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11 § KOKOUKSEN AVAUS 

Toimitusjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenyhteisöjen edustajat tervetulleeksi 
syysyhtymäkokoukseen. 

 

12 § PUHEENJOHTAJAN VALINTA 

Ehdotus: Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan kokoukselle puheenjohtajan ja 
tarvittaessa varapuheenjohtajan.  

Päätös: 

Puheenjohtajaksi valittiin Kari Korhosen ehdotuksesta Erkki Vähätörmä.  

 

13 § YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN JA ÄÄNIMÄÄRIEN TOTEAMINEN 

Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokoukseen valitaan yksi edustaja kustakin 
jäsenyhteisöstä. Yhtymäkokouksessa kunkin jäsenyhteisön edustajalla on peruspääoman 
jäsenosuutta vastaava äänimäärä. 

Perussopimuksen 16 §:n mukaisesti jäsenyhteisöjen suhteellista osuutta peruspääomasta 
tarkistetaan vuosittain sen mukaan, millä osuudella jäsenyhteisöt ovat edellisenä vuonna 
osallistuneet vuosimaksun maksamiseen. Viime vuoden tilinpäätöksen yhteydessä 
tarkistetut jäsenyhteisöjen äänimäärät ovat seuraavat: 

Helsingin seudun Ympäristöpalvelut 32,81 % 

Järvenpään kaupunki  23,89 % 

Keravan kaupunki  26,19 % 

Tuusulan kunta  17,11 % 

Yhteensä:   100,00 % 

Ehdotus: Kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat jäsenyhteisöjen edustajat ja 
kokouksessa edustettuina olevat äänimäärät. 

Päätös: 

Puheenjohtaja totesi paikalla olevan kaikkien jäsenyhteisöjen edustajien, joten paikalla on 
100,00 ääntä. Kokouksen sihteerinä toimii toimitusjohtaja. 
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14 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Hallintosäännön 55 § mukaan johtokunta kutsuu yhtymäkokouksen koolle. 
Hallintosäännön 42 §:n mukaisesti kokouskutsu on toimitettava jäsenyhteisöille vähintään 
kymmen (10) päivää ennen kokousta. 

Yhtymäkokous on perussopimuksen 8 §:n mukaan päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 
liikelaitoskuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä on läsnä. 

Ehdotus: Kokouksen puheenjohtaja toteaa, onko kokous säädetyllä tavalla koolle kutsuttu 
ja jäsenten yhteenlasketun äänimäärän suhteen päätösvaltainen. 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen säädetyllä tavalla koollekutsutuksi ja jäsenten 
äänimäärän suhteen päätösvaltaiseksi. 

 
15 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELY 

Hallintosäännön 55 §:n 6 mom. mukaan pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja 
sihteeri ja tarkastavat kaikki muut kokouksessa läsnä olevat jäsenyhteisöjen edustajat. 

Päätös: 

Hyväksyttiin esitetty pöytäkirjan tarkastusmenettely. 

 

16 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 

Ehdotus: Yhtymäkokous hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsun mukana saatu esityslista kokouksen 
työjärjestykseksi. 
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Yk 17 §  TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023–2025 JA TALOUSARVIO 

VUODELLE 2023 

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

Jk 31 § 20.10.2022 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023–2025 JA TALOUSARVIO  
           VUODELLE 2023 

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

Jk 27 § 25.8.2022   TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023–2025 JA TALOUSARVIO  
           VUODELLE 2023 

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

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous päättää 
liikelaitoskuntayhtymän talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä keskeisistä toiminnallisista ja 
taloudellisista tavoitteista. Tavoitteet on sisällytetty taloussuunnitelmaan. Taloussuunnitelmaa 
valmisteltaessa jäsenyhteisöille on perussopimuksen 18 §:n mukaisesti varattava tilaisuus 
lausunnon antamiseen taloussuunnitelmasta ja esityksen tekemiseen liikelaitoskuntayhtymän 
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 jälkiselkeytyksen 
kapasiteetin nosto. Omista viemärilaitosinvestoinneissa merkittävin ovat jätevesitunnelin 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 aikana. Ensi vuonna lainaa tarvitaan 2 000 000 €. 

Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän. Tavoitteena on 
parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoito- ja kunnostustoimenpiteillä 
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 kasvua tämän 
vuoden tasoon nähden. Syynä tähän on jätevedenpuhdistuksen kustannusten kasvu. 
Toimintatuotoissa pääosan muodostavat käyttö- ja vuosimaksut, joiden lisäksi ulkopuoliset kunnat 
maksavat pääomakorvauksia ja sopimusten mukaan muita viemärilaitoksen tuloja.  
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Kulomäen loka-autoaseman käyttömenot katetaan perittävillä maksuilla. Loka-autokuormien uudeksi 
taksaksi esitetään 32,00 euroa/kuorma, kun se nyt on 28,00 euroa/kuorma (alv 0 %).  

