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Yv 8  § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 16.12.2021 46 § päättänyt yhtymävaltuuston 
kokouspäivämääräksi 10.11.2022. 

Hallintosäännön 6 § mukaan: ”Yhtymävaltuuston kokouskutsu on vähintään kymmenen 
päivää ennen kokousta lähetettävä yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen jäsenille 
sekä jäsenten kunnanhallituksille.” 

Kokouskutsu siihen liittyvine asiakirjoineen on lähetetty sähköpostitse 27.10.2022 
jokaiselle yhtymävaltuuston jäsenelle. Varavaltuutetuille on yhtäaikaisesti lähetetty 
tiedoksi kokouksen ajankohta ja paikka. Kokouskutsu siihen liittyvine asiakirjoineen on 
lähetetty myös jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä yhtymähallituksen jäsenille.   

1.1.2004 voimaan tulleen kielilain mukaisesti kokouskutsu on lähetetty suomen ja 
ruotsinkielisinä. 

Kuntalain 103 §:n mukaan ”valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 
kolmasosaa valtuutetuista on läsnä”. 

Ehdotus: 

Jäsenluettelon mukaan suoritettavan nimenhuudon perusteella yhtymävaltuusto 
päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. 

Päätös: 

Suoritetun nimenhuudon jälkeen kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 
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Yv 9 § KOKOUSSIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN  

VALINTA      

Ehdotus: 

Hallintosäännön 72 § mukaan:  

• ”Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii 
yhtymävaltuuston määräämä viranhaltija”. 

• ”Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua 
valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä”. 

Päätös: 

Puheenjohtajan kutsusta kokouksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja Kari Korhonen.  

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Sedig ja Aino Lumme.  
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Yv 10 § TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN 
 
Ehdotus: 

Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös:  

Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  
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Yv 11 § TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2025 JA TALOUSARVIO 

VUODELLE 2023 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Yh 30 § 20.10.2022 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2025 JA TALOUSARVIO 
VUODELLE 2023 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Yh 27 § 25.8.2022  TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2025 JA 
TALOUSARVIO VUODELLE 2023 

Kuntalain 110 § mukaan ” Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle 
seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on 
hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. 
Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi”. Keski-Uudenmaan Veden 
perussopimuksen 17 § määrää lisäksi, että ”Kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio on 
hyväksyttävä viimeistään marraskuun 30. päivään mennessä, jolloin se on lähetettävä myös 
jäsenkunnille tiedoksi”. Edelleen perussopimuksen 17 §:ssä määrätään: ” Yhtymähallituksen 
ehdotus talousarvioksi ja – suunnitelmaksi on toimitettava jäsenkunnille siten, että 
jäsenkunnilla on vähintään neljä (4) kalenteriviikkoa aikaa esityksen käsittelemiseen”. 

Tulevan vuoden talousarvio on laadittu pääasiassa aiempien vuosien pohjalta. 
Bruttokustannukset ovat nousseet 6,5 % ja tulot 4,5 % vuoden 2022 talousarvioon nähden. 
Menojen kasvuun eniten vaikuttaa rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluiden ja 
rakennusmateriaalien sekä sähköenergian ja sähkön siirron kustannusten kasvu.  

Normaalin tuotanto- ja ylläpitotoiminnan ohella ensi vuonna jatketaan lisävesihankkeita. 
Orikorven tekopohjavesitutkimusten koeimeytys valmistuu tämän vuoden lopulla. Tämän 
perusteella tulee päätettäväksi, lähdetäänkö hanketta toteuttamaan ja sitä koskeva aikataulu. 
Nummenpäähän rakennettujen kaivojen yhdysjohto Korkeamäkeen rakennetaan ensi vuonna. 
Nummenpään sähköliittymä on ollut tilauksessa yli puoli vuotta ja se saataneen myös ensi 
vuonna. Paippisiin rakennettu uusi kaivo voidaan yhdistää vedenottamolle johtavaan linjaan 
pienillä järjestelyillä, kunhan sähköliittymä saadaan myös sinne. Santakosken ja 
Kapilammennummen pohjavesi- sekä tekopohjavesiselvityksiä jatketaan. 

Orikorven sekä Santakosken ja Kapilammennummen lisävesihankkeiden toteutuessa ne 
sisältävät laitosrakennuksia sekä pitkiä runkolinjoja, joiden kustannukset tulevat olemaan 
mittavia kuntayhtymän mittakaavassa. 

Hyvinkään kaupungin ympäristökeskus on yhdessä Hyvinkään Veden kanssa palkkaamassa 
maaperä- ja pohjavesiasiantuntijaa. He ovat tarjonneet osaa asiantuntijan työpanoksesta 
Keski-Uudenmaan Veden käyttöön. Alustavasti neuvotteluissa on keskusteltu noin 1/3-
osuudesta. Mikäli hanke etenee, yhteistyöstä laaditaan sopimus Hyvinkään kaupungin ja 
Keski-Uudenmaan Veden välille, jonka yhtymähallitus käsittelee. Mahdolliset tulevat 
kustannukset voidaan rahoittaa asiantuntijapalveluista, joita talousarviossa on riittävästi 
erilaisten pohjavesiselvitysten tekemiseen. Vastaavasti konsulttien käyttöä voidaan vähentää 
useissa hankkeissa. 

Liitteenä 1 on ehdotus vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaksi sisältäen toiminnalliset 
tavoitteet, investointiohjelman, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman. Tässä muodossa 
taloussuunnitelma esitetään yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Talousarvion tilikohtainen 
erittely vuodelle 2023 on liitteenä 2 ja sen käsittelee ja hyväksyy yhtymähallitus.  

