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Jk 26 § KÄYTTÖMAKSUN ENNAKKOLASKUTUSHINNAN TARKISTUS 

Vuoden 2022 talousarviota varten arvioitu viemärilaitoksen käyttömaksun yksikköhinta oli 
18,2 snt/m3, jota käytettiin laskutuksessa maaliskuun loppuun saakka. Taksaa nostettiin 
huhtikuun alusta lukien tasolle 20,0 snt/m3 HSY:n jäteveden puhdistuksen yksikköhinnan 
nousun vuoksi. 

HSY:ltä saadun tiedon mukaan kustannusten kasvu ja etenkin sähkön hinnan nousu on joh-
tanut yksikköhinnan uuteen tarkistukseen. Uusi HSY:n laskutushinta liikelaitoskuntayhtymältä 
on 16,46 snt/m3 elokuun alusta lähtien, kun se on alkuvuoden ollut 14,6 snt/m3. Kasvua on 
siis 1,86 snt/m3  

Viikinmäen yksikköhinnan nousun myötä myös käyttömaksun hintaa on nostettava.  

Edellä mainituilla perusteilla laskettuna loppuvuoden laskutushinnaksi jäsenyhteisöiltä 
muodostuu 21,45 snt/m3, eli nousua on 1,45 snt/m3.  

Toimitusjohtaja: 

Johtokunta hyväksyy käyttömaksun laskutushinnaksi 21,45 snt/m3 elokuun alusta alkaen. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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Jk 27 § TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023–2025 JA  
TALOUSARVIO VUODELLE 2023  

Kunnan taloussuunnitelmaa koskevat kuntalain säännökset ovat soveltuvin osin voimassa 
myös liikelaitoskuntayhtymässä. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi vastaa seuraa-
van vuoden talousarviota. 

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous päättää liikelai-
toskuntayhtymän talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä keskeisistä toiminnallisista ja 
taloudellisista tavoitteista. Tavoitteet on sisällytetty taloussuunnitelmaan. Taloussuunnitel-
maa valmisteltaessa jäsenyhteisöille on perussopimuksen 18 §:n mukaisesti varattava ti-
laisuus lausunnon antamiseen taloussuunnitelmasta ja esityksen tekemiseen liikelaitos-
kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. 

Vuosien 2023–2025 taloussuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 on esitetty liitteessä 1. 

Taloussuunnitelman pääpiirteet 

Viemärilaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa. Viikinmäen 
puhdistamolla ovat suunnittelukaudella tärkeimmät investoinnit vuosisaneerauksien ohella 
rejektivesien erilliskäsittely, Kyläsaaren varapurkutunneli sekä Viikinmäen jälkiselkeytyk-
sen kapasiteetin nosto. Omista viemärilaitosinvestoinneissa merkittävin ovat jätevesitunne-
lin saneeraus.  

Viemärilaitoksen taloudessa on vuoden 2023 käyttömaksun ennakko hinnaksi arvioitu 23,2 
snt/m3, mikä on noin 25 % suurempi kuin vuoden 2022 talousarviossa oleva hinta (18,2 
snt/m3). Hintaa tosin tarkistettiin kuluvan vuoden huhtikuun alussa tasolle 20,0 snt/m3, HSY:n 
taksan korotuksen vuoksi ja elokuussa tasolle 21,45 snt/m3. Pääomakustannuksia kattavan 
vuosimaksun yksikköhinta nousee tämän vuoden hintatasosta 10,3 snt/m3 tasolle 11,7 snt/m3 
ensi vuodelle ja vuonna 2024 vuosimaksu on suurin piirtein samalla tasolla. Vuosimaksun 
korotuksen syynä on taseeseen kertyneen alijäämän kattaminen vuosien 2023 ja 2024 aika-
na. Ensi vuonna lainaa tarvitaan 2 000 000 €. 

Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän. Tavoit-
teena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoito- ja kunnostustoi-
menpiteillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi. 

