodesta). Tilikauden ylijäämäksi - poistoeron vähennyksen sekä verojen jälkeen - tulee
14 965 €.
Investointeihin kertomusvuonna käytettiin yhteensä 1 416 660 euroa. Suurimmat valmistu-
neet investoinnit olivat siiviläputkikaivojen rakentamiset Orikorpeen, Nummenkylään ja
Paippisiin sekä Kaarnatien vesijohtosaneeraus.

1.2 Kuntayhtymän hallinto
1.2.1 Yhtymävaltuusto
Vuosi 2021 oli kunnallisvaalivuosi, joten kuntayhtymän hallinnossa tapahtui paljon muutok-
sia.
Yhtymävaltuustoon kuuluivat seuraavat henkilöt aikavälillä 1.1.-24.11.2021

varsinainen jäsen varajäsen

Järvenpään Kari Leppiaho Tuija Kuusisto
kaupungista Liisa Majanen Jyrki Sitolahti

Markku Pyy Jyrki Halme
Taru Meritie Risto Salovaara
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Keravan Tuija Husari Kari Salonen
kaupungista Juhani Tsokkinen Leena Harjula-Jalonen

Aleksi Välikangas 31.1.2021 saakka
Samuli Ruusu 1.2.2021 alkaen

Ossi Honkasalo

Veikko Valkonen Aila Lind-Mäki

Sipoon
kunnasta

Monika Hämäläinen
Juhani Kopra

Hannu Maliniemi
Mari Viita

Karl-Erik Oljemark Charlotta Engblom
Teija Virtanen Matti Kalvia

Tuusulan Outi Huusko Leila Sonkkanen

kunnasta Antti Piippo Kari Stellberg
Mervi Rouvinen Riitta Nybäck
Veikko Seuna Juhani Vihanto

Puheenjohtajana toimi Antti Piippo, 1. varapuheenjohtajana Mervi Rouvinen ja 2. varapu-
heenjohtajana Juhani Tsokkinen.
Valtuusto kokoontui tällä kokoonpanolla kerran vuoden 2021 aikana tavanomaiseen tilin-
päätöskokoukseen.
Uusi yhtymävaltuusto aloitti toimintansa 25.11.2021. Uudessa valtuustossa on kahdeksan
jäsentä aiemman 16 sijaan. Uuteen yhtymävaltuustoon kuuluivat kuntavaalien tulosten mu-
kaisesti seuraavat henkilöt aikavälillä 25.11.-31.12.2021:

varsinainen jäsen varajäsen

Järvenpään Maria Kastruni Timo Haimala
kaupungista Vesa Müller Mia Rundgren

Keravan Iiro Silvander Marja Tammilehto
kaupungista Aino Lumme Marko Kempas

Sipoon Peter Nortamo Anneli Komi
kunnasta Lilli Kahri Jenni Sademies

Tuusulan Riitta Sedig Toni Heikkinen
kunnasta Taisto Hujala Gazale Giray-Öngörur

Uuden yhtymävaltuuston puheenjohtajana toimi Maria Kastruni, 1. varapuheenjohtajana
Riitta Sedig ja 2. varapuheenjohtajana Iiro Silvander.
Uusi valtuusto kokoontui kerran vuoden 2021 aikana tavanomaiseen talousarviokokouk-
seen sekä valitsemaan uudet yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet.
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1.2.2 Tarkastuslautakunta
Yhtymävaltuuston valitseman tarkastuslautakunnan kokoonpano kertomusvuonna oli seu-
raava aikavälillä 1.1.-24.11.2021:

varsinainen jäsen varajäsen

Aleksi Välikangas Keravalta 5.5.2021 saakka Merja Juutilainen Keravalta
Samuli Ruusu 6.5.2021 alkaen
Jorma Soini Tuusulasta Outi Huusko Tuusulasta
Marketta Pohjanheimo Järvenpäästä Sami Styrman Järvenpäästä
Teija Virtanen Sipoosta Matti Kalvia Sipoosta

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimi Aleksi Välikangas sekä Samuli Ruusu, varalla
Teija Virtanen.
Tarkastuslautakunta kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa
Yhtymävaltuuston valtuustokaudelleen valitsemana tilintarkastajina toimi JHTT-tilintarkas-
taja Ilpo Malinen BDO Audiator Oy:stä 1.7.2021 saakka, jonka jälkeen loppu vuoden tilin-
tarkastajina toimi HT, JHT-tilintarkastaja Mark Lassfolk BDO Audiator Oy:stä.
Uudessa tarkastuslautakunnassa toimivat seuraavat henkilöt aikavälillä 25.11.-31.12.2021:

varsinainen jäsen varajäsen

Vesa Müller Järvenpäästä Mia Rundgren Järvenpäästä
Taisto Hujala Tuusulasta Gazale Giray-Öngörur Tuusulasta
Maarit Vainio Keravalta Jari Nymark Keravalta
Kia Lindström Sipoosta Ari Tamminen Sipoosta

Uuden tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimi Vesa Müller ja varalla Taisto Hujala.
Uusi tarkastuslautakunta ei ehtinyt kokoontua vielä vuonna 2021 loppuvuodesta tapahtunei-
den valintojen vuoksi.
1.2.3 Yhtymähallitus
Valtuuston valitseman yhtymähallituksen kokoonpano vuonna 2021 oli seuraava aikavälillä:
25.11.-31.12.2021:

varsinainen jäsen varajäsen

Järvenpään Tuija Kuusisto Hermanni Meronen
kaupungista Kari-Pekka Rosenholm Raija Latva-Karjanmaa

Keravan Leena Harjula-Jalonen Juhani Tsokkinen
kaupungista Iiro Silvander Marja Tammilehto

Sipoon Ari Tamminen Mari Viita
kunnasta Lilli Kahri Matti Hyhkö
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Tuusulan
kunnasta