Talousarvion perustelut: 

Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet on kiteytetty talousarvion alkuun kuntayhtymässä 
hyväksytyn strategian mukaisesti. 
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Tuloslaskelma 

Toimintatulot muodostuvat pääasiallisesti veden myynnistä. Keski-Uudenmaan 
Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän operatiivisen toiminnan kustannusten laskutus kattaa 
noin 8 % tuloista. Talousarviossa veden myyntimääräksi vuonna 2023 on arvioitu 10,3 milj.m3. 
Ennuste perustuu kuluvan vuoden puolivuositilastoon ja merkitsee noin 3,0 % suurempaa 
määrää kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Taloussuunnitelman vuosille 2024 ja 2025 
arvioidaan edelleen noin 2,0 %:n vuotuista kasvua veden myynnissä. 

Veden yksikköhintaan talousarviossa vuodelle 2023 ei esitetä muutosta.  

Toimintatulojen kokonaisarvio on 4,39 milj.€. 

Toimintamenojen rakenteeseen ei tule suuria muutoksia vuoden 2023 osalla vuoden 2022 
talousarvioon verrattuna. Palveluiden ostot, tarvikkeiden hankinta sekä henkilöstömenot 
kokevat hienoista nousua.  

Kokonaisuudessaan toimintamenoihin on varattu 3,24 milj.€, mikä on noin 200.000 € enemmän 
kuin kuluvan vuoden talousarviossa. 

Toimintakatteelle asetetaan 2023 talousarviossa tavoitteeksi 1,151 milj.€ ja vuosikatteelle 
1,124 milj.€. Rahoituserissä korkokuluihin varataan noin 27 000,- €, mikä kokonaisuudessaan 
vastaa alle 0,5 %:n korkotasoa yhtymän velkamäärästä 7,6 milj.€ (31.12.2023).   

Poistojen kokonaismäärä ensi vuonna on noin 1,2 milj. euroa. 

Tilikauden 2023 tulos on talousarviossa 32 600,- euroa alijäämäinen ja korjattuna poistoeron 
vähennyksellä ollaan käytännössä 0-tuloksessa. Poistoeron vähennys aiheutuu Jäniksenlinnan 
investointia varten tehtyjen varausten purkamisesta. 

Investointiosa 

Investointien osalta päähuomio vuonna 2023 on automaatiojärjestelmän päivittämisessä sekä 
verkostojen saneerauksessa. Lisäksi varaudutaan, Kellokosken vesitornin osittaiseen 
saneeraukseen.  

Maanhankintaa jouduttaneen lähivuosina tekemään ainakin Jäniksenlinnan maastossa 
lisäkaivojen rakentamiseksi. Irtaimistovarauksena pidetään 50 000,- euroa. 

Investointibudjetin kokonaisvaraus vuodelle 2023 on 2,5 M€. 

Rahoitusosa 

Lainatarve ensi vuodelle on 2,3 M€.  

Liite 1 Taloussuunnitelma vuosille 2023–2025 ja talousarvio vuodelle 2023 

Liite 2 Talousarvio vuodelle 2023 tilikohteittain 

Toimitusjohtaja: 

Yhtymähallitus hyväksyy alustavasti talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 
2023–2025 liitteen 1 mukaisesti sekä talousarvion tilikohteittain liitteen 2 mukaisesti. 

Yhtymähallitus pyytää jäsenkuntien lausuntoa kuntayhtymän talousarviosta 30.9.2022 
mennessä. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Yh 30 § 20.10.2022 

Jäsenkunnat ovat antaneet lausuntonsa. Lausunnot on kokonaisuudessaan esitetty liitteessä 
1. 

Järvenpään Veden johtokunta on antanut seuraavan lausunnon (19.9.2022): 

Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2023 
eikä vuosien 2024–2025 taloussuunnitelmaan, jotka noudattavat maltillista taloussuunnittelua. 

Keravan Tekninen lautakunta on antanut seuraavan lausunnon (28.9.2022): 

Talousveden yksikköhintaan ei ole tulossa korotusta vielä vuonna 2023. Seuraaville kahdelle 
vuodelle korotus on 1 snt/m3 vuosi. Kokonaisuudessaan talousarvio vuodelle 2023 ja 
taloussuunnitelmavuosille 2024–2025 noudattavat harkittua taloussuunnittelua, eikä niihin ole 
huomautettavaa  

Tuusulan kunnanhallitus on antanut seuraavan lausunnon (26.9.2022): 

Tuusulan kunta pitää hyvänä, että veden yksikköhinta pystytään pitämään ennallaan. 
Investointien kohdistaminen automaatiojärjestelmän päivittämiseen ja verkoston 
saneeraukseen on hyvin linjassa jäsenkuntien vesilaitosten kanssa. Samoin hyvänä pidetään 
lisävesihankkeiden selvitys- ja tutkimusprojektien jatkamista. 

Tuusulan kunta pitää hyvin tärkeänä, että kuntayhtymän investoinnit ovat tarkkaan harkittuja 
ja taksat mahdollisimman vakaat. 

Sipoon Veden johtokunta on antanut seuraavan lausunnon (21.9.2022):  

Sipoon Veden johtokunnalla ei ole huomautettavaa talousarvioehdotuksesta vuodelle 2023.  

Taloussuunnitelmakauden aikana tulisi laatia alustava suunnitelma Söderkullan 
vedenottamon mahdollisesta hyödyntämisestä ja käyttöönotosta alueen vedentuotantoon.  

Lisäksi tulee talousarviovuoden 2023 aikana jatkaa toimenpiteitä vedensaannin turvaamiseksi 
niin kasvavan asutuksen kuin varavedenhankinnan vuoksi. Nykyisellään vedentuotanto on 
merkittäviltä osin Rusutjärven ja Jäniksenlinnan laitoksien varassa ja näin ollen perin 
haavoittuvainen. Sipoon Veden johtokunta katsoo, että olisi erittäin tärkeä löytää yksi tai kaksi 
korvaavaa tai vähintään täydentävää vesilähdettä. 