Käyttötalousosassa on sitovaksi esitetty vain loka-autoaseman nettotulos. 

Käyttötalousosa 

Talousarvion 2023 liitteenä on vertailu vuoden 2021 tilinpäätökseen sekä tämän vuoden 
talousarvioon (TA 2022). 

Toimintakuluissa (4 897 200 €) ja viemärilaitoskuluissa (4 647 400 €) on noin 25 %:n kas-
vua tämän vuoden tasoon nähden. Syynä tähän on jätevedenpuhdistuksen kustannusten 
kasvu. Toimintatuotoissa pääosan muodostavat käyttö- ja vuosimaksut, joiden lisäksi ul-
kopuoliset kunnat maksavat pääomakorvauksia ja sopimusten mukaan muita viemärilai-
toksen tuloja. Kulomäen loka-autoaseman käyttömenot katetaan perittävillä maksuilla. Lo-
ka-autokuormien uudeksi taksaksi esitetään 32,00 euroa/kuorma, kun se nyt on 28,00 eu-
roa/kuorma (alv 0 %).  
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Investointiosa 

Viemärilaitoksen saneeraus keskittyy ensi vuonna jätevesitunnelin saneeraukseen, jonka 
arvioidut kustannukset ensi vuodelle ovat 2,0 M€. Omien investointien arvioitu yhteissum-
ma on noin 2,6 M€. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon perusparannus- ja täydennysinves-
tointeihin varataan 1,0 M€. 

Tuloslaskelmaosa 

Toimintakate   2 167 400 euroa 
Vuosikate   2 147 400 euroa 
Poistot   1 868 400 euroa  
Tilikauden ylijäämä      279 000 euroa. 

Rahoitusosa 

Kun vuosikatteesta vähennetään em. investoinnit 3 568 000 euroa sekä lainojen lyhennyk-
set 459 000 euroa, voidaan todeta, että vuonna 2023 tarvitaan uutta lainaa 2 000 000 €. 

Viemärilaitoksen ja vesienhoidon toimintojen eriyttäminen 

Talousarviota on täydennetty liitetiedoilla, joissa esitetään viemärilaitostoiminnan osalta 
eriytetty tulos- ja rahoituslaskelmat. 

Liite 1 Taloussuunnitelma vuosille 2023–2025 ja talousarvio vuodelle 2023  

Toimitusjohtaja: 

Johtokunta päättää hyväksyä taloussuunnitelman 2023–2025 ja talousarvion 2023 luon-
noksen lausuntokierrosta varten ja pyytää jäsenyhteisöjen lausunnot taloussuunnitelma-
luonnoksesta yhtymäkokoukselle tehtävän ehdotuksen valmistelua varten 30.9.2022 men-
nessä. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2025   
TALOUSARVIO VUODELLE 2023 
 
 
1.  VIEMÄRILAITOSTOIMINTA 
 
 
 
1.1 Lähtökohta 

Keski-Uudenmaan meriviemärin siirtoviemärijärjestelmän piirissä on jä-
senyhteisöjen alueella yhteensä lähes 200 000 asukasta. 

Liikelaitoskuntayhtymän kokoamat jätevedet puhdistetaan 1994 valmistu-
neessa Viikinmäen keskuspuhdistamossa, josta on hankittu 18,5 milj. m³:n 
keskimääräistä vuosivesimäärää vastaavasti (15,4 %) kapasiteettia.  

Siirtoviemärijärjestelmän laitos- ja viemäriliitoskohteet sekä varajärjestelmän 
viemärit on esitetty piirustuksessa 1. 