Matti Oksanen
Maria Mantela

Riitta Nybäck
Marjut Kylliäinen

Yhtymähallituksen puheenjohtajana toimi Tuija Kuusisto, varapuheenjohtajana Lilli Kahri.
Asioiden esittelijänä oli toimitusjohtaja Kari Korhonen. Yhtymähallitus kokoontui vuoden
2021 aikana tällä kokoonpanolla kahdeksan kertaa. Kokouksissa sihteerinä toimi hallinto-
sihteeri Leni Lappalainen.
Uudessa yhtymähallituksessa toimivat seuraavat henkilöt aikavälillä 25.11. - 31.12.2021:

varsinainen jäsen varajäsen

Järvenpään
kaupungista

Keravan
kaupungista

Sipoon

Risto Salovaara
Jarmo Mäkinen

Leena Harjula-Jalonen
Satu Salmela-Vierisalo

Ritva Tarvainen

Kirsi Lahtinen
Anne Uotinen

Mikael Kalliokoski
Mikko Rekimies

Simo Lehvonen
kunnasta

Tuusulan
kunnasta

Jari Malm

Matti Oksanen
Sirpa Viiru

Tuula Keinänen

Leena Saukko
Vesa Korpaeus

Uuden yhtymähallituksen puheenjohtajana toimi Ritva Tarvainen ja varapuheenjohtajana
Sirpa Viiru. Asioiden esittelystä vastasi toimitusjohtaja Kari Korhonen ja sihteerinä toimi hal-
lintosihteeri Leni Lappalainen. Uusi yhtymähallitus kokoontui vuonna 2021 yhden kerran.

1.3 Yleinen taloudellinen kehitys
Yleinen taloudellinen tilanne kääntyi koronasta huolimatta parempaan suuntaan vuoden
loppua kohden. Korkotaso pysyi erittäin alhaisena koko vuoden.

1.4 Jäsenkuntien laskutus
Jäsenkunnille myytiin talousvettä v. 2021 seuraavasti:
Jäsenkunta määrä, m3 laskutus, €
Järvenpää 2 733 240 1 065 963,60
Kerava 3 512 286 1 369 791,54
Sipoo 1 742 609    679 617,51
Tuusula 2 129 763    830 607,57
Jäsenkuntien lisäksi talousvettä myytiin Nivos Vedelle sekä Pornaisiin.

 1.5 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa
Kuntayhtymän henkilökunta on vuoden 2018 alusta lähtien vastannut myös Keski-Uuden-
maan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän operatiivisesta toiminnasta omakustannuspe-
riaatteella.
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Taloudessa ei suuria muutoksia tapahtunut. Tilikauden tulos (- 16 235 €) ennen varauksia
oli talousarviotavoitetta (- 32 900 €) parempi. Tilikauden ylijäämä (14 965 €) on vastaavasti
talousarviota (- 233 €) parempi.
1.6 Henkilöstö
Kertomusvuoden aikana henkilökunnassa ei tapahtunut muutoksia.
Henkilökunta vuoden 2021 lopussa oli seuraava:

Toimitusjohtaja Kari Korhonen
Käyttöpäällikkö Teemu Järvinen
Käyttömestari Ossi Laaksonen
Talousasiantuntija
Hallintotosihteeri

Jenni Hakanen
Leni Lappalainen

Vesilaitoksen hoitajat Eero Kittelä, sähkövastaava
Harri Ilvonen
Erkki Laaksonen
Auku Leminen
Jarmo Nivalainen
Visa Veijanen

1.7  Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan
kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Henkilöstön ikärakenne on viime vuosina ollut usein esillä riskimielessä, kun keski-ikä nousi
selvästi yli 50 vuoden. Viime vuonna keski-ikä kasvoi yhdellä vuodella, koska henkilöstö-
muutoksia ei tapahtunut. Kertomusvuoden lopussa kuntayhtymän 11 viran- ja toimenhaltijan
keski-ikä oli 45,9 vuotta.
Rahoitusriskit ovat nousseet kuntayhtymässä uuteen valoon viimeisten vuosien aikana, kun
lainakanta on kasvanut merkittävästi. Kertomusvuonna otetiin uutta lainaa 1,9 M€. Vuoden
lopussa lainakanta kokonaisuudessaan oli 5,45 M€. Kilpailutukseen perustuen kaikki laina-
erät on nostettu Kuntarahoitus Oy:ltä. Vuoden 2015 alussa tehtiin osalle lainaa (1,5 milj.eu-
roa) korkosuojaus, josta tehtiin sopimus Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa. Korkosuojaus-
sopimus päättyi heinäkuussa 2021. Muut jäljellä olevat lainaerät ovat 6 kk Euribor koroilla.
Tosin kertomusvuonna otettu 1,9 M€:n laina otettiin kiinteällä korolla erittäin alhaisen kiin-
teän koron vuoksi.
Vahinkoriskit ovat kuntayhtymän toiminnan kannalta eniten kysymyksiä herättävät. Talous-
veden toimitusvarmuus ja laatu tulee taata kaikissa olosuhteissa. Tilanteisiin on varauduttu
monin eri tavoin, mm. tiedottamisrutiineja ja yhteistyötä tiedotusammattilaisten ja pelastus-
laitosten kanssa on tehostettu. Vuodelta 2009 peräisin olevaa varautumissuunnitelmaa on
pidetty ajan tasalla tällaisten tilanteiden varalle ja se päivitettiin kokonaisuudessaan vuoden
2020 aikana.
Jatkuvana rutiinina on pidetty yhteistyökokouksia jäsenvesilaitosten, terveysviranomaisten,
tiedotusammattilaisten ja pelastuslaitosten kanssa. Vuoden 2021 aikana toteutettiin val-
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miusharjoitus yhteistyössä Keravan Veden ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ter-
veysvalvonnan kanssa hybridimallilla, johtokeskuksen toimiessa Teams:n avulla ja kenttä-
väen toimiessa normaalisti kentällä.
Veden riittävyyden turvaamiseksi aloitettiin vuonna 2017 Jäniksenlinnassa projekti, jolla py-
ritään saamaan noin 4.000 m3/d lisää vettä tuotantoon. Tutkimustulosten perusteella v. 2019
rakennettiin kaksi uutta imeytyskaivoa sekä niille johtava syöttölinja. Imeytyskoe aloitettiin
syksyllä ja sitä jatkettiin vuoden 2020 keväällä. Uusien imeytyskaivojen myötä Jäniksenlin-
nan Uudenmaan aluehallintoviraston (AVI) myöntämään ottolupaan haettiin vuonna 2020
päivitystä. Uusi lupa saatiin kertomusvuonna, mutta siihen haettiin muutosta, joka on edel-
leen käsittelyssä. Alueella toimivalle maa-ainesten ottoalueelle haki toimija jatkolupaa
vuonna 2020, mutta paikallinen AVI ei sitä myöntänyt Hakija haki päätökseen muutosta,
johon myös kuntayhtymä antoi lausuntonsa. Hakemuksen käsittely on edelleen kesken.
Kuntayhtymä hankki vuoden 2020 alussa kaksi kiinteistöä Kaunisnummesta, jotka pohja-
vesitutkimusten mukaan soveltuvat vedentuotantoon. Kertomusvuonna pohjavesitutkimuk-
sia perusteella sinne rakennettiin kaksi uutta vedenottokaivoa. Alueelta Korkemäen vesilai-
tokselle johtavan syöttöjohdon suunnittelu käynnistyi loppu vuonna.
Rusutjärven tekopohjavesilaitoksen kahdesta vedenottokaivosta löytyi syksyllä 2020 seu-
rantanäytteenoton yhteydessä raskaita ja keskiraskaita öljyhiilivetyjä. Jatkotutkimuksissa
laitokselta lähtevästä vedestä testattiin PAH-yhdisteet sekä haju ja maku. Tutkimustulos-
ten mukaan laitokselta lähtevä vesi täytti laatunormit sekä -suositukset. Päästölähdettä ei
ole löydetty. Vuoden 2021 vastaavat näytteet ovat olleet puhtaita.
Orikorven alueella tutkittiin mahdollisuuksia tekopohjaveden tuotantoon. Alustavien tutki-
musten mukaan alue saattaa sopia tekopohjaveden tuotantoon. Tutkimusta jatkettiin ra-
kentamalla kaksi kaivoa, joista toinen toimii vedenottokaivona ja toinen imeytyskaivona.
Koeimeytystä ei saatu kuitenkaan käynnistettyä, koska alueen sähköliittymä saatiin paikal-
liselta verkkoyhtiöltä vasta vuoden lopussa, vaikka sitä oli haettu jo huhtikuussa. Koeimey-
tyksessä alueen luontaista pohjavettä pumpataan alueen eteläosasta ja imeytetään alueen
pohjoisosaan.
Paippisten vedenottamon lähialueella rakennettiin uusi vedenottokaivo kertomusvuonna.
Kaivon käyttöönotto toteutuu vuonna 2022.