Investointiohjelmasta ei johtokunnalla ole muuta lausuttavaa. 

Valtaosin jäsenkunnilla ei ole huomautettavaa kuntayhtymän talousarvioluonnosta tai 
investointiohjelmaluonnosta koskien.  

Sipoon Veden johtokunta toivoo suunnitelmakauden aikana suunnitelmaa Söderkullan 
vedenottamon hyödyntämisestä sekä toimenpiteitä vedensaannin turvaamiseksi yhden tai 
kahden korvaavan tai täydentävän vesilähteen muodossa. 

Söderkullan vedenottamo on ollut suljettuna vedessä esiintyvien haitta-aineiden vuoksi. 
Pohjavedessä esiintyy mm. tri- ja tetrakloorieteeniä. Ottamoalueella on edelleen kaksi 
toimintakuntoista siiviläputkikaivoa, mutta vanha vedenottamorakennus on purettu. 
Vedenottamon teoreettinen tuotto on noin 1 000  
 
m3/d, mutta sieltä on pumpattu ennen pilaantumista noin 200 m3/d. Edellä mainittujen haitta-
aineiden poistaminen vedestä onnistuu mm. ilmastamalla vesi ja suodattamalla se sen 
jälkeen aktiivihiilisuodattimella. Aktiivihiilisuodatuslaitoksen rakentaminen on verrattain kallis 
hanke, joten ennen Söderkullan laitoksen käyttöönottoa on taloudellisesti järkevää hyödyntää 
muita edullisempia vedenottamoita niin kauan kuin niistä saadaan riittävästi talousvettä 
edullisemmin. Söderkullan vedenottamon kestävää antoisuutta on vaikea arvioida, mutta se 
lienee teoreettisen tuoton ja aiemmin käytössä olleen pumppausmäärän välillä, eli 200–1 000 
m3/d. 
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Ensi vuonna jatketaan toimenpiteitä vedensaannin turvaamiseksi. Pohjavesitutkimuksiin on 
varattu 200 000 €. Kaunisnummen uudet kaivot saataneen tuotantoon ensi vuonna. Paippisiin 
rakennettiin uusi kaivo 2022 ja se otetaan käyttöön 2023. Myös Rusutjärvellä tutkitaan 
lisäimeytysmahdollisuutta lisäveden saamiseksi. HSY:n kanssa on aloitettu keskustelu 
mahdollisesta yhdyslinjan suunnittelusta ja rakentamisesta heidän verkostoonsa. 

Kokonaan uusien vesilähteiden löytäminen on varsin haasteellista, kaikki jäsenkuntien 
alueella olevat talousveden tuotantoon soveltuvat pohjavesialueet on jo aiemmin käyty läpi ja  
valtaosa niistä on jo nyt tuotantokäytössä. Toiminta-alueen ulkopuolelta selvityksiä on tehty 
mm. Hausjärven ja Hyvinkään alueella. Parasta aikaa jatketaan selvityksiä Santakoskella 
sekä Kapilammennummella. Santakosken pohjavesialue on puoliksi Hyvinkään puolella ja 
Kapilammennummi kokonaan. 

Liite 1 Jäsenkuntien lausunnot 

Liite 2 Taloussuunnitelma vuosille 2023–2025 ja talousarvio vuodelle 2023 

Toimitusjohtaja: 

Yhtymähallitus esittää kuntayhtymän taloussuunnitelman vuosille 2023–2025 ja talousarvion 
vuodelle 2023 hyväksymistä yhtymävaltuustolle liitteen 2 mukaisesti. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Yv 11 §  
 
Liite 1 Jäsenkuntien lausunnot 

Liite 2 Taloussuunnitelma 2023–2025 ja talousarvio 2023 

Ehdotus: 

Yh: Yhtymävaltuusto hyväksyy kuntayhtymän taloussuunnitelman vuosille 
2023–2025 ja talousarvion vuodelle 2023 liitteen 2 mukaisesti. 

Päätös: 

Yhtymävaltuusto päätti hyväksyä kuntayhtymän taloussuunnitelman vuosille 2023–
2025 ja talousarvion vuodelle 2023 ja liitteen 2 mukaisesti. 
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 Järvenpää Ote pöytäkirjasta 5/2022 1 ( )4
Järvenpään Veden johtokunta 19.09.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 21
Lausuntopyyntö: Keski-Uudenmaan Veden yhtymähallituksen taloussuunnitelma 2023-2025, 
talousarvio 2023

JARDno-2022-1483

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

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä pyytää kuntien kanssa tehdyn perussopimuksen 
mukaisesti lausuntoa varainhoitovuodeksi 2023 vahvistettavasta yksikköhinnasta sekä 
2024- 2025 taloussuunnitelmasta.

Lausunto on toimitettava 30.9.2022 mennessä.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 – 2025

Vuodelle 2023 ei esitetä veden yksikköhinnalle muutosta, jolloin yksikköhinta on 0,39 e
/m  + voimassa oleva arvonlisävero.3

Vuodelle 2023 on arvioitu veden myynnin kasvua 3 %.

Taloussuunnitelmavuosille veden yksikköhinnalle on tulossa muutosta, jolloin 
TS2024  yksikköhinta 0,40 e/m  ja TS2025 yksikköhinta on 0,41 e/m  + voimassa oleva 3 3

arvonlisävero.

Vuosille 2024 - 2025 on vedenmyynnissä arvioitu olevan 2 %:n kasvua.

Tuloslaskelma

Toimintatulot vuodelle 2023 on arvioitu olevan 4,39 Me.