1.2 Vesimääräennusteet 

Väestöennusteisiin ja toteutuneeseen kehitykseen perustuvat arviot kunta-
kohtaisista jätevesimääristä vuosille ovat seuraavat: 

 Jätevesimäärät, milj. m3/v 

                               TA               TA 
Jäsenyhteisö 2015 2021 2023 2025 2030 

Järvenpää 3,33 3,80 4,00 4,10 4,20 
Kerava 3,60 3,80 3,83 3,84 3,85 
Tuusula 3,12 3,35 3,40 3,50 3,60 
Vantaa / HSY 5,53 6,65 6,80 6,90 7,00 
Mäntsälä/Ohkola 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15 
Muut (vuotovedet) 0,34 0,50 0,50 0,50 0,50 

Kuntayhtymä yht. 16,57 18,25 18,68 18,99 19,30 
Sipoo 0,60 0,70 0,70 0,72 0,75 
Pornainen 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 

Yhteensä 17,41 19,20 19,63 19,96 20,30 

Vesimääräennuste edustaa hydrologisilta olosuhteiltaan keskimääräistä 
vuotta. Vaihtelu voi olla ±1,5 milj. m³/v vuotovesistä riippuen.  

KUVESin nykyinen puhdistamo-osuus (18,5 milj. m³) riittää arviolta tämän 
vuosikymmenen puoliväliin saakka. Sipoon, Pornaisten sekä Vantaan Yläs-
töltä tulevia jätevesiä ei lueta kuntayhtymän varaukseen. 
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1.3 Tavoitteet 
 

Tavoitteet siirtoviemärien käytölle: Laadullinen tavoite: Siirtoviemärit 
pumppaamoineen ja jätevesimittarit pidetään hyvässä kunnossa säännöl-
lisin tarkastuksin ja huolloin. 
 
Sitova tavoite: Jäteveden ylivuotoja vesistöön ei esiinny. 
 
Tavoitteet loka-autoaseman käytölle: Laadullinen tavoite: Ehkäistään 
haitallisten ja luvattomien lokakuormien purku jätevesitunneliin. 
 
Sitova taloudellinen tavoite: 5 000 €:n nettotulos.  
 

 
1.31 Täydennys- ja peruskorjausinvestoinnit 

Viemärilaitoksen investointeihin varaudutaan seuraavasti: 

2023 

Jätevesitunnelin saneeraus         2 000 000 € 
Hyrylän siirtoviemärin putkikoon suurentaminen, 1. vaihe    500 000 € 
Jätevesitunnelin ilmanvaihdon tehostaminen        30 000 € 

YHTEENSÄ        2 530 000 € 

2024–2025 

Jätevesitunnelin saneeraus           1 100 000 € 

Kulomäen ilmanvaihtoaseman poistoilmapiipun  
korotus (2025–2026)                    ei arviota 

Järvenpään siirtoviemärin kapasiteetti tulee tarkasteltavaksi lähivuosina. 
Hanke on syytä tarkastella yhdessä Järvenpään Veden suunnitelmissa ole-
van Järvenpään taajaman itäpuolelta ohittavan viemärihankkeen kanssa. 

Omiin investointeihin varataan määrärahoja seuraavasti: 

Vuosi  2023 2024 2025 2026 2027 

Täydennys- ja peruskorjaustyöt,  
M €  2,6 0,1 1,0 1,5 1,5 

 
1.32 Puhdistuksen käyttökustannukset 

Kuntayhtymä maksaa jäteveden puhdistamotoiminnan käyttökustannuksista 
HSY:lle vesimääränsä mukaisen osuuden ja lisäksi yhteissummasta lasket-
tuina yleiskuluina 13 %. Ennakkohinta muodostuu suunnittelukauden alussa 
seuraavasti:  

- käyttö- ja kunnossapitokustannukset     15,8    snt/m³ 
- yleiskulut 13 %         2,1       ”___ 
         17,9  snt/m³ 
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1.33 Keskuspuhdistamon investoinnit 

Puhdistamolla varaudutaan investointeihin ja täydentäviin perusparannus-
töihin seuraavasti (luvuissa vain KUVES:n osuus, 15,4 %): 

Vuosi  2023  2024 2025 2026 2027 

Puhdistamoinvestoinnit, 
M €  1,0 0,9 1,0 1,4 2,0 

  Suunnittelukauden investointihankkeita ovat: 