1.8 Ympäristötekijät
Keski-Uudenmaan Vesi ei käytä toiminnassaan teollisesti valmistettuja kemikaaleja lain-
kaan, mistä syystä ympäristötekijöiden osuus toiminnassa on vähäistä. Suurin ympäristöte-
kijä normaalioloissa on pohjaveden pumppaus maaperästä, jolla muutetaan luonnon nor-
maalia tasapainoa. Samaan asiaan liittyy myös tekopohjaveden valmistus, kun Päijänne-
tunnelin vettä johdetaan maaperään. Kaikille näille toiminnoille on olemassa voimassa ole-
vat oikeudelliset luvat, joita viranomaiset valvovat, eikä näiden suhteen ole havaittavissa
hälyttäviä merkkejä.
Tarkkailuvelvoitteiden suhteen kuntayhtymä päätti yhdessä neljän paikallisen yrityksen
kanssa yhteistarkkailun järjestämisestä Hyrylän, Lahelan ja Rusutjärven pohjavesialueilla.
Vuoden 2017 alusta lukien tarkkailutoimenpiteistä vastaa konsulttitoimeksiantona Vantaan-
joen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Vuodesta 2018 alkaen myös muu pohja-
vesitarkkailuraportointi annettiin em. vesiensuojeluyhdistyksen hoidettavaksi.
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Toisesta näkökulmasta ympäristötekijät ovat erittäin tärkeitä vesilaitoksen toiminnalle. Riskit
pohjavesien puhtaana pitämiseksi ovat tunnetut. Riskejä on torjuttu mm. antamalla lausun-
toja kaavoitus- ja rakennushankkeista sekä laatimalla pohjavesialueiden suojelusuunnitel-
mia. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat kattavat kaikki kuntayhtymän käytössä olevat
pohjavesialueet, joskin vanhimpiin niistä kohdistuu jo päivittämistarve.
Kertomusvuonna aloitettiin Vähänummen ja Korkeamäen pohjavedenottamoiden suoja-
aluemääräysten, päivitys ja työ jatkuu vuonna 2022, jolloin haetaan muutosta vanhoihin
suoja-aluemääräyksiin Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Muutosta valmistelee Vantaan-
joen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry.

2.  Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä
Kuntayhtymälle laadittiin vuonna 2017 ohjeet sisäisen valvonnan järjestämisestä ja ne hy-
väksyttiin kuntayhtymän hallituksessa 23.11.2017 ja ne otettiin käyttöön 1.1.2018 alkaen.

2.1 Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
Toimintavuoden aikana ei ole esiin tullut sellaisia oikeusseuraamuksia, joiden perusteella
olisi syytä epäillä säännösten, määräysten tai päätösten noudattamisrikkomuksia.

2.2 Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin
pätevyys ja luotettavuus

Tavoitteiden toteutumisessa, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuudessa ei toiminta-
vuonna ole esiintynyt sellaista poikkeuksellisuutta, mikä vaatisi korjausehdotuksia.