Toimintakulut

Toimintamenot vuodelle 2023 on arvioitu olevan 3,24 Me. Toimintamenoissa on n. 
200 te kasvua, verrattuna 2022 vuoteen. Kasvua tulee mm. palveluiden ostosta, 
tarvikkeiden hankinnasta ja henkilöstökuluista.

Toimintakatteessa tavoitteena vuodelle 2023 on 1,151 Me ja vuosikate 1,124 Me.

Investointiosa

Vuoden 2023 investoinneissa automaation päivittäminen ja verkostojen saneeraus 
merkittävimpiä kohteina. Investoinneissa määrärahaa on varattuna 2,5 Me

Rahoitusosa

Lainan tarve vuodelle 2023 on 2,3 Me.

Järvenpään Veden lausunto

Yh 7/20.10.22 § 30                    Liite 1
Yv 2/10.11.22 § 11                    Liite 1



 Järvenpää Ote pöytäkirjasta 5/2022 2 ( )4
Järvenpään Veden johtokunta 19.09.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Talousveden vuoden 2023 yksikköhinnannalle ei ole esitetty muutosta. 
Suunnitelmavuosille 2024 - 2025 on esitetty korotusta 1 snt/m  vuosi.3

Kokonaisuudessa talousarvio vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024 - 2025 
noudattavat maltillista taloussuunnittelua ja niihin ei ole huomautettavaa.

Ehdotus
Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona Keski-Uudenmaan Vesi 
kuntayhtymälle esittää, että:

1. Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista kuntayhtymän talousarvioon 
vuodelle 2023 eikä vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelmaan, jotka noudattavat 
maltillista taloussuunnittelua.

 

 

Kokouskäsittely
Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi
Kaupunginhallitus, Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä

Yh 7/20.10.22 § 30                    Liite 1
Yv 2/10.11.22 § 11                    Liite 1



 Järvenpää Ote pöytäkirjasta 5/2022 3 ( )4
Järvenpään Veden johtokunta 19.09.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi) 20.9.2022 
alkaen

Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi 20.9.2022

Yh 7/20.10.22 § 30                    Liite 1
Yv 2/10.11.22 § 11                    Liite 1



 Järvenpää Ote pöytäkirjasta 5/2022 4 ( )4
Järvenpään Veden johtokunta 19.09.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto
§21

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 7/20.10.22 § 30                    Liite 1
Yv 2/10.11.22 § 11                    Liite 1
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§ 113 Lausunto Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille

2023-2025 ja talousarviosta vuodelle 2023
 
KER/2286/00.02.02/2022
 
Tekninen lautakunta 28.9.2022 § 113
 
  Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä pyytää lausuntoa 30.9.2022 mennessä

yhtymähallituksen käsittelemästä luonnoksesta kuntayhtymän vuosien 2023-2025
taloussuunnitelmaksi. Lausuntopyyntö liitteineen (taloussuunnitelma vuosille
2023-2025, talousarvio vuodelle 2023) on oheismateriaalina.

Tulevan vuoden talousarvio on laadittu pääasiassa aiempien vuosien pohjalta.
Veden myynnin ennustetaan kasvavan 3,0 % vuonna 2023. Ja vuosina 2024 ja
2025 edelleen noin 2,0 %. Vuoden 2023 veden myyntimääräksi on arvioitu 10,3
milj. kuutiota.

Vuoden 2023 toimintatuloiksi on arvioitu 4,39 Me. Kasvua edelliseen vuoteen on
190 000 euroa. Toimintamenoiksi on arvioitu 3,24 Me. Arvioitu kasvu on noin 200
000 euroa. Menojen kasvuun vaikutttavat eniten rakennusten ja alueiden
kunnossapitopalveluiden ja rakennusmateriaalien sekä sähköenergian ja sähkön
siirron kustannusten kasvu.

Verottomalle veden yksikköhinnalle (0,39 e/m3) ei esitetä muutosta vuodelle
2023. Sen sijaan taloussuunnitelmavuosina hintaan on tulossa nousua: TS2024
veroton yksikköhinta on 0,40 e/m3 ja TS2025 0,41 e/m3.

Vuoden toimintakatteen tavoitteeksi on asetettu 1,151 Me ja vuosikate 1,124 Me.

Investointien osalta päähuomio vuonna 2023 on automaatiojärjestelmän
päivittämisessä sekä verkostojen saneerauksessa. Lisäksi varaudutaan,
Kellokosken vesitornin osittaiseen saneeraukseen. Investoinneille on varattu
määrärahaa ensi vuodelle 2,46 Me. Lainaa tullaan lisäämään 2,3 miljoonalla
eurolla.

Talousveden yksikköhintaan ei ole tulossa korotusta vielä vuonna 2023.
Seuraaville kahdelle vuodelle korotus on 1 snt/m3 vuosi. Kokonaisuudessaan
talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmavuosille 2024 - 2025 noudattavat
harkittua taloussuunnittelua, eikä niihin ole huomautettavaa.

 
Valmistelijat vesihuoltopäällikkö Tiina Lindström

  Keravan kaupunki PÖYTÄKIRJAN OTE 7/2022
  Tekninen lautakunta 28.9.2022

 1

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU

Kettunen Sari, hallintosihteeri  29.9.2022 10:25
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Toimivallan peruste Keravan kaupungin hallintosäännön § 25, kohdan 9 mukaan lautakunnan yleisenä

tehtävänä on antaa lausunnot ja selitykset toimialaansa kuuluvissa asioissa, ellei
lausunnon antaminen kuulu kaupunginhallituksen toimivaltaan.

 
Päätösehdotus Lautakunta päättää hyväksyä ja antaa yllä olevan lausunnon Keski-Uudenmaan

Vesi Kuntayhtymän vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmasta ja talousarviosta
vuodelle 2023.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.
 
Käsittely Jäsen Salmela-Vierisalo ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä

(esteellisyysperuste; yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
ajaksi.