Viikinmäen vuosisaneeraukset 
Rejektivesien erilliskäsittely v. 2025–2027 
Raakalietteenpoiston saneeraus v. 2023–2024 
Välppäyksen ja välppeenkäsittelyn saneeraus v. 2023–2024 
Linkojen saneeraus v. 2023–2025 
Hätäyksikkö v. 2023 
Viikinmäen jälkiselkeytyksen kapasiteetin nosto v. 2024–2027  
Kyläsaaren varapurku v. 2023–2026 

2. VESISTÖJEN KUNNOSTAMINEN 

2.1 Keravanjoen alue 

2.11 Hoitotoimet Keravanjoella 

Päijänne-tunnelista pumpataan touko-elokuussa Ridasjärven kautta Kera-
vanjokeen lisävettä, joka lisää virtaamaa kuivina kesinä ja parantaa veden 
laatua mm. bakteeri- ja fosforipitoisuuksia laimentamalla. Tavoitteena on pi-
tää Keravanjoki uimakelpoisena läpi kesän. Vettä johdetaan sääolosuhteista 
riippuen yleensä 2,5–3,0 milj. m³/vuosi. Lisävirtaama on täydellä teholla 0,8 
m³/s. Viime vuosina käytössä on ollut yksi pumppu, jonka tuotto on 0,4 m³/s. 

2.12 Kustannukset Keravanjoella 

Lisävettä on suunniteltu pumpattavaksi n. 3 Mm3 vuonna 2023. Lisäveden 
johtamisen kustannukset ovat noin 208 000 € vuodessa ja ne muodostuvat 
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n perusmaksuista, Kymijoen voimalakorvauk-
sista ja Ridasjärven pumppaamon käyttökustannuksista sekä vesistöseu-
rannasta. Kustannuksiin osallistuvat sovituin jakosuhtein kuntayhtymän 
kolme jäsenkuntaa Järvenpää (2 %), Kerava (16 %), Tuusula (14 %) sekä 
Vantaa (55 %), Helsinki (9 %) ja Hyvinkää (4 %). 

2.13 Muut kunnostustyöt Keravanjoen alueella 

Ridasjärven hoito- ja käyttösuunnitelman (2001) tavoitteena on vedenlaa-
dun parantamisen ohella estää huolestuttavan nopeasti tapahtuvaa um-
peenkasvua. Keinoja voivat olla kesävedenpinnan nosto (n. 5 cm) ja vesi-
kasvien niitto. 

Haarajoen altaan säännöstelypadon muutos pohjapadoksi on tavoitteena 
toteuttaa yhteistyöhankkeena valtion, Järvenpään kaupungin ja säännöste-
lypadon omistavan perikunnan kesken. Suunnittelu on aloitettu vuonna 
2020 ja toteutus tapahtunee vuonna 2023. 
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2.2 Tuusulanjärven alue 

Rusutjärveen pumpataan lisävettä Päijännne-tunnelista pääasiassa kesä-
kaudella vähentämään leväesiintymiä. Lisävedellä on myönteinen vaikutus 
myös Tuusulanjärven ja Tuusulanjoen kesävedenkorkeuksiin kuivakausina. 
Lisäveden tavoitteellinen määrä on noin 2,0 milj. m³ vuodessa ja lisävirtaa-
ma kesäaikana on 0,2 m³/s. Kustannukset ovat noin 71 000 € vuodessa. 
Kustannuksiin osallistuvat Tuusula, Järvenpää ja Kerava. 

Kuntayhtymä säännöstelee Tuusulanjärven vedenkorkeutta vesioikeuden 
lupapäätöksen (v. 1989) mukaisesti vesiensuojelun, virkistyskäytön ja tulva-
suojelun tarpeita varten. Säännöstelyn hoidossa voidaan tulvajuoksutukset 
hoitaa jatkossa aikaisempaa tarkemmin, sillä säännöstelypadon luukun 
muutos sähkökäyttöiseksi toteutui syksyllä 2015 ja sen liittäminen kauko-
ohjattavaksi toteutettiin vuonna 2018.  