2.3 Riskienhallinta
Riskien hallintaa on ohjattu viime vuosina riskienhallintaprojektista (WSP) saadun sovelluk-
sen avulla.
Muita riskienhallinnan keinoja kuntayhtymässä ovat olleet laaditut suunnitelmat eri tilantei-
siin. Lakisääteinen poikkeusolojen valmiussuunnitelma on päivitetty vuonna 2013. Häiriöti-
lanteiden varautumissuunnitelma vuodelta 2009 on jalkautettu koko henkilökunnan käyttöön
ja se päivitettiin vuonna 2020.
Riskienhallintaa on toteutettu myös vakuutuksien avulla. Kuntayhtymän omaisuus on vakuu-
tettu täydestä arvostaan, vakuutuskohteet ja määrät on vuosittain tarkistettu vakuutuksia
hoitavan yhtiön kanssa. Toiminnalle on myös vastuuturva-, erityisesti tuotevastuuturvava-
kuutus, joka kattaa mahdollisesta veden toimitukseen liittyvästä vahingosta yksityisille ve-
den käyttäjille. Tuotevastuuturvan enimmäismäärä vuonna 2021 on ollut 2,0 M€. Vakuutus-
yhtiönä kertomusvuonna on ollut IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Vakuutussopimus on tehty
yhtymähallituksen päätöksellä ja sen seurantavastuu on toimitusjohtajalla.

2.4 Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
Kuntayhtymän omaisuus on pääasiassa maaomaisuudessa, veden tuotantolaitoksissa sekä
maahan asennetuissa vesijohdoissa. Omaisuuteen kuuluu myös noin 5,46 %:n osuus Päi-
jänne-tunnelista. Kertomusvuonna ei hankittu uusia kiinteistöjä.
Omaisuuden muutokset, lähinnä investointien toteuttamiset ja maakaupat, suoritetaan yhty-
mähallituksen ja yhtymävaltuuston päätöksiin perustuen. Vähäisemmät hankinnat, niiden
kilpailutukset ja hankintapäätökset ovat suoraan toimitusjohtajan päätösvallassa.
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2.5 Sopimustoiminta
Kuntayhtymää sitovat sopimukset, niiden noudattaminen ja ajanmukaistamisen tarve ovat
toimitusjohtajan vastuulla.

2.6 Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä
Erillistä sisäistä tarkastustoimintaa ei kuntayhtymässä ole järjestetty. Perusteena tälle on
kuntayhtymän koko sekä toimintakentän selkeys ja vakiintuneisuus.

2.7 Strategiset mittarit
Yhtymävaltuuston vuonna 2011 tekemällä ja vuonna 2020 uusitulla strategiapäätöksellä on
asetettu strategisia mittareita ja niille tavoitearvoja. Tässä yhteydessä raportoidaan näitä
mittareita ja niiden kehittymistä vuodesta 2010 alkaen.
2.7.1 Veden laatu
Vedentuotantolaitoksilta lähtevän veden laadulle on asetettu seuraavat strategiset mittarit
talousvesinormin suositusarvoihin perustuen:

-koliformiset bakteerit, suositus 0 pmy/100 ml
-rautapitoisuus, suositus 0,2 mg/l
-mangaanipitoisuus, suositus 0,05 mg/l

Ylitysten tavoitteeksi on osalta asetettu nollaraja.
Seurantataulukko:

Vuosi koliformiset,
analyysi-
määrä

rauta,
analyysi-
määrä

mangaani,
analyysi-
määrä

analyysi-
määrä yh-
teensä

ylitysten
määrä

2011 135 124 124 383 0

2012 132 121 130 383 0

2013 139 131 131 401 0

2014 129 129 129 387 0

2015 132 132 132 396 0

2016 134 133 133 400 0

2017 132 132 132 396 0

2018 130 130 130 390 0

2019 133 133 133 399 0

2020 130 130 130 390 0

2021 118 118 118 354 0
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Yhteensä edellä mainittuja analyysejä tehtiin 354 kpl, yhtään ylitystä ei tapahtunut, joten
tavoite saavutettiin.
2.7.2 Käyttöhäiriöt
Käyttöhäiriöiksi laitoksella kirjataan kaikki sellaiset laitoksen omaan käyttöön ja hallintaan
kuuluvat häiriötilanteet, joilla todetaan olevan vaikutusta tai selkeä vaikutusmahdollisuus ve-
denkäyttäjien saaman veden laatuun. Vuoden aikana tällaisia tapauksia ei kirjattu. Tavoite-
tasoa 0 kpl/vuosi saavutettiin kertomusvuonna.
Seurantataulukko:

Vuosi tavoite toteutunut ylitysten
määrä

2011 0 3 3

2012 0 1 1

2013 0 0 0

2014 0 1 1

2015 0 2 2

2016 0 1 1

2017 0 1 1

2018 0 0 0

2019 0 0 0

2020 0 0 0

2021 0 0 0

2.7.3 Henkilöstön sairauspoissaolot
Kertomusvuoden aikana kirjattiin yhteensä 136 työpäivää sairauspoissaoloihin. Lasten sai-
rauksiin liittyviä poissaoloja ei ollut lainkaan. Työtapaturmista johtuvia poissaoloja oli seitse-
män työpäivää.
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Seurantataulukko:

Vuosi Poissa-
olot sai-
raudesta

Poissaolot
työtapatur-
mista

Poissa-
olot yh-
teensä

Henkilökun-
nan määrä
keskiarvo

Sairauspoissa-
olot keskimäärin
(työpäiviä/hlö)

2011 34 2 36 9 4,0

2012 79 0 79 10 7,9

2013 49 12 61 10 6,1

2014 43 0 43 10 4,3

2015 27 0 27 10 2,7

2016 61 0 61 10 6,1

2017 29 0 29 9,5 3,1

2018 50 0 50 12 4,2

2019 38 0 38 10,5 3,6

2020 33 0 33 10,5 3,1

2021 136 7 143 10,5 13,6

Sairauspoissaolot laskettuna ilman työtapaturmia ja lasten sairauksia vuonna 2021 on kes-
kimäärin 12,9 päivää/henkilö.
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BDO Audiator Oy  
tilintarkastusyhteisö 
 
VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE 
 
Keski-Uudenmaan vesi kuntayhtymän tilikauden 1.1-31.12.2021 tilintarkastukseen liittyen vahvistamme 
parhaan tietomme ja käsityksemme mukaisesti seuraavaa: 

 
 Olemme täyttäneet tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeessä tarkoitetut velvollisuutemme, 

jotka koskevat tietojen antamista tilintarkastajalle sekä tilinpäätöksen laatimista kuntalain 
mukaisesti, erityisesti siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan kunnan tuloksesta, 
taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti ja on 
tehty tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Lisäksi hyväksymme vastuumme 
väärinkäytösten ehkäisemiseen ja havaitsemiseen tarkoitetun sisäisen valvonnan suunnittelusta, 
käyttöönotosta ja ylläpidosta sekä valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen 
oikeellisuudesta. 
 