 
Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
 
Lisätietoja antaa vesihuoltopäällikkö Tiina Lindström, tiina.lindstrom@kerava.fi, p. 040 318 2187
 
Päätöksen
täytäntöönpano

Ote:
Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä

 
Pöytäkirja
nähtävänä

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Keravan kaupungin verkkosivuilla alkaen  

 
 
    Annettu tiedoksi sähköisesti 29.9.2022
   
 

  Keravan kaupunki PÖYTÄKIRJAN OTE 7/2022
  Tekninen lautakunta 28.9.2022
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MUUTOKSENHAKUKIELTO (kuntalaki)

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
§:t 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121

  Keravan kaupunki PÖYTÄKIRJAN OTE 7/2022
  Tekninen lautakunta 28.9.2022

 3
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Tuusulan kunta Ote pöytäkirjasta 28/2022 1 ( )4
Kunnanhallitus 26.09.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 326
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä, taloussuunnitelma vuosille 2023-2025 ja talousarvio 
vuodelle 2023

TUUDno-2022-1745

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

Liitteet
1 Lausuntopyyntö 26.8.2022, taloussuunnitelma vuosille 2023-2025 ja talousarvio 
vuodelle 2023 jäsenkunnat, khall 26.9.2022

Perustelut
Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä lähettää oheisena yhtymähallituksen 26.8.2022 
käsittelemän luonnoksen kuntayhtymän vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaksi ja 
pyytää suunnitelmasta lausuntoa ennen yhtymävaltuustolle tehtävää ehdotusta 
30.9.2022 mennessä.

Tulevan vuoden talousarvio on laadittu pääasiassa aiempien vuosien pohjalta. 
Bruttokustannukset ovat nousseet 6,5 % ja tulot 4,5 % vuoden 2022 talousarvioon 
nähden. Menojen kasvuun eniten vaikuttaa rakennusten ja alueiden 
kunnossapitopalveluiden ja rakennusmateriaalien sekä sähköenergian ja sähkön 
siirron kustannusten kasvu. Kuntayhtymän hallitus ei esitä veden yksikköhinnan 
korotusta vuodelle 2023.

Investointien osalta päähuomio vuonna 2023 on automaatiojärjestelmän 
päivittämisessä sekä verkostojen saneerauksessa. Lisäksi varaudutaan, Kellokosken 
vesitornin osittaiseen saneeraukseen. Investointibudjetin kokonaisvaraus vuodelle 
2023 on 2,5 M€.

Lausunto
Tuusulan kunta pitää hyvänä, että veden yksikköhinta pystytään pitämään ennallaan. 
Investointien kohdistaminen automaatiojärjestelmän päivittämiseen sekä verkoston 
saneeraukseen on hyvin linjassa jäsenkuntien vesilaitosten kanssa. Samoin hyvänä 
pidetään lisävesihankkeiden selvitys- ja tutkimusprojektien jatkamista.

Tuusulan kunta pitää hyvin tärkeänä, että kuntayhtymän investoinnit ovat tarkkaan 
harkittuja ja taksat mahdollisimman vakaat.

Ehdotus
Esittelijä: Kalle Ikkelä, pormestari

Kunnanhallitus päättää

antaa perustelutekstin mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan Vesi 
kuntayhtymän talousarvioehdotuksesta vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmasta 
vuosille 2023–2025
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Yh 7/20.10.22 § 30                    Liite 1
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Tuusulan kunta Ote pöytäkirjasta 28/2022 2 ( )4
Kunnanhallitus 26.09.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

Tiedoksi
Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä, talouden ohjaus

Yh 7/20.10.22 § 30                    Liite 1
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Tuusulan kunta Ote pöytäkirjasta 28/2022 3 ( )4
Kunnanhallitus 26.09.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Otteen oikeaksi todistaa Tuusulassa 28.9.2022 

Aila Toivonen 
pöytäkirjanpitäjä

Yh 7/20.10.22 § 30                    Liite 1
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto
§326

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

OTE PÖYTÄKIRJASTA 
PROTOKOLLSUTDRAG 

 
Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / 
Direktionen för affärsverket Sibbo 
Vatten 21.09.2022 

  

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän talousarvio v.2023 ja investointiohjelma 2023 – 2025, 
lausunto / Samkommunen Mellersta Nylands Vatten budget år 2023 och investeringsprogram 
2023 – 2025, utlåtande 
 
Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 21.09.2022 § 
28    

1093/00.04.01/2022    
Valmistelija / Beredare: liikelaitosjohtaja / affärsverksdirektör Matti 
Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi 

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän (myöh. Kuvesi) perussopimuksen 
15 §:n mukaan tulee jäsenkuntien antaa lausunto kutakin varainhoitovuotta 
varten vahvistettavasta veden yksikköhinnasta sekä investointiohjelmasta.  
Kuvesin yhtymähallitus pyytää Sipoon kunnanhallituksen lausuntoa 
kuntayhtymän hallituksen kokouksessaan 25.8.2022 hyväksymästä 
talousarvioehdotuksesta vuodelle 2023 ja investointiehdotuksesta vuosille 
2023–2025, liite 1. Lausuntopyyntö on osoitettu Sipoon 
kunnanhallitukselle, mutta Sipoon kunnan hallintosäännön mukaan Sipoon 
Veden johtokunta antaa kunnassa lausunnot toimialueensa asioista. 
 
Talousarvioehdotus 2023 
Talousarvioehdotus 2023 perustuu veden yksikköhintaan 0,39 €/m3 + alv 
24 %. Veden yksikköhintaan ei esitetä muutoksia. Veden yksikköhintaan ei 
esitetä muutoksia myöskään koko taloussuunnitelmajakson aikana. 
 