Vuoden 1989 lupapäätöksen mukaiset säännöstelyn reunaehdot eivät vas-
taa enää nykypäivän sääolosuhteita. Esim. kevättulva on aikaistunut lähes 
kuukaudella. Ensi vuonna jatketaan - tänä vuonna aloitettua - hanketta lu-
paehtojen muuttamiseksi vastaamaan paremmin nykyisiä olosuhteita. 

2.3 Vesistöjen investoinnit 

Investointimäärärahoista 100 000 euroa on varattu vesistöille. Tämä summa 
on tarkoitus käyttää Ridasjärven ajotunnelin rusnaukseen. 

3. HALLINTO 

3.1 Lähtökohdat 

Vuoden 2018 alusta lukien KUVESin operatiivisesta toiminnasta on vastan-
nut Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä, joka laskuttaa kustannukset 
omakustannushintaisina palvelumaksuina.  

Operatiivisen toiminnan siirtyessä myös liikelaitoskuntayhtymän koko henki-
lökunta siirtyi Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymälle. 

4. TALOUS 

4.1 Lähtökohdat  

Liikelaitoskuntayhtymän talous on perussopimuksessa jaettu käyttö- ja pää-
omatalouteen. Käyttömenojen yhteiset menot sekä viemärilaitos- ja puhdis-
tamotoiminta katetaan käyttömaksuilla sekä pääoma- ja korkomenot vuosi-
maksuilla. 

4.2 Käyttötalous 

Taloudenhoidossa on tulojen kertymisen erilaisuuden ja erilaisten maksupe-
rusteiden vuoksi erotettu viemärilaitostoiminta ja vesistöjen hoito toisistaan. 

4.21 Viemärilaitostoiminta 

Käyttömaksun yksikköhinnaksi vuonna 2023 on arvioitu 23,2 snt/m³. 

Oy Sinebrychoff Ab:n käyttösopimuksen mukaan peritään Keravalta juoma-
tehtaan prosessivesistä noin 2,0-kertaiseksi korotettua käyttömaksua.  
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Viemärilaitoksen käytön taloudellisuusmittarin seuranta: 
Mittarina ovat käyttökustannukset jätevesimäärän yksikköä kohti, mitä 
luonnehtii jäsenkunnilta ja muilta liittyjiltä perittävä käyttömaksu (€/m³). 

Käyttömaksun yksikköhinnan kehitys on esitetty kuvassa 1. 

Kuntakohtaiset käyttömaksut ovat riippuvaisia kuntien vesimäärien kehityk-
sestä. Yksikköhintaa korotetaan tai lasketaan vuoden kuluessa, mikäli siihen 
ilmenee tarvetta. Kuukausittain perittävien käyttömaksuennakoiden tasaus 
tapahtuu viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä joko lisäperintänä tai palau-
tuksena. Laskutus pyritään tasaamaan joulukuun laskutuksen yhteydessä, 
jolloin menot ja tulot kohdistuvat oikealle vuodelle liikelaitoskuntayhtymässä. 

Loka-autokuormien uudeksi taksaksi esitetään 32,00 euroa/kuorma, kun se 
nyt on 28,00 euroa/kuorma (alv 0 %). 

4.22 Vesistöjen hoito 

Vesistöjen veden laadun seurannan, yleissuunnittelun ja hoidon menot kate-
taan kunnostusmaksuin, joiden määräytymisestä on sopimukset tai kuntien 
valtuustojen päätökset.  

Vuoden 2023 varsinaiset pumppauskustannukset pysyvät vuoden 2022 ta-
solla.  

Kunnostusmaksut ovat seuraavat: 

Vuosi   2023 2024 2025 
Summat, 1000 € 

Järvenpää   20 24 28 
Kerava   37 38 38 
Tuusula   81 90 100 
Vantaa   114 114 114 
Helsinki   19 20 21 
Hyvinkää   8 8 8 

Yhteensä   279 285 291 

Kunnostusmaksujen lisäksi Golf-Talmalta Keravanjoen kasteluvedestä perit-
tään vuosittain noin 6 000 € korvaus. 