 Liiketapahtumat on kirjattu kirjanpitoon, ja ne sisältyvät tilinpäätökseen. 
 

 Menetelmät, tieto ja merkittävät oletukset, joita olemme käyttäneet kirjanpidollisia arvioita 
tehdessämme ja niitä koskevia tietoja esittäessämme, ovat asianmukaisia, niin että kirjaaminen, 
arvostaminen ja esitettävät tiedot ovat kohtuullisia sovellettava tilinpäätösnormisto huomioon 
ottaen. 
 

 Korjaamattomien virheellisyyksien vaikutukset ovat käsityksemme mukaan sekä erikseen että 
yhdessä epäolennaisia koko tilinpäätöksen kannalta. 
 

 Kuntayhtymän ja sen intressitahoihin kuuluvien väliset liiketoimet, jotka ovat olennaisia ja joita ei 
ole toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin, sekä vaateet ja vireillä olevat oikeudenkäynnit 
että tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat on käsitelty kirjanpidossa ja esitetty tilinpäätöksessä 
kirjanpitolain tai tilinpäätöksen laatimisesta annettujen muiden säännösten mukaisesti.  
 

 Olemme antaneet teille tiedot arvioimastamme riskistä, että tilinpäätös saattaa olla 
väärinkäytöksen seurauksena olennaisesti virheellinen. 
 

 Tiedossamme ei ole 
o kuntayhtymää koskevia väärinkäytöksiä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä, joihin on osallisena 

kuntayhtymän tilivelvollinen, viranhaltija tai työntekijä tai muita ja joilla saattaisi olla 
olennainen vaikutus 

 hallinnon laillisuuteen tai valtuuston päätösten mukaisuuteen; 
 siihen, onko kuntayhtymän tilinpäätös ja siihen kuuluva laadittu tilinpäätöksen 

laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja antaako se oikeat ja 
riittävät tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja 
toiminnasta; 

 valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuuteen; tai 
 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisen 

asianmukaisuuteen, 
o tilinpäätökseen vaikuttavia väitettyjä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä. 
o säädösten tai määräysten noudattamatta jättämisiä tai epäiltyjä noudattamatta jättämisiä, 

joiden vaikutukset tulisi ottaa huomioon tilinpäätöstä laadittaessa. 
o vaateita ja vireillä olevia oikeudenkäyntejä, joiden vaikutus tulisi ottaa huomioon 

tilinpäätöstä laadittaessa. 
o esteellisyyssäännösten vastaisia päätöksiä, menettelyjä tai liiketapahtumia.  

 
 Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita. 
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 Olemme antaneet toimintakertomuksessa selonteot sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan 

järjestämisestä. Selonteoissa on kuvattu tiedossamme olevat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
sekä konsernivalvonnan puutteet, esitetty toimenpiteet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä 
konsernivalvonnan kehittämiseksi sekä annettu muut toimintakertomuksen laadintaa koskevien 
ohjeiden mukaiset tiedot. Toimintakertomus täyttää lakisääteiset vaatimukset. 
 

 
Sitoudumme ilmoittamaan tilintarkastajalle, mikäli ennen tilintarkastuskertomuksen antamista tietoomme 
tulee muutoksia tässä vahvistusilmoituskirjeessä kuvatuissa seikoissa. 
 
 
 
Päiväys ____.____  ______ 
 
 
Keski-Uudenmaan vesi kuntayhtymän puolesta 
 
 
 
Ritva Tarvainen    Kari Korhonen  
  
yhtymähallituksen puheenjohtaja1   toimitusjohtaja 
 

 
1 Vahvistusilmoituskirjeen voi allekirjoittaa kunnanhallituksen puolesta esim. kunnanhallituksen puheenjohtaja. 
Hallitus voi myös valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen puolestaan. 
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Yh 10 § TUUSULAN POHJAVEDEN YHTEISTARKKAILU  

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry vastaa Tuusulan pohjavesien 
yhteistarkkailusta sekä raportoinnista. Yhteistarkkailussa on mukana Keski-Uudenmaan 
Vesi Kuntayhtymän lisäksi Hyrylän, Lahelan sekä Rusutjärven pohjavesialueilla toimivia 
yrityksiä, joilla on toimintaansa liittyviä velvoitteita pohjavesien tarkkailua koskien. Vuo-
den 2021 raportti on juuri valmistunut. 

Raportti sisältää vedenottamoita koskevia tarketietoja, joten sitä esitellään kokouk-
sessa. Raportti koskee kuntayhtymän osalta Koskenmäen, Lahelan sekä Rusutjärven 
pohjavesialueita.  

Seuraavassa lyhyt yhteenveto tarkkailutuloksista Kuntayhtymän osalta. 

Vuosi 2021 oli hieman keskimääräistä sateisempi. Vuoden sadesumma Helsinki-Van-
taan lentoaseman havaintoasemalla oli 727 mm, kun se on ollut keskimäärin 681 mm 
2000- luvulla. Kesä- ja heinäkuun keskilämpötilat olivat tavanomaista selvästi korke-
ampia. 

Hyrylän pohjavesipinnoissa tapahtui vuoden aikana vain pieniä muutoksia, pinnanvaih-
teluväli oli 2–35 cm, kun sateisina vuosina pintojen vaihtelu on ollut jopa yli metrin 
luokkaa. Lahelan pohjavesipintojen muutokset olivat edellisvuosien tasolla. Rusutjär-
ven pohjavesipintojen muutokset liittyvät oleellisesti tekopohjaveden tuotantoon ja oli-
vat enimmillään 1,5 m:n tasolla.  