Kustannukset ovat nousseet 6,5 % ja tulot 4,5 % edellisen vuoden 
talousarvioon nähden lähinnä palveluiden, materiaalien ja energian 
kustannustason nousun vuoksi. 
 
Sipoon Veden johtokunnalla ei ole huomautettavaa 
talousarvioehdotuksesta vuodelle 2023. 
 
Investointiohjelma 2023–2025 
Vuosien 2023–2025 merkittävimmät investoinnit ovat 
automaatiojärjestelmän päivittäminen sekä verkostosaneeraukset. 
Verkostosaneerauksiin on varattu noin 2 580 000 euroa 
taloussuunnitelmakaudelle. Automaatiosaneeraukseen varataan vuodelle 
2023 noin 1 000 000 euroa. Yleisesti investointitaso on koko 
taloussuunnitelmajakson läpi noin 1,0–2,8 miljoonaa euroa.  
 
Taloussuunnitelmakauden aikana tulisi laatia alustava suunnitelma 
Söderkullan vedenottamon mahdollisesta hyödyntämisestä ja 
käyttöönotosta alueen vedentuotantoon. 
 
Lisäksi tulee talousarviovuoden 2023 aikana jatkaa toimenpiteitä 
vedensaannin turvaamiseksi niin kasvavan asutuksen kuin 
varavedenhankinnan vuoksi. Nykyisellään vedentuotanto on merkittäviltä 
osin Rusutjärven ja Jäniksenlinnan laitosten varassa ja näin ollen perin 
haavoittuvainen. Sipoon Veden johtokunta katsoo, että olisi erittäin tärkeää 
löytää yksi tai kaksi korvaavaa tai vähintään täydentävää vesilähdettä. 
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Sipoon kunta 
Sibbo kommun 

OTE PÖYTÄKIRJASTA 
PROTOKOLLSUTDRAG 

 
Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / 
Direktionen för affärsverket Sibbo 
Vatten 21.09.2022 

  

 
Investointiohjelmasta ei johtokunnalla ole muuta lausuttavaa. 
 

Esittelijä / Föredragande Vesiliikelaitoksen johtaja / Direktör för affärsverket Huttunen Matti 

Ehdotus / Förslag Sipoon Veden johtokunta antaa asiassa valmistelun mukaisen lausunnon 
Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymälle. 
Pykälä tarkistetaan välittömästi. 
 
Direktionen för Sibbo Vatten ger utlåtande åt samkommunen Mellersta 
Nylands Vatten i enlighet med beredningen. 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Käsittely / Behandling   

Päätös / Beslut Sipoon Veden johtokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
Pykälä tarkistettiin välittömästi.  
 
Direktionen för Sibbo Vatten godkände enhälligt förslaget. 
Paragrafen justerades omedelbart. 

 
Liitteet 

1 Liite / Bilaga 1: Lausuntopyyntö taloussuunnitelma 2023-2025 ja talousarvio 2023 
jäsenkunnat, Keski-Uudenmaan Vesi 

 
Jakelu 
 Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä 
 Matti Huttunen 
 

 
Otteen oikeaksi todistaa / Utdragets riktighet intygar 
 
Sipoossa / Sibbo 
 
23.9.2022 
 
 
 
Nina Grandell 
Hallintosihteeri / Förvaltningssekreterare
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Sipoon kunta 
Sibbo kommun 

OTE PÖYTÄKIRJASTA 
PROTOKOLLSUTDRAG 

 
Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / 
Direktionen för affärsverket Sibbo 
Vatten 21.09.2022 

  

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 28 
 
MUUTOKSENHAKUKIELTO 
 
Kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. 
 
 
 
 
BESVÄRSFÖRBUD 
 
Enligt 136 § i kommunallagen (10.4.2015/410) får omprövning inte begäras eller kommunalbesvär 
anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet. 

Yh 7/20.10.22 § 30                    Liite 1
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Keski-Uudenmaan Vesi Ky Yv 2/10.11.2022 § 11 Liite 2
Yh 7/20.10.2022 § 30 Liite 2

Yh 5/25.8.2022 § 27 Liite 1
 

TALOUSARVIO VUODELLE 2023

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.

X:\Company\Arkisto\TSV\Ylläpitotehtävät (Y)\Yleishallinto (A)\Päätöksenteko (a)\Yhtymävaltuusto (YV)\2022\2022-11-10\Liite 2 
Talousarvio 2023 Tuloslaskelma, inv ja rahoitus



Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Yv 2/10.11.22 § 11 Liite 2

Yh 7/20.10.22 § 30 Liite 2

Yh 5/25.8.22 § 27  Liite 1

 

1. TULOSLASKELMAOSA  

Määrälliset tavoitteet

TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025

Veden myynti milj.m3 10,21     10,00     10,3 10,5 10,7

Veden hinta €/m
3
, alv 0% 0,39       0,39       0,39 0,4 0,41

Tuloslaskelma

TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025

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

TOIMINTATULOT 4 471 4 200 4 390 4 490 4 608

TOIMINTAMENOT 3 134 3 041 3 239 3 330 3430

TOIMINTAKATE 1 337 1 159 1 151 1 160 1178

RAHOITUSTUOTOT (+) JA -KULUT(-) -28 -27 -27 -28 -29

VUOSIKATE 1 309 1 132 1 124 1 132 1150

POISTOT 1 325 1 164 1 157 1 165 1182

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS -16 -33 -33 -33 -32

VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS 0 0 0 0 0

POISTOERON MUUTOS 33 33 33 33 33

TILIKAUDEN VEROT -1 0 0 0 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 15 0 0 0 1