4.3 Rahoitus, korot ja poistot  

4.31 Viemärilaitostoiminta 

Perussopimuksen mukaan liikelaitoskuntayhtymän investoinneista aiheu-
tuvat kustannukset katetaan pääosin jäsenyhteisöiltä perittävällä vuo-
simaksulla. 

Vuosimaksun yksikköhinta on vuodesta 2012 lähtien ollut 6 snt/m³ aina vuo-
teen 2017 saakka. Vuosina 2018–2022 vuosimaksu on ollut tasolla 8–11 
snt/m³. 

Vuosimaksut pyritään määrittämään poistojen sekä lainojen korkojen yh-
teismäärän mukaisesti. 

Aiemmin syntyneen noin 0,5 M€:n alijäämän kattamiseksi vuosimaksut vuo-
sille 2023 ja 2024 on budjetoitava siten, että alijäämä saadaan katettua. 

Vuosimaksutulot on arvioitu seuraavasti: 
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Vuosi  2022 2023 2024 2025 

Summat, 1000 €  ennuste 

Vuosimaksut  1 802 2 074 2 044  1 798 

Rahoitustarve on arvioitu seuraavasti: 

Vuosi  2022 2023 2024 2025 
Summat, 1000 €  ennuste 

Vuosikate  1 863 2 147 2 116 1 862  
Investoinnit   -2 427 -3 568 - 946 -1 990 
Lainojen lyhennys  -364 -459 -659 -659 

Rahoitusjäämä (+)        
Rahoitustarve (-)  - 928 -1 880 + 511 -787 

Käyttömaksun yksikköhinnan kehitys on seuraava: 

Vuosi  TA 2022 2023 2024 2025 

Yksikköhinta, snt/m³ 

Käyttömaksu       18,2     23,2      25,00     26,80  

Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys on seuraava: 

Vuosi  TA 2022 2023 2024 2025 

Yksikköhinta, snt/m³ 

Vuosimaksu  10,3 11,7 11,4 9,9 

 

 Kuva 1. Käyttömaksun ja vuosimaksun kehitys 

 

Viemärilaitoksen investointien ja rahoituksen ohjeellinen tavoite: 
Investointien ja niiden rahoituksen kustannuksia vesimäärää kohti seura-
taan vuosimaksun (€/m³) avulla. Vuosimaksu pidetään mahdollisimman 
vakaalla ja ennustettavalla tasolla. 
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  Kuva 2.  Lainakannan kehitys vuodesta 1993 alkaen (31.12.) 

Kuntayhtymän lainamäärä on kunkin vuoden lopun tilanteessa seuraava: 

Vuosi  2022 2023 2024 2025 

Lainakanta, M€  3,2 4,7 4,1 4,2 

Pihlajamäen mittavan saneerauksen valmistuminen nosti poistoja merkittä-
västi. Suunnitelmapoistot ovat suunnittelukauden alussa noin 1,9 milj. €.  

Kuluvan vuosikymmenen puolivälin jälkeen jouduttaneen vuosimaksua ko-
rottamaan lisäkapasiteetin hankkimiseksi jätevedenpuhdistamolta, jos vesi-
määrä ylittää kuntayhtymän nykyisen kapasiteettivarauksen (18,5 milj. m3). 
Rahoitusta voidaan hankkia myös lainaa ottamalla. Ensi vuoden investoin-
teihin tarvitaan 2,0 M€ uutta lainaa. 
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4.4 Yhteenveto talousarvioista vuosille 2022–2023 ja taloussuunnitelma vuosille 
2024-2025 
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4.5 Yhteenveto jäsenyhteisöjen maksuista 
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4.6 Viemärilaitoksen ja vesistöjen hoidon laskennallinen eriyttäminen 
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4.7 Talousarvioiden vertailu 
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4.8 Tilikohtainen talousarvio 
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4.9 Oman pääoman kehitys 
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Keski-Uudenmaan vesiensuojelun  Jk 5/2022 
liikelaitoskuntayhtymä 25.8.2022 
Johtokunta  6/6 
 

Tark. 