Vedenottomäärät vedenottamoilla pysyivät lähellä aiempia vuosia. Rusutjärven pohja-
vesialueelle imeytettiin Päijänne-tunnelin vettä kutakuinkin saman verran kuin tekopoh-
javettä pumpattiin kulutukseen. 

Kuntayhtymän pohjavedenottamoilla (Koskenmäki, Lahela, Rusutjärvi) pohjaveden hy-
gieeninen laatu oli vuonna 2021 pääosin moitteetonta. Ajoittain heterotrofinen pesäke-
luku oli joidenkin kaivojen raakavesissä hieman koholla, kuvastaen runsaiden sateiden 
tai imeytyneen pintaveden (tekopohjaveden imeytys Rusutjärven tekopohjavesilaitok-
sella ja rantaimeytyminen Tuusulanjoesta Koskenmäen ottamolla) vaikutusta. Kolifor-
misia bakteeereita tai E.coli-bakteereita ei raakavesissä esiintynyt. 

Kaikissa vedenottokaivoissa TOC-pitoisuudessa on havaittavissa lievä laskeva trendi 
vuosina 2014–2021. Kaikilla pohjavesialueilla havaintoputkissa esiintyi orgaanisia 
haitta-aineita selvästi vähemmän kuin vuonna 2020. Öljyhiilivetyjä ja PAH-yhdisteitä ei 
todettu lainkaan ja VOC-yhdisteitä todettiin vain yhdessä havaintoputkessa hyvin pie-
nenä pitoisuutena. 

Hyrylän pohjavesialueella, Koskenmäen ottamon pohjoispuolella sijaitsevan havainto-
putken HP9701 poikkeuksellisen korkea TOC-pitoisuus laski vuonna 2020 vuosien 
2017–2018 huipputasosta, mutta nousi jälleen vuonna 2021. Samassa putkessa muut 
laatupoikkeamat (niukkahappisuus, kohonnut hiilidioksidipitoisuus, korkea rauta- ja 
mangaanipitoisuus, koholla oleva ammoniumtyppi ja rikkivedyn haju) viittasivat orgaa-
nisen aineksen tehokkaaseen biohajoamiseen. Koskenmäen ottamon eteläpuolella si-
jaitsevan havaintoputken HP01/00 kloridipitoisuudet ovat laskeneet aiempien vuosien 
ajoittain korkeista lukemista.  

Rusutjärven pohjavesialueella kantatie 45:n välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa 
havaintoputkessa HP105 todettiin edellisvuosien tapaan muita havaintopaikkoja sel-
västi korkeampi kloridipitoisuus (150 mg/l), pitoisuustaso oli samalla tasolla kuin 
vuonna 2020. Todennäköinen aiheuttaja on liukkaudentorjunta eli natriumkloridin 
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käyttö tiealueella. Rusutjärven tekopohjavesilaitoksen pohjoisella kaivoalueella todet-
tiin marraskuussa 2020 öljyhiilivetyjä, painottuen raskaisiin jakeisiin C21-C40. Havainto 
käynnisti lisäselvitykset ja orgaanisten haitallisten aineiden tihennetyn tarkkailun, joka 
päättyi vuonna 2021, jolloin haitallisia orgaanisia aineita ei enää havaittu kaivojen raa-
kavesissä. 

Toimitusjohtaja: 

Yhtymähallitus merkitsee yhteistarkkailuraportin tiedoksi. 

Päätös: 

Yhtymähallitus merkitsi yhteistarkkailuraportin tiedoksi. 
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Yh 11 § TEKOPOHJAVESILAITOKSEEN TUTUSTUMINEN 

Viime vuonna pidettyjen kuntavaalien seurauksena kuntayhtymän luottamushenkilöt 
ovat pääasiassa vaihtuneet. Perinteisesti on pyritty järjestämään tutustumismahdolli-
suus uusille luottamushenkilöille kuntayhtymän tekopohjavesilaitokselle.  

Tekopohjavesilaitoksia on kaksi, eli Jäniksenlinnan tekopohjavesilaitos, joka saneerat-
tiin vuosina 2015–2016 ja Rusutjärven tekopohjavesilaitos, joka saneerattiin vuonna 
2020. 

Toimitusjohtaja: 

Yhtymähallitus päättää tutustumiskohteen ja -ajankohdan. 

Päätös: 

Yhtymähallitus päätti tutustua Rusutjärven tekopohjavesilaitokseen tiistaina  

7.6.22 klo 15.00 alkaen.  
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Yh 12 § RUOHOLA-MATTILA RUNKOLINJAN SANEERAUKSEN YLEISSUUN-
NITELMA 

Viime vuonna aloitettiin Tuusulan Ruoholan ja Keravan Mattilan välisen runkolinjan sa-
neerauksen yleissuunnittelu. Nykyinen linja on valtaosin asbestisementtiä ja elinkaa-
rensä lopussa. Putki sijoittuu Tuusulassa alueelle, jonne tulee asemakaava-alueita lä-
hivuosina.  

Yleissuunnitelman laati Ramboll Finland Oy. Suunnittelussa oli mukana myös Tuusu-
lan kaavoituksen sekä kuntatekniikan edustajat, jolla pyrittiin varmistamaan, ettei uu-
den putken linjaus olisi ristiriidassa uusien asemakaavojen tai tulevien tielinjausten 
kanssa. 

Liitteessä 3 olevassa asemapiirustuksessa on esitetty uuden runkoputken linjaus. Pii-
rustuksessa näkyy myös tämän hetken visiot tulevista asemakaavoista sekä eri tielin-
jausvaihtoehdoista. 

Runkolinjan saneeraus jatkuu hankesuunnitelman ja hankinta-asiakirjojen laadinnalla. 
Näiden valmistuttua päästään pyytämään urakkatarjouksia todennäköisesti vuoden lo-
pulla. 

Liite 3 Tuusula-Kerava runkolinjan asemapiirros, Ramboll Finland Oy 25.1.2022 

Toimitusjohtaja: 

Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan asemapiirroksen runkoputken linjauksen 
hankesuunnitelmaa varten. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä 
Yhtymähallitus nro 2/2022                   10.3.2022 
 

Tark.  
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Yh 13 § TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 

Nro Pvm. Asia 

2/2022 16.2.2022 Kesätyöntekijän palkkaaminen. 

3/2022 16.2.2022 Vedenottamoiden veden alkalointi. Hankintapäätös Nordkalk  
Oy Ab 

4/2022 24.2.2022 Horsmatien runkolinjan saneeraus. Hankintapäätös Tukiainen 
Group Oy 

5/2022 25.2.2022 Kesätyöntekijöiden palkkaaminen 

Puheenjohtaja: 

Yhtymähallitus merkitsee toimitusjohtajan päätökset tiedokseen ja päättää olla käyttä-
mättä otto-oikeuttaan. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti ja yhtymähallitus päätti olla käyttämättä 

otto-oikeuttaan. 
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Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA 
Sähköposti:  
etunimi.sukunimi@kuvesi.fi 

 

Puh: 040 5040 444  
Kotisivu: www.kuvesi.fi 

 

X:\Company\Arkisto\TSV\Ylläpitotehtävät (Y)\Yleishallinto (A)\Päätöksenteko (a)\Toimitusjohtajan päät. 
(TJ)\2022\TJP 2022_02_Jere Tolonen kesätyöntekijän palkkaaminen.docx 

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖS NRO 2/2022 

Asia: Kesätyöntekijän palkkaaminen 

Asiaselostus: Kesätyöntekijä laitosten huolto- ja ylläpitotehtäviin kesäksi 2022. 

Päätös: 
 

Päätän palkata Jere Tolosen kesätyöntekijöiksi laitosten huolto- ja ylläpito-
tehtäviin 4.4.-30.6.2022 väliseksi ajaksi. Alkamis- ja päättämisaikoja sovitel-
laan molemmin puolisen tarpeen mukaan. Palkka on 1 750,00 €/kk, jonka 
lisäksi tulee lounasetu. 

Päätösoikeusperuste Hallintosääntö 20 §. Kuntayhtymän toimitusjohtaja päättää työsuhteeseen 
otettavien sekä heidän sijaistensa valinnasta ja määrää heidän palkkansa 
sopimusten ja hallituksen hyväksymien yleisten palkkausperusteiden mu-
kaisesti 

  

Päiväys: 16.2.2022 

Allekirjoitus: 

 

Nimen selvennys: 

Virka: 

 

Kari Korhonen 

Toimitusjohtaja 

Oikaisuvaatimusohje: Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saattaa päätös yhtymähalli-
tuksen käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedoksi saamises-
taan. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä-
kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon - jollei muuta näytetä - samana päivänä sähköpostin lähet-
tämisestä. 

Nähtävillä olopaikka: Kuvesin toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA 

Nähtävillä oloaika: 21.2.2022 klo 9.00–14.00 

Tiedoksianto: Jere Tolonen, hallintosihteeri 

  

 



 

 

Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA 
Sähköposti:  
etunimi.sukunimi@kuvesi.fi 

 

Puh: 040 5040 444  
Kotisivu: www.kuvesi.fi 

 

X:\Company\Arkisto\TSV\Ylläpitotehtävät (Y)\Yleishallinto (A)\Päätöksenteko (a)\Toimitusjohtajan päät. 
(TJ)\2022\TJP 2022_03_Vedenottamoiden veden alkalointi. Hankintapäätös Nordkalk Oy Ab.docx 

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖS NRO 3/2022 

Asia: Vedenottamoiden veden alkalointi.  

Hankintapäätös, Nordkalk Oy Ab  

Asiaselostus: Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä kuuluu erityisalojen hankintalain piiriin. 
Hankintamenettelynä on käytetty suorahankintaa. 

Useilla kuntayhtymän vedenottamoilla vesi alkaloidaan kalkkikivimassalla. 
Kalkkikivimassa kuluu suodatuksessa ja sitä on ajoittain lisättävä.  

Markkinakartoituksen perusteella on päätytty pyytämään tarjousta Nordkalk 
Oy Ab:ltä, josta kalkkikivimassat on aiemminkin hankittu. 

Tarjous ja tarjoaja on todettu kelvollisiksi ja tarjous tarjouspyynnön mu-
kaiseksi. Tarjouspyynnön mukaisesti tarjous koskee 300 tonnin määrää. 
Hinta on 99,80 €/tn (alv 0 %). 

Päätös: Hyväksyn Nordkalk Oy Ab:n tarjouksen kalkkikiveä koskien. 

Päätösoikeuspe-
ruste: 

Yhtymähallitus 18.5.2017 § 29 liite 10, toimitusjohtajan hankintavaltuudet: 
Suunnittelu 100 000 €, investoinnit 300 000 €, muut hankinnat 100 000 €. 

Päiväys: 16.2.2022 

Allekirjoitus: 

Nimen selvennys: 

Virka: 

 
Kari Korhonen 

Toimitusjohtaja 

Oikaisuvaatimus-
ohje: 

Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saattaa päätös yhtymähallituk-
sen käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedoksi saamisestaan. 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon - jollei muuta näytetä - samana päivänä sähköpostin lähettämisestä. 

Nähtävillä olo-
paikka: 

Kuvesin toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA 

Nähtävillä oloaika: 21.2.2022 klo 9.00 - 14.00 

Tiedoksianto: Tiina Repo/Nordkalk Oy Ab 

  

 





 

 

Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA 
Sähköposti:  
etunimi.sukunimi@kuvesi.fi 

 

Puh: 040 5040 444  
Kotisivu: www.kuvesi.fi 

 

X:\Company\Arkisto\TSV\Ylläpitotehtävät (Y)\Yleishallinto (A)\Päätöksenteko (a)\Toimitusjohtajan päät. 
(TJ)\2022\TJP 2022_05_Kesätyöntekijöiden palkkaaminen.docx 

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖS NRO 5/2022 

Asia: Kesätyöntekijöiden palkkaaminen 

Asiaselostus: Kesätyöntekijät laitosten huolto- ja ylläpitotehtäviin kesäksi 2022. 

Päätös: 
 

Päätän palkata seuraavat henkilöt kesätyöntekijöiksi laitosten huolto- ja yl-
läpitotehtäviin 1.6.-31.8.2022 väliseksi ajaksi. Alkamis- ja päättämisaikoja 
sovitellaan molemmin puolisen tarpeen mukaan. Palkka määräytyy sen mu-
kaan, onko kesätyöntekijällä auto käytössä. Tämän lisäksi ryhmänjohtajalle 
maksetaan pieni lisäkorvaus. Kaikilla on myös lounasetu. 

Henkilö                           Syntymäaika            Palkka (€/kk) 

Konsta Vuorela                 2.11.2001                1 750,- 

Valtteri Vuorela                 16.1.2004                1 650,- 

Suvi Saurila                       22.2.2004               1 650,- 

Taavi Järvinen                   20.1.2005               1 650,- 

Tuomas Miettinen              22.8.2004               1 550,- 

Turo Järvinen                    29.6.2006               1 550,- 

William Ovaska                   4.2.2007               1 550,- 

Päätösoikeusperuste Hallintosääntö 20 §. Kuntayhtymän toimitusjohtaja päättää työsuhteeseen 
otettavien sekä heidän sijaistensa valinnasta ja määrää heidän palkkansa 
sopimusten ja hallituksen hyväksymien yleisten palkkausperusteiden mu-
kaisesti 

  

Päiväys: 25.2.2022 

Allekirjoitus: 

 

Nimen selvennys: 

Virka: 

 

Kari Korhonen 

Toimitusjohtaja 

Oikaisuvaatimusohje: Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saattaa päätös yhtymähalli-
tuksen käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedoksi saamises-
taan. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä-
kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon - jollei muuta näytetä - samana päivänä sähköpostin lähet-
tämisestä. 

Nähtävillä olopaikka: Kuvesin toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA 

Nähtävillä oloaika: 28.2.2022 klo 9.00–14.00 

Tiedoksianto: Valitut henkilöt, hallintosihteeri 

  

 



Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä 
Yhtymähallitus nro 2/2022                   10.3.2022 
 

Tark.  
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Yh 14 § TIEDOKSIANTOASIAT 

Jäniksenlinnan vedenottamoalueella on toiminut maa-ainesten ottoa harjoittava maan-
omistaja. Maa-ainesten ottolupa meni vanhaksi 31.12.2019, mutta toiminnalle haettiin 
uutta lupaa ennen sitä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi hakemuksen 
18.12.2019. Maanomistaja haki päätökseen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Vaa-
san hallinto-oikeus on antanut muutoshakemukseen kielteisen päätöksen 22.2.2022. 

Keskeisinä syinä hakemuksen ja muutoshakemuksen hylkäämiseen on maa-ainesten 
ottotoiminnan aiheuttamat riskit pohjavedelle sekä Jäniksenlinnan vedenottamon toi-
minnalle.  

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä voi edelleen valittaa korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen viimeistään 31.3.2022. 

Toimitusjohtaja: 

Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi.  

https://sign.visma.net/fi/document-check/0cbf4ae3-af4a-43ae-99f2-f1d3b2c2aa38

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä 
Yhtymähallitus nro 2/2022                   10.3.2022 
 

Tark.  
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Yh 15 § VARAUTUMISTILANNE 

Ukrainan tilanteen johdosta on herännyt keskustelua eri tahojen varautumistilanteesta. 
Puheenjohtajan kanssa on sovittu, että toimitusjohtaja kertoo kuntayhtymän osalta, mi-
ten erilaisiin uhkakuviin on varauduttu, jonka jälkeen aiheesta keskustellaan. 

Liite 4 Varautuminen 

Toimitusjohtaja: 

Yhtymähallitus merkitsee tilanteen tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 
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KESKI-UUDENMAAN 
VESIENSUOJELU
VARAUTUMINEN

10.3.2022

KARI KORHONEN, TOIMITUSJOHTAJA

Yh 2/10.3.2022 § 15              Liite 4



VARAUTUMINEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄSSÄ
• VALMIUSSUUNNITELMA

• VARAUTUMISSUUNNITELMA

• VIESTINTÄ

• KYBERTURVALLISUUS

• TIETOLIIKENNEYHTEYKSIEN VARMENNUS

• VARAVOIMATILANNE

• MATERIAALIEN JA TARVIKKEIDEN SAANTI

• LAITOSTEN VALVONTA

• HENKILÖKUNNAN VAPAUTUKSET

• VARAUTUMISKOKOUKSET JA HARJOITUKSET

• ALUEELLINEN YHTEISTYÖ

Yh 2/10.3.2022 § 15              Liite 4



 Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä 
Yhtymähallitus 
 
MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT  

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

Pykälät: 10–11,13 § 

Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan tehdä 
kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet alla): 

Pykälät: 9, 12 § 

Seuraavista hankintapäätöksistä ei saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, koska toimintaan 
sovelletaan erityisalojen hankintalakia, eivätkä hankintojen euromääräiset arvot ylitä kynnysarvoja (Laki 
vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 1398/2016, 
13§). Päätöksistä voi tehdä kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen, josta ohjeet jäljempänä. 

Pykälät:  

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET  

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouspäätökseen saa hakea muutosta 

1) se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa 
(asianosainen) sekä  

2) jäsenkunnat ja niiden jäsenenä oleva henkilö, laitos tai säätiö. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Keski-Uudenmaan Vesi 
kuntayhtymän hallitukselle, joko postitse osoitteeseen Kirkkotie 49, 04310 Tuusula tai sähköpostilla 
osoitteeseen toimisto@kuvesi.fi.  

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän jäsenkunnan tai sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun, pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa 
(www.kuvesi.fi). 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti, myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen. 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 
 
1) päätös, johon muutosta vaaditaan (valituksen kohteena oleva päätös);  
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan (vaatimukset)  
3) vaatimusten perustelut; 
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen 
edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava 
 
Oikaisuvaatimuksen tekijä, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. 
Jos kyseessä on sähköinen asiakirja, riittää että asiakirjassa on lähettäjän tiedot eikä asiakirjan 
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 
 
 
 
 
 
Tark. 
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