2. INVESTOINTIOSA

TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025

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

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT

Ruohola-Mattila runkovesijohto 300 600             

Santakosken saneeraus 400 2 200          

Automaatiokehitys 100 1 000          300             

Paippinen-Järvenpää runkovesijohdon saneeraus 400

Nummenkylä-Korkeamäki raakavesijohtosaneeraus 200 150             

Ristinummen vesijohdon siirto 230             

Verkostohankkeet 500             

Jäsenkuntien hankkeet 200             300             300             

Kellokosken vesitornin saneeraus 230             

Hiihtomajan varavoima 50               

Orikorpi tekopohjavesilaitos 250             

YHTEENSÄ 1 400 2 460        2 800        1 050          

MAANHANKINNAT 50             

IRTAIMISTOHANKINNAT 20          50             20             80               

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 1 417 1 420 2 510        2 870        1 130          

3. RAHOITUSOSA

TP 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 TS 2025

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

Varsinainen toiminta ja investoinnit

Vuosikate 1 309 1 132 1 124 1 132 1 150

Satunnaiset erät 0 0 0 0 0

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 417 1 420 2 510 2 870 1 130

Varsin. toiminta ja investoinnit, netto -108 -288 -1 386 -1 738 20

Rahoitustoiminta

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 900 1 000 2 300 2 700 1 200

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 2 414 544 749 864 1 134

Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 0 0

Vaikutus maksuvalmiuteen -622 168 165 98 86

Lainakanta 5 448 5 904 7 455 9 291 9 357

X:\Company\Arkisto\TSV\Ylläpitotehtävät (Y)\Yleishallinto (A)\Päätöksenteko (a)\Yhtymävaltuusto (YV)\2022\2022-11-10\Liite 2 Talousarvio 2023 Tuloslaskelma, inv ja rahoitus
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Yv 12 §  SIDONNAISUUSILMOITUKSET 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Yh      22 § 9.6.2022 Sidonnaisuusilmoitukset 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tarkla 17 § 20.4.2022 Sidonnaisuusilmoitukset  

Todetaan sidonnaisuusilmoitusten tilanne.  

Puheenjohtajan ehdotus:   

Tarkastuslautakunta    

- merkitsee saadut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi   
- hyväksyy asianmukaiset sidonnaisuusilmoitukset   
- pyytää ilmoitusvelvollisia täydentämään tarvittaessa   
ilmoitustaan   
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset   
yhtymähallitukselle ja edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi   

- päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset   

kuntayhtymän kotisivuilla   
 

Merkitään saadut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.    
Hyväksytään saadut sidonnaisuusilmoitukset.   
Saatetaan hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset yhtymähallitukselle ja edelleen 

yhtymäkokoukselle tiedoksi.   

Päätetään julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset ky:n kotisivuilla.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Yh 22 § 9.6.2022 Sidonnaisuusilmoitukset 

Yhtymähallitus merkitsee tarkastuslautakunnan lähettämät sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi ja 
lähettää ne edelleen yhtymävaltuustolle. 

Liite 1 Sidonnaisuusilmoitukset 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Yv 12 §  
 
Liite 3 Sidonnaisuusilmoitukset 

Ehdotus: 

Yh: Yhtymävaltuusto merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

 

Päätös:     
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Nimi                    Luottamus- ja virkatehtävät                    Johtotehtävät ja luottamustoimet liiketoiminnassa         Merkittävä varallisuus tai muut sidonnaisuudet 

Harjula-Jalonen 
Leena 

Yhtymähallituksen jäsen ei sidonnaisuuksia ei sidonnaisuuksia 

Hujala Taisto Tarkastuslautakunnan vpj ei ilmoittanut ei ilmoittanut 

Kalliokoski Mikael Yhtymähallituksen varajäsen ei sidonnaisuuksia ei sidonnaisuuksia 

Kastruni Maria Yhtymvaltuuston pj ei sidonnaisuuksia ei sidonnaisuuksia 

Keinänen Tuula Yhtymähallituksen varajäsen Sipoon kunnan valtuuston varajäsen, Sipoon 
vanhusneuvostonjäsen, vammaisneuvoston 
varajäsen 

ei sidonnaisuuksia 

Korhonen Kari toimitusjohtaja ei sidonnaisuuksia ei sidonnaisuuksia 

Korpaeus Vesa Yhtymähallituksen varajäsen ei ilmoittanut ei ilmoittanut 

Lahtinen Kirsi Yhtymähallituksen varajäsen ei sidonnaisuuksia ei sidonnaisuuksia 

Lehvonen Simo Yhtymähallituksen varajäsen Itä-Uudenmaan OP Edustajiston jäsen,  
Sipoon jäähallin hallituksen pj. 

ei sidonnaisuuksia 

Malm Jari Yhtymähallituksen jäsen ei sidonnaisuuksia ei sidonnaisuuksia 

Mäkinen Jarmo Yhtymähallituksen jäsen ei sidonnaisuuksia ei sidonnaisuuksia 

Müller Vesa Tarkastuslautakunnan pj 
Yhtymävaltuuston jäsen 

As Oy Metsätähti, Mannilantie 55a, Järvenpää ei sidonnaisuuksia 

Yh 4/9.6.22         § 22
Tarkla 2/20.4.22 § 17
Tarkla 1/5.4.22   §  7

Yv 2/10.11.22  § 12               Liite 3



 
 