Investointiosa 

Viemärilaitoksen saneeraus keskittyy ensi vuonna jätevesitunnelin saneeraukseen, jonka arvioidut 
kustannukset ensi vuodelle ovat 2,0 M€. Omien investointien arvioitu yhteissumma on noin 2,6 M€. 
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon perusparannus- ja täydennysinvestointeihin 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 lyhennykset 
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 luonnoksen 
lausuntokierrosta varten ja pyytää jäsenyhteisöjen lausunnot taloussuunnitelmaluonnoksesta 
yhtymäkokoukselle tehtävän ehdotuksen valmistelua varten 30.9.2022 mennessä. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

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

Jk 31 § 20.10.2022 

Jäsenyhteisöt ovat antaneet lausuntonsa. Lausunnot on kokonaisuudessaan esitelty liitteessä 1. 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) on antanut seuraavan lausunnon 
(30.9.2022): 

Taloussuunnitelmassa on huomioitu Viikinmäen puhdistuskustannusten arvioitu merkittävä nousu 
vuodelle 2023. Lisäksi pidämme hyvänä, että taloussuunnitelmassa on esitetty jätevesimäärän 
kehittymisen ennuste yli taloussuunnitelmakauden. Suunnitelman mukaan KUVESin nykyinen 
puhdistamo-osuus (18,5 milj. m3/vuosi) riittää arviolta tämän vuosikymmenen puoliväliin saakka.  

Pyydämme KUVESia käynnistämään neuvottelut puhdistuskapasiteetin nostosta hyvissä ajoin, 
kuitenkin vähintään 2 vuotta ennen ennakoitua kapasiteetin ylittymistä. Lisäkapasiteettia ei ole 
järjestettävissä samoin periaattein Viikinmäen puhdistamolta, jonka kokonaiskapasiteettia rasittaa 
toiminta-alueen kasvu. Tämän vuoksi KUVESin ja HSY:n välinen sopimus tulee päivittää.  
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Lisäkapasiteetin puhdistuspalvelu tullaan muodostamaan eri lähtökohdista kuin nykyinen sopimus, 
mikä tulisi huomioida KUVESin talouden suunnittelussa. 

Järvenpään Vesi on antanut seuraavan lausunnon (19.9.2022): 

Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista taloussuunnitelmaluonnokseen, mutta Järvenpään 
kaupunki pitää tärkeänä, että käyttö- ja vuosimaksujen korotukset pysyvät maltillisena. 
Taloussuunnitelmavuosien 2023–2025 esitetyt käyttömaksun yksikköhinnan ja vuosimaksun 
korotukset aiheuttaisivat Järvenpäässä taksojen korotustarpeen. 

Kuves pyytää ennen lopullista talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023–2025 hyväksymistä 
HSY:ltä selvityksen omavaraisen sähkön ja lämmityksen vaikutuksista käyttö- ja perusmaksuihin, 
koska Viikinmäen jätevedenpuhdistamo toimii lähes omavaraisesti sähkön- ja lämmöntuotannossa. 

Keravan kaupungin tekninen lautakunta on antanut seuraavan lausunnon (28.9.2022): 

Tekninen lautakunta päättää, että sillä ei ole huomautettavaa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun 
liikelaitoskuntayhtymän taloussuunnitelmaluonnokseen vuosille 2023–2025 ja talousarviosta 
vuodelle 2023. Lautakunta katsoo kuitenkin tärkeänä pitää käyttö- ja vuosimaksut maltillisina 
tulevina vuosina.  

Lautakunta kehottaa KUVESI:a pyytämään HSY:ltä tarkemman selvityksen omavaraisen sähkön ja 
lämmityksen vaikutuksista käyttö- ja perusmaksuihin ennen taloussuunnitelman 2023–2025 
hyväksymistä, koska Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on jo noin 97 prosenttisesti omavarainen 
sähköenergian suhteen ja täysin omavarainen lämpöenergian suhteen. 

Tuusulan kunnanhallitus on antanut seuraavan lausunnon (26.9.2022): 

Lausunto 

Viemäröinti 

Käyttömaksun merkittävä korotus ja vuosimaksun hienoinen korotus vuodelle 2023 kasvattavat 
Tuusulan Veden kuluja verrattuna TAE 2022 noin 220 000 €. Nämä hinnankorotukset vaikuttavat 
suoraan Tuusulan Veden taksoihin ja korotustarpeisiin vuosille 2023–2025. Tuusulan Vesi on 
varautunut näihin korotuksiin omassa talousarvioesityksessään vuodelle 2023. Korotustarpeet 
perustuvat pitkälti jätevedenpuhdistuksen kustannusten kasvuun. Tulevaisuuden energian 
kustannukset ovat hyvin epävarmalla pohjalla. Kuntayhtymän energiakustannusten kehitystä on 
syytä arvioida tarkemmin lähivuosien osalta, huomioiden erityisesti lähes energiaomavaraisen 
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon. 

Investointiohjelman mukainen Hyrylän siirtoviemärin loppupään putkikoon suurentaminen ja 
Korkinmäen mittausaseman uusiminen tulee toteutettavaksi yhteistyössä Tuusulan kanssa tämän 
taloussuunnitelmajakson (2023–2024) aikana. Tämä on erittäin tärkeä ja keskeinen asia Sulan 
aluetta rakennettaessa. Suunnittelutyö tulee aloittaa yhteistyössä Tuusulan Veden kanssa jo 2023 
ja rakentaminen 2023–24. 

Tuusulan kunta pitää hyvin tärkeänä, että kuntayhtymän investoinnit ovat tarkkaan harkittuja ja 
taksat mahdollisimman vakaat. Kuntayhtymän tulee etsiä keinoja nopean kustannusten nousun 
taittamiseksi. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös mahdollinen lainarahoituksen käyttö siten, 
että vuosimaksun korotukset pysyisivät maltillisina. 
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Vesistöjen hoito 

Vesistöjen hoito- ja kunnostustöiden osalta Taloussuunnitelmaan vuosille 2023–2025 ja 
talousarvioon vuodelle 2023 ei ole huomautettavaa. 

Useammassa lausunnossa on pyydetty selvittämään, miten jäteveden hinta on sidoksissa 
energiakustannusten nousuun, vaikka Viikinmäen jätevedenpuhdistamon pitäisi olla lähes 
omavarainen energian suhteen. 

HSY:n lausunnon mukaiset neuvottelut lisäkapasiteettia ja sopimuksen päivittämistä koskien on 
otettava huomioon tulevien vuosien talousarvioiden suunnittelussa sen mukaan, miten toiminta-
alueen jätevesimäärät kehittyvät. 

HSY:ltä on pyydetty selvitystä jätevedenpuhdistuksen hinnan noususta energiakustannusten 
perusteella. Saadun selvityksen mukaan vuonna 2020 käyttöön otetun talousseuranta- ohjelman 
käyttöönoton yhteydessä muutaman jätevesipumppaamon kustannuksia on alkanut virheellisesti 
kirjautua Viikinmäen kustannuspaikalle, joten siinä on näkynyt myös energianhinnan nousu 
merkittävänä tekijänä. HSY on pahoitellut virhettä ja hyvittää vuodesta 2020 lähtien virheellisesti 
perityt ylimääräiset kustannukset tämän syksyn aikana. Hyvitykset ovat suuruusluokkaa 44 000 
€/vuosi. Saadun selvityksen mukaan energiakustannusten nousu näkyy myös mm. palveluiden 
hinnoissa, jota kautta ne näkyvät Viikinmäen jätevedenpuhdistamon kustannuksissa.  

Kyseisen virheen korjauksen jälkeen ensi vuoden jäteveden puhdistuksen hintaa on arvioitu 
uudelleen yhdessä HSY:n kanssa. Käydyn neuvottelun seurauksena ensi vuoden jäteveden 
puhdistuksen hintaa ei ole pystytty - edelleen voimakkaasti nousevien kustannusten vuoksi - 
arvioimaan luotettavasti. Tämän takia jätevedenpuhdistuksen hinta on talousarviossa pidetty 
edelleen 17,9 snt/m3 ja vastaavasti liikelaitoskuntayhtymän perimä jäteveden hinta jäsenkunnille on 
pysynyt 23,2 snt/m3.  

On mahdollista, että energia- ja muiden kustannusten kasvu tasoittuu ensi vuoden aikana, mutta 
kehitystä on hyvin vaikea ennakoida. Hinnan tarkistuksia saatetaan joutua tekemään myös ensi 
vuonna kesken vuoden kustannusten kehittymisen mukaisesti.  

Taloussuunnitelma on liitteenä 2 ja sen ensimmäisen vuoden luvuille perustuva vuoden 2023 
talousarvio on taloussuunnitelman liitteenä. 

Liite 1 Jäsenyhteisöjen lausunnot 

Liite 2 Taloussuunnitelma vuosille 2023–2025 ja talousarvio vuodelle 2023 

Toimitusjohtaja: 

Johtokunta   

 merkitsee jäsenyhteisöjen lausunnot tiedoksi,  
 ehdottaa, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi jäsenkuntien lausunnot ja 
 ehdottaa, että yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja ohjeellisena 

taloussuunnitelman vuosille 2024–2025 sekä niihin sisältyvät toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteet liitteen 2 mukaisesti. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Yk 17 § 

JK ehdotus: 

 yhtymäkokous merkitsee tiedoksi jäsenkuntien lausunnot  
 yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja ohjeellisena 

taloussuunnitelman vuosille 2024–2025 sekä niihin sisältyvät toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet liitteen 2 mukaisesti 

Liite 1 Jäsenkuntien lausunnot 

Liite 2 Taloussuunnitelma 2023–2025 ja talousarvio 2023 

Päätös: 

Yhtymäkokous päätti merkitä tiedoksi jäsenkuntien lausunnot ja hyväksyi vuoden 2023 
talousarvion ja ohjeellisena taloussuunnitelman vuosille 2023–2025. 
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Keski-Uudenmaan vesiensuojelun
liikelaitoskuntayhtymä (KUVES)
kuves@kuves.fi

Lausunto
30.9.2022

1347/00.02.023.0230/2021

  
  

LAUSUNTO KOSKIEN TALOUSSUUNNITELMALUONNOSTA 2023-2025 JA 
TALOUSARVIO 2023

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä kiittää otsikossa mainitusta 
lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Taloussuunnitelmassa on huomioitu Viikinmäen puhdistuskustannusten arvioitu 
merkittävä nousu vuodelle 2023. Lisäksi pidämme hyvänä, että taloussuunnitelmassa 
on esitetty jätevesimäärän kehittymisen ennuste yli taloussuunnitelmakauden. 
Suunnitelman mukaan KUVESin nykyinen puhdistamo-osuus (18,5 milj. m3/vuosi) 
riittää arviolta tämän vuosikymmenen puoliväliin saakka. 

Pyydämme KUVESia käynnistämään neuvottelut puhdistuskapasiteetin nostosta 
hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 2 vuotta ennen ennakoitua kapasiteetin ylittymistä. 
Lisäkapasiteettia ei ole järjestettävissä samoin periaattein Viikinmäen puhdistamolta, 
jonka kokonaiskapasiteettia rasittaa toiminta-alueen kasvu. Tämän vuoksi KUVESin 
ja HSY:n välinen sopimus tulee päivittää. Lisäkapasiteetin puhdistuspalvelu tullaan 
muodostamaan eri lähtökohdista kuin nykyinen sopimus, mikä tulisi huomioida 
KUVESin talouden suunnittelussa.

Lisätietoja antaa toimialajohtaja Mari Heinonen, p. 050 320 3909.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tommi Fred 
toimitusjohtaja 

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu

Tiedoksi HSY:n kirjaamo

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
PL 100, 00066 HSY, Puh. 09 1561 2110, Y-2274241-9, www.hsy.fi

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
PB 100, 00066 HSY, Tfn 09 1561 2110, FO-2274241-9, www.hsy.fi
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§ 20
Lausuntopyyntö: Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun lky johtokunnan Taloussuunnitelma 
2023-2025, talousarvio 2023

JARDno-2022-1546

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

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (Kuves) johtokunta on 
käsitellyt kokouksessaan 25.8.2022 kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2023 ja 
vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelmaluonnoksen ja pyytää jäsenkunnilta lausuntoa 
yhtymäkokoukselle tehtävää esitystä varten 30.9.2022 mennessä.

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous päättää 
liikelaitoskuntayhtymän talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä keskeisistä 
toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa 
jäsenyhteisöille on perussopimuksen 18 §:n mukaisesti varattava tilaisuus lausunnon 
antamiseen taloussuunnitelmasta ja esityksen tekemiseen liikelaitoskuntayhtymän 
toiminnan kehittämiseksi.

Taloussuunnitelmaluonnos

Vesistöjen kunnossapito- ja hoito

Järvenpäässä vesistöjen kunnossapito ja hoito on osana kaupunkikehityksen 
toimintaa. Vesistöjen kunnostamisesta ja siihen liittyvästä Järvenpään kaupungin 
kustannusosuudesta 20 000 € on käyty keskustelua mm. kaupunkikehityksen 
talouspäällikön kanssa. Keskusteluissa ei ole todettu asiaan liittyvää huomautettavaa. 
Vesistöjen kunnostus- ja hoitomaksut perustuvat kuntien kanssa tehtyihin 
sopimuksiin ja maksuosuuksiin. Maksu muodostuu Rusutjärven lisäveden 
pumppauksesta 20 000 € ja Keravanjoen lisäveden pumppauksesta 6 000 €.

Viemärilaitostoiminta

Järvenpään Veden lausunnon osuus taloussuunnitelmaluonnoksesta koskee lähinnä 
viemärilaitostoimintaa. Kuvesilla viemärilaitostoiminta muodostaa pääosan 
liikelaitoskuntayhtymän taloudessa.

Keski-Uudenmaan meriviemärin siirtoviemärijärjestelmän piirissä on jäsenyhteisöjen 
alueella yhteensä vajaa 200 000 asukasta. Kuvesin kokoamat jätevedet puhdistetaan 
1994 valmistuneessa Viikinmäen keskuspuhdistamossa, josta on hankittu 18,5 milj. m³ 
keskimääräistä vuosivesimäärää vastaavasti (15,4 %) kapasiteettia. 
Viemärilaitostoiminnassa HSY:n Viikinmäen jäteveden puhdistamisen kustannukset 
ovat vaikutukseltaan n. 75 % KUVESin toiminnasta. Rakennuskustannuksien, 
inflaation, palveluiden sekä sähkön hinnan korotuksien vaikutukset näkyvät ja 
tuntuvat toiminnassa suurempina jäteveden maksuina.
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Järvenpään Vedelle jätevesimääräksi Kuves on arvioinut 4,0 milj. m³, vuoden 
2023 osalle.

Tuloslaskelma

Toimintakate 2 167 400 €

Vuosikate      2 147 400 €

Poistot           1 868 400 €

Tilikauden ylijäämä   279 000 €

Rahoitusosa

Lainan tarve 2 000 000 €.

Viemärilaitosinvestoinnit

Siirtoviemäri-investoinneissa varaudutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan 
siirtoviemärijärjestelmän turvallista ja häiriötöntä käyttöä parantavia 
peruskorjausinvestointeja seuraavasti:

Vuoden 2023 investoinnit (merkittävimmät)

Jätevesitunnelin saneeraus  2 000 000 €
Jätevesitunnelin ilmanvaihdon parantaminen       30 000 €
Hyrylän siirtoviemärin putkikoon suurentaminen, 1. vaihe     500 000 €
Vuoden 2023 osalle peruskorjausinvestointeihin on varattu yhteensä 2 530 000 €.

Vuosien 2024 - 2025 investointeja

Jätevesitunnelin saneeraus 1 100 000 €
Järvenpään siirtoviemärin kapasiteetti tulee tarkasteltavaksi lähivuosina, yhdessä 
Järvenpään Veden itäpuolelta ohittavan siirtoviemärinhankkeen kanssa.

HSY:n investointiosuudet

Kuves osallistuu myös HSY:n suunnittelukauden investointeihin 15,4 % osuudella. 
Näitä ovat suunnittelukaudella Viikinmäen vuosisaneeraukset, Rejektivesien 
erilliskäsittely, Viikinmäen jälkiselkeytyksen kapasiteetin nosto, Kyläsaaren varapurku.

Kuves maksaa jäteveden puhdistustoiminnan käyttökustannuksia HSY:lle 
vesimääränsä mukaisen osuuden ja yleiskuluina 13 %. Ennakkohinta muodostuu 
suunnittelukauden alussa seuraavasti; Käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat 15,8 
snt/m  ja yleiskulut 2,1 snt/m  ja ennakkohinta yhteensä 17,9 snt/m .3 3 3

Käyttömaksu 2023

Kuvesin kuntien vesilaitoksilta perimän käyttömaksun yksikköhinnan on arvioitu 
olevan 23,20 snt/m³.

Käyttömaksun yksikköhinnan arvioitu kehitys suunnittelukaudella:

TA2022 ja TA muutokset 1.8.2022. TA2023 TA2024 TA2025
18,20 --------------> 21,5 23,20 25,00 26,80
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Vuoden 2022 osalla käyttömaksua on korotettu 1.4.2022 1,8 snt/m³ ja 1.8.2022 1,5 snt
/m³ eli 3,3 snt/m³ muutoksena 2022 alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Vuosimaksu

Vuosimaksu vuonna 2023 on 11,7 snt/m , joka on noin 14 % korkeampi kuin vuonna 3

2022.

Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys (snt/m ):3

TA2022 TA2023 TA2024 TA2025
10,3 11,7 11,4 9,9
Vuosimaksulla katetaan pääomakustannuksia,

Tavoitteet

Kuvesin siirtoviemärien käytölle on laadullinen tavoite: Siirtoviemärit pumppaamoinen 
 ja jätevesiviemärit pidetään hyvässä kunnossa säännöllisin tarkastuksin ja huolloin.

Sitovana tavoitteena on: Jäteveden päästöjä vesistöön ei esiinny.

Loka-autoaseman käytölle on laadullinen tavoite: Ehkäistään haitallisten ja 
luvattomien lokakuormien purku jätevesitunneliin. Sitova taloudellinen tavoite on 
5000,00 € nettotulos. Loka-autokuormien uudeksi taksaksi esitetään 32,00 €/kuorma, 
aiempi 28,00 €/kuorma.

Järvenpään Veden kommentit taloussuunnitelmaluonnoksesta

Järvenpään Vesi pitää erittäin tärkeänä, että investoinneissa jätevesiviemäritunneleita 
ja siirtoviemäreitä kunnostetaan ja huolehditaan. Investoinneissa on myös suoraan 
Järvenpäähän vaikuttavia kohteita, joilla on toimintavarmuutta lisäävä vaikutus 
jätevesien johtamisesta Järvenpäästä eteenpäin.

Järvenpään osalta on huolestuttavaa, että:

Käyttö- ja vuosimaksut nousevat merkittävästi, vaikkakin perustellusti 
nykyhetken tilanteiden aiheuttamina.
HSY:n kustannukset ovat myös osaltaan perusteluja, mutta Kuntatekniikka 
lehdessä 2.2.2021 on todettu HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistuksen 
energiatehokkuudesta seuraavaa; 

Energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet ovat tuottaneet tulosta: 
Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on jo noin 97 prosenttisesti 
omavarainen sähköenergian suhteen ja täysin omavarainen 
lämpöenergian suhteen. Tämän mukaan HSY:n Viikinmäen puhdistamon 
sähkön ja lämmöntuotannon kustannuksia tulee selvittää, tarkentaa ja 
varmistaa tarkemmin Kuvesi:lle ja sitä kautta varmistaa käyttö ja 
vuosimaksujen oikeellisuus, niin Kuvesille kuin jäsenkunnille.

Käyttö- ja vuosimaksuilla on suora vaikutus myös Järvenpään Veden asiakkailta 
perittäviin käyttömaksuihin.

Tavoitteisiin ei ole huomautettavaa.

Ehdotus
Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja
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Johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona esittää Keski-Uudenmaan 
vesiensuojelun kuntayhtymän (Kuves) talousarviosta vuodelle 2023 ja 
taloussuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2023 - 2025 että:

1. Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista taloussuunnitelmaluonnokseen, 
mutta Järvenpään kaupunki pitää tärkeänä, että käyttö- ja vuosimaksujen korotukset 
pysyvät maltillisina. Taloussuunnitelmavuosien 2023 - 2025 esitetyt käyttömaksun 
yksikköhinnan ja vuosimaksun korotukset aiheuttavat Järvenpäässä taksojen 
korotustarpeen.

2. Kuves pyytää ennen lopullista talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023 - 2025 
hyväksymistä HSY:ltä selvityksen omavaraisen sähkön ja lämmityksen vaikutuksista 
käyttö- ja perusmaksuihin, koska Viikinmäen jätevedenpuhdistamo toimii lähes 
omavaraisesti sähkön- ja lämmöntuotannossa.

 

 

 

Kokouskäsittely
Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että päätösehdotuksen 1. kohdan toinen 
lause muutetaan muotoon: "Taloussuunnitelmavuosien 2023 - 2025 esitetyt 
käyttömaksun yksikköhinnan ja vuosimaksun korotukset aiheuttaisivat Järvenpäässä 
taksojen korotustarpeen."

Päätös
Hyväksyttiin esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi
Kaupunginhallitus, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä
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Pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi) 20.9.2022 
alkaen

Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi 20.9.2022

Yk 2/15.11.22  § 17             Liite 1
Jk 7/20.10.22   § 31             Liite 1



 Järvenpää Ote pöytäkirjasta 5/2022 6 ( )6
Järvenpään Veden johtokunta 19.09.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto
§20

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 §).

Yk 2/15.11.22  § 17             Liite 1
Jk 7/20.10.22   § 31             Liite 1



114 § Lausunto Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän
taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025 ja talousarviosta vuodelle 2023 .................................  1

Muutoksenhakukielto (kuntalaki) .....................................................................................................  4

7/2022

Aika

Paikka

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Tekninen lautakunta

28.9.2022 klo 17:30

Sampolan palvelukeskus, kokoustila Aurinkomäki

PÖYTÄKIRJAN OTEKeravan kaupunki

__________________________________________________________________________________

KOKOUSTIEDOT

28.9.2022

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU

Kettunen Sari, hallintosihteeri  29.9.2022 10:25

Yk 2/15.11.22  § 17             Liite 1
Jk 7/20.10.22   § 31             Liite 1



 
 
§ 114 Lausunto Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän

taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025 ja talousarviosta vuodelle 2023
 
KER/2285/00.02.02/2022
 
Tekninen lautakunta 28.9.2022 § 114
 
  Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) pyytää

30.9.2020 mennessä lausuntoa johtokunnan 25.8.2022 käsittelemän
kuntayhtymän vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaluonnoksesta ja vuoden 2023
talousarviosta. Lausuntopyyntö liitteineen (taloussuunnitelma vuosille 2023-2025,
talousarvio vuodelle 2023) on oheismateriaalina.

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous päättää
liikelaitoskuntayhtymän talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä keskeisistä
toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa
jäsenyhteisöille on perussopimuksen 18 §:n mukaisesti varattava tilaisuus
lausunnon antamiseen taloussuunnitelmasta ja esityksen tekemiseen
liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Viemärililaitostoiminta
Viemärilaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa.
Keski-Uudenmaan meriviemärin siirtoviemärijärjestelmä palvelee 200 000
asukasta jäsenyhteisöjen alueella. Jätevedet johdetaan 1994 valmistuneeseen
Viikinmäen keskuspuhdistamoon, josta on hankittu 18,5 milj. m³:n keskimääräistä
vuosivesimäärää vastaavasti 15,4 % kapasiteettia. Tämä nykyinen puhdistamo-
osuus on arvioitu riittävän tämän vuosikymmenen puoliväliin saakka. Keravalta
johdettavaksi jätevesimääräksi on arvioitu 3,83 milj. m³ ensi vuonna, minkä
jälkeen määrän on arvioitu nousevan 10 000 m3 vuodessa.

KUVES:n talous on perussopimuksessa jaettu käyttö- ja pääomatalouteen.
Käyttömenojen yhteiset menot sekä viemärilaitos- ja puhdistamotoiminta
katetaan käyttömaksuilla sekä pääoma- ja korkomenot vuosimaksuilla.

Vuoden 2023 talousarvion toimintakuluissa ja viemärilaitoskuluissa on arvioitu
kasvua tämän vuoden tasoon nähden noin 25 %. Kustannusten kasvun syyksi
kerrotaan jätevedenpuhdistuksen kustannusten kasvu. Toimintatuotoissa pääosan
muodostavat käyttö- ja vuosimaksut, joiden lisäksi ulkopuoliset kunnat maksavat
pääomakorvauksia ja sopimusten mukaan muita viemärilaitoksen tuloja.

Käyttömaksu vuonna 2023

  Keravan kaupunki PÖYTÄKIRJAN OTE 7/2022
  Tekninen lautakunta 28.9.2022

 1
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Kuves maksaa jäteveden puhdistustoiminnan käyttökustannuksia HSY:lle
vesimääränsä mukaisen osuuden ja yleiskuluina 13 %. Ennakkohinta muodostuu
suunnittelukauden alussa seuraavasti; Käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat
15,8 snt/m³ ja yleiskulut 2,1 snt/m3, mikä tekee ennakkohinnaksi yhteensä 17,9
snt/m³.

KUVES on arvioinnut jäsenkunnilta perittäväksi vuoden 2023 käyttömaksun
ennakkohinnaksi 23,20 snt/m³. Hinta on 5 snt/m³ korkeampi kuin vuoden 2022
talousarviossa esitetty hinta (18,2 snt/m³). Hintaa on tosin korotettu jo vuoden
2022 aikana kahteen kertaan ensin huhtikun alussa 1,8 snt/m³ ja seuraavan kerran
elokuussa 1,45 snt/m³. Syynä on ollut HSY:n taksankorotus, jota KUVES:lle on
perusteltu pääosin sähkökustannusten nousulla.

Investoinnit
Viemärilaitoksen omiin investointeihin vuodelle 2023 on varattu 2,53 milj. euroa.
Merkittävin investointikohde tulee olemaan jätevesitunnelin saneeraus, jonka
suuruudeksi on arvioitu 2 milj. euroa. Seuraavina kahtena vuotena
jätevesitunnelin saneeraukseen on varattu 1,1 mil. euroa. Lisäksi KUVES osallistuu
keskuspuhdistamon investointeihin ja täydentäviin perusparannustöihin 15,4
%:lla, mikä on vuodelle 2023 noin 1,0 milj. euroa.

Vuosimaksu
Vuosimaksu vuonna 2023 on 11,7 snt/m³. Vuosimaksu on noussut 14 % vuoden
2022 maksusta. Vuosimaksun on arvioitu pienenevän kahtena seuraavana
vuotena. Vuosimaksuksi on arvioitu TA2024 11,4 snt/m³ ja TA2025 9,9 snt/m³.
Vuosimaksun korotuksen syynä on taseeseen kertyneen alijäämän kattaminen
vuosien 2023 ja 2024 aikana. Lainan tarve ensi vuoden investoinneille on 2 milj.
euroa.

Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt
Vesistöjen hoito- ja kunnnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen
tehtäväryhmän, minkä tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa
kustannustehokkailla hoito- ja kunnossapitotoimenpiteillä monipuolisten
virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi. Keravan osuus kunnostusmaksuista
vuonna 2023 on 37 000 euroa sopimuksen mukaisesti. Kahtena seuraavana
vuotena kustannus nousee 1 000 eurolla/vuosi.

Vesihuollon huomiot taloussunnitelmaan
Keravan jätevesien johtamisen kannalta on tärkeää, että jätevesitunnelia
kunnossapidetään ja investoinneissa keskitytään seuraavina vuosina tunnelin
saneeraamiseen. Korotukset käyttö- ja vuosimaksuihin yhdessä jätevesimäärän
kasvun kanssa nostavat Keravan jäteveden toimituksen kuluja.
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HSY:n kustannusten kasvua on perusteltu KUVES:lle muun muassa
sähkökustannusten nousulla. Perustelu ihmetyttää sen osalta, että Kuntatekniikka
lehdessä on 2.2.2021 todettu, että Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on 97
prosenttisesti omavarainen sähköenergian suhteen ja täysin omavarainen
lämpöenergian suhteen. Tähän mainintaan vedoten tulee HSY:ltä vaatia tarkempia
selvityksiä KUVES:lle kustannusten noususta ja vaikutuksista KUVES:lta ja edelleen
jäsenkunnilta perittäviin maksuihin.

 
Valmistelijat vesihuoltopäällikkö, Tiina Lindström, tiina.lindstrom@kerava.fi
 
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 Tekninen lautakunta päättää, että sillä ei ole huomautettavaa Keski-Uudenmaan

vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän taloussuunnitelmaluonnokseen vuosille
2023-2025 ja talousarviosta vuodelle 2023. Lautakunta katsoo kuitenkin tärkeänä
pitää käyttö- ja vuosimaksut maltillisina tulevina vuosina.

Lautakunta kehottaa KUVESI:a pyytämään HSY:ltä tarkemman selvityksen
omavaraisen sähkön ja lämmityksen vaikutuksista käyttö- ja perusmaksuihin
ennen taloussunnitelman 2023-2025 hyväksymistä, koska Viikinmäen
jätevedenpuhdistamo on jo noin 97 prosenttisesti omavarainen sähköenergian
suhteen ja täysin omavarainen lämpöenergian suhteen.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.
 
Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
 
Lisätietoja antaa vesihuoltopäällikkö, Tiina Lindström, tiina.lindstrom@kerava.fi
 
Päätöksen
täytäntöönpano

Ote:
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä

 
Pöytäkirja
nähtävänä

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Keravan kaupungin verkkosivuilla alkaen  

 
 
    Annettu tiedoksi sähköisesti 29.9.2022
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MUUTOKSENHAKUKIELTO (kuntalaki)
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§ 327
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, taloussuunnitelma vuosille 2023-
2025 ja talousarvio vuodelle 2023

TUUDno-2022-1747

Valmistelija / lisätiedot:
Markku Vehmas, Jukka Sahlakari, Petri Juhola
markku.vehmas@tuusula.fi, jukka.sahlakari@tuusula.fi, petri.juhola@tuusula.fi
talousjohtaja, liikelaitoksen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Liitteet
1 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, lausuntopyyntö 26.8.2022, 
taloussuunnitelma vuosille 2023-2025 ja talousarvio vuodelle 2023, khall 26.9.2022

Perustelut
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) on lähettänyt 
johtokunnan 25.8.2022 käsittelemän luonnoksen kuntayhtymän vuosien 2023–2025 
taloussuunnitelmaksi ja pyytää suunnitelmasta lausuntoa ennen yhtymäkokoukselle 
tehtävää ehdotusta 30.9.2022 mennessä.

Viemärilaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa. 
Viikinmäen puhdistamolla ovat suunnittelukaudella tärkeimmät investoinnit 
vuosisaneerauksien ohella rejektivesien erilliskäsittely, Kyläsaaren varapurkutunneli 
sekä Viikinmäen jälkiselkeytyksen kapasiteetin nosto. Omista 
viemärilaitosinvestoinneissa merkittävin on jätevesitunnelin saneeraukset. 
Suunnittelukaudella varaudutaan myös Hyrylän siirtoviemärin loppupään putkikoon 
suurentamiseen.

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 jo kuluvan vuoden huhtikuun alussa 
tasolle 20,0 snt/m3 ja elokuussa 21,45 snt/m3, HSY:n taksan korotuksien vuoksi. 
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. Ensi vuonna lainaa tarvitaan 2 000 000 
€.

Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän. 
Tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoito- ja 
kunnostustoimenpiteillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi.

Lausunto
Viemäröinti

Käyttömaksun merkittävä korotus ja vuosimaksun hienoinen korotus vuodelle 
2023 kasvattavat Tuusulan Veden kuluja verrattuna TAE 2022 noin 220 000 €. 
Nämä hinnankorotukset vaikuttavat suoraan Tuusulan Veden taksoihin ja 
korotustarpeisiin vuosille 2023–2025. Tuusulan Vesi on varautunut näihin korotuksiin 
omassa talousarvioesityksessään vuodelle 2023. Korotustarpeet perustuvat pitkälti 
jätevedenpuhdistuksen kustannusten kasvuun. Tulevaisuuden energian kustannukset 
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ovat hyvin epävarmalla pohjalla. Kuntayhtymän energiakustannusten kehitystä on 
syytä arvioida tarkemmin lähivuosien osalta, huomioiden erityisesti lähes 
energiaomavaraisen Viikinmäen jätevedenpuhdistamon.

Investointiohjelman mukainen Hyrylän siirtoviemärin loppupään putkikoon 
suurentaminen ja Korkinmäen mittausaseman uusiminen tulee toteutettavaksi 
yhteistyössä Tuusulan kanssa tämän taloussuunnitelmajakson (2023- 2024) aikana. 
Tämä on erittäin tärkeä ja keskeinen asia Sulan aluetta rakennettaessa. Suunnittelutyö 
tulee aloittaa yhteistyössä Tuusulan Veden kanssa jo 2023 ja rakentaminen 2023-24.

Tuusulan kunta pitää hyvin tärkeänä, että kuntayhtymän investoinnit ovat tarkkaan 
harkittuja ja taksat mahdollisimman vakaat. Kuntayhtymän tulee etsiä keinoja nopean 
kustannusten nousun taittamiseksi. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös 
mahdollinen lainarahoituksen käyttö siten, että vuosimaksun korotuksen pysyisivät 
maltillisina. 

Vesistöjen hoito
Vesistöjen hoito- ja kunnostustöiden osalta Taloussuunnitelmaan vuosille 2023–2025 
ja talousarvioon vuodelle 2023 ei ole huomautettavaa.

Ehdotus
Esittelijä: Kalle Ikkelä, pormestari

Kunnanhallitus päättää

antaa perustelutekstin mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan vesiensuojelun 
liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) taloussuunnitelmasta vuosille 2023–2025 ja 
talousarviosta vuodelle 2023
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Tuija Reinikainen esitti, että Vesistöjen 
hoito -kohtaan lisätään seuraava:
"- ei ole muilta osin huomautettavaa, ja pyytää Keski-Uudenmaan vesiensuojelun 
kuntaliikelaitosyhtymää kiinnittämään huomiota Tuusulanjärven säännöstelypadon 
hoitotoimiin vuosittain."
Kunnanhallitus hyväksyi lisäyksen yksimielisesti.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus päätti lisätä lausuntoon Vesistöjen hoito -kohtaan seuraavan 
lauseen

ei ole muilta osin huomautettavaa, ja pyytää Keski-Uudenmaan vesiensuojelun 
kuntaliikelaitosyhtymää kiinnittämään huomiota Tuusulanjärven 
säännöstelypadon hoitotoimiin vuosittain.

Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

Tiedoksi
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, Tuusulan 
vesihuoltoliikelaitos, kasvun ja ympäristön toimialue, talouden ohjaus
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Otteen oikeaksi todistaa Tuusulassa 28.9.2022. 

Aila Toivonen 
pöytäkirjanpitäjä
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Muutoksenhakukielto
§327

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

  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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Yk 18 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET TIEDOKSI 

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

Tarkla 7 § 5.4.2022 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 liikelaitoskuntayhtymän kotisivuilla 

 

Päätös: Tarkastuslautakunta päättää: 

 *merkitä saadut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi 

 *hyväksyä saadut sidonnaisuusilmoitukset 

*saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset yhtymähallitukselle ja edelleen