Jk 28 § TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 

Nro        Pvm. Asia 

6/2022   15.8.2022 Meriviemärin kunnostus välillä Harjusuo-Koivuhaka.  
Urakan valvonta. Hankintapäätös, A-Insinöörit Civil Oy 

7/2022   16.8.2022 Jätevesipuolen automaation varaosat.  
Hankintapäätös, Insta Automation Oy 

Puheenjohtaja: 

Johtokunta merkitsee toimitusjohtajan päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-
oikeutta. 

Päätös: 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti ja johtokunta päätti olla käyttämättä otto-oikeuttaan. 
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Kirkkotie 49, 04310 Tuusula 
 

 

 

 
   

 

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖS NRO 6/2022 
 

Asia: Meriviemärin kunnostus välillä Harjusuo-Koivuhaka. Urakan valvonta ja ra-

kennuttaminen. Hankintapäätös, A-Insinöörit Civil Oy. 

Asiaselostus: Meriviemärin kuntoa on tutkittu useina vuosina ja kunnostusvaihtoehtoja 

on selvitelty ideapajoissa. Tutkimusten ja selvitysten perusteella laadittiin 

lopulliset asiakirjat kunnostuksen kilpailuttamista varten. Laadittujen tutki-

musten ja asiakirjojen perusteella hankkeen urakointi kilpailutettiin kevään 

aikana ja johtokunta valitsi urakoijan kesäkuun kokouksessa. Urakkahinta 

on noin 2,2 M€ (alv 0 %).  

A-Insinöörit Civil Oy on ollut alusta lähtien koordinoimassa hanketta ja laa-

tinut valtaosan suunnitelmista ja kaikki hankinta-asiakirjat.  

A-Insinöörit Civil Oy:ltä on pyydetty tarjousta urakan valvonnasta ja raken-

nuttamisesta urakan keston ajalta eli noin vuoden ajalta.  

Koska työ on jatkohanke aiemmille hanketta koskeville projekteille, ei 

muilta ole pyydetty tarjousta.  

Tarjous on saatu. Se on arvio kustannuksista, joka perustuu arvioituihin 

tuntimääriin ja SKOL-hintoihin ja kokonaisarvio valvonta- ja rakennuttamis-

kustannuksista on 96 840 € (alv 0 %). 

Päätösoikeusperuste: 

Päätös 

Johtokunta 18.5.2017 /§ 41 liite 2, toimitusjohtajan hankintavaltuudet. 

Suunnittelu 100 000 €, investoinnit 300 000 €, muut hankinnat 100 000 €. 

Hyväksyn A-Insinöörit Civil Oy:n tarjouksen Harjusuo-Koivuhaka viemäri-

tunnelin saneerausurakan valvontaa ja rakennuttamista koskien. 

Päiväys: 15.8.2022 

Allekirjoitus: 

Nimen selvennys: 

Virka: 

 
Kari Korhonen 

Toimitusjohtaja 

Oikaisuvaatimusohje: Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saattaa päätös liikelaitoskun-

tayhtymän johtokunnan käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa päätöksestä tie-

doksi saamisestaan. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tie-

don, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan 

saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-

tua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai säh-

köpostitse lähetettynä samana päivänä. 

Nähtävilläolopaikka: Kuvesin toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA 

Nähtävilläoloaika: 23.8.2022 klo 9.00 – 14.00 

Tiedoksianto: Vesa-Matti.Matikainen@ains.fi/A-Insinöörit Civil Oy 

Liitteet: Tarjous 2022-08-12. 

mailto:Vesa-Matti.Matikainen@ains.fi/A-Insinöörit
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