Oksanen Matti 
 

Yhtymähallituksen jäsen ei sidonnaisuuksia ei sidonnaisuuksia 

Salmela-Vierisalo 
Satu 

Yhtymähallituksen jäsen Keravan Energia Oy:n hallituksen jäsen  
Keravan kaupungin teknisen lautakunnan jäsen  
 

ei sidonnaisuuksia 

Salovaara Risto Yhtymähallituksen jäsen ei sidonnaisuuksia ei sidonnaisuuksia 

Saukko Leena Yhtymähallituksen varajäsen ei ilmoittanut ei ilmoittanut 

Sedig Riitta Yhtymävaltuuston vpj Movendos Oy, hallituksen jäsen, NordXE Oy, 
hallituksen jäsen, Rised Invest Oy, hallituksen 
jäsen, Asunto Oy Tuusulan Pikku-Pekkola, 
hallituksen jäsen 

ei sidonnaisuuksia 

Silvander Iiro Yhtymävaltuuston vpj 2 ei sidonnaisuuksia ei sidonnaisuuksia 

Rekimies Mikko Yhtymähallituksen varajäsen ei sidonnaisuuksia ei sidonnaisuuksia 

Tarvainen Ritva Yhtymähallituksen pj ei sidonnaisuuksia ei sidonnaisuuksia 

Uotinen Anne Yhtymähallituksen varajäsen ei ilmoittanut ei ilmoittanut 

Viiru Sirpa Yhtymähallituksen vpj ei sidonnaisuuksia ei sidonnaisuuksia 

Sidonnaisuusrekisteriin kirjattava seuraavien luottamus- ja virkamiesten sidonnaisuudet: 

• Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

• Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 

• Hallituksen kaikki jäsenet ja varajäsenet 

• Toimitusjohtaja 

Yh 4/9.6.22         § 22
Tarkla 2/20.4.22 § 17
Tarkla 1/5.4.22   §  7

Yv 2/10.11.22  § 12               Liite 3
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Yv 13 §  LISÄTALOUSARVIO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yh 32 § 20.10.2022 

Kuluvan vuoden talousarviossa varauduttiin 1,42 M€:n investointihankkeisiin. Viime vuoden 
lopulla, talousarvion hyväksynnän jälkeen, saatiin Väylä-virastolta tieto, että pääradan 
lisäraiteiden rakentamisen vuoksi radan suuntaiset runkojohdot joudutaan siirtämään 
kauemmas radasta, eli käytännössä rakentamaan uudelleen. Valtaosa runkojohdoista on 
asbestisementtiputkia ja pienempi osa PVC-putkea.  

Päärata-hankkeen vuoksi joudutaan korvaamaan yhteensä noin 2,5 km vesijohtoa uusilla 
muoviputkilla, jotka sijoitetaan kauemmas pääradasta. Hanke sisältää myös pääradan 
alitusporauksen. Työstä jää ensi vuodelle noin 0,7 km ja sillä osalla nykyinen vesijohto on PVC-
putkea.  

Väylä-viraston kanssa neuvoteltiin kustannusten jaosta ja asbestisementtiputkien 
saneerauskustannuksista saatiin 50 % Väylä-virastolta. Radan alitusporaus jäi kuntayhtymän 
kustannusvastuulle. 

Hankkeeseen on tänä vuonna kulunut yhteensä noin 600 000 €, josta noin 250 000 € saatiin 
laskutettua Väylä-virastolta. Koska hankkeeseen ei ollut talousarvion laatimisen yhteydessä 
varattu määrärahaa, joudutaan investointiohjelmaan hakemaan lisärahaa lisätalousarviossa 
yhteensä 200 000 €. Osa hankkeen kustannuksista saatiin katettua siirtämällä muita 
investointihankkeita eteenpäin. 

Toimitusjohtaja: 

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2022 talousarvioon lisätään 200 000 €:n 
lisä investointimääräraha edellä mainituilla perusteilla. 

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yv 13 § 

Ehdotus: 

Yh: Yhtymävaltuusto päättää lisätä vuoden 2022 talousarvioon 200 000 €:n 

lisäinvestointimäärärahan. 

Päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  
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Yv 14 § YHTYMÄHALLITUKSEN VARAJÄSEN 

Anne Uotinen on 23.3.2022 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa luottamustehtävistä 

paikkakunnalta muuton vuoksi.  

Uotinen on kuntayhtymän yhtymähallituksen varajäsen. 

Ehdotus: 

Yhtymävaltuusto myöntää Anne Uotiselle eron yhtymähallituksen varajäsenen 
tehtävistä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen. 

Päätös: 

Yhtymävaltuusto myönsi Anne Uotiselle eron yhtymähallituksen varajäsenen 
tehtävistä. Yhtymävaltuusto valitsi Marjut Torkkelin Jarmo Mäkisen uudeksi 
varajäseneksi. 
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Yv 15 § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLOPAIKKA JA AIKA 

Ehdotus: 

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän toimistossa 
maanantai 14. päivä marraskuuta 2022 klo 9.00–14.00 välisenä aikana. 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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Yv 16 § VALITUSOSOITUS 

Ehdotus: 

Pöytäkirjaan liitetään seuraava valitusosoitus: 

VALITUSOSOITUS 

Tähän Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän yhtymävaltuuston päätökseen haetaan muutosta 
kunnallisvalituksella. 

Päätökseen 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, yhteisö, laitos tai säätiö. 

Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen 
aukioloajan päättymistä. 

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. 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt 
viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.   

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle: 

Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI 
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI 
Puhelin: Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069 (ma-pe klo 8.00–16.15) 
Faksi: 029 56 42079 
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi 
Puhelinvaihde: 029 56 42000 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimukset kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava: 

1) päätös, johon muutosta haetaan (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. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä 
ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät 
asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, 
voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen 
ajankohdasta; 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
viranomaiselle. 
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Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa 
(1455/2015) säädetään. Tuomioistuinmaksulain ja oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) perusteella 1.1.2019 
jälkeen vireille tulevista asioissa tuomioistuinmaksu hallinto-oikeudessa on pääsääntöisesti 260 euroa, jollei 
hallinto-oikeus muuta valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kuntayhtymän toimistosta: 
Posti- ja käyntiosoite: Kirkkotie 49, 04310 Tuusula 
Sähköpostiosoite: toimisto@kuvesi.fi 
Puhelinnumero: 040 5040 444 
Toimisto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9:00–14.00. 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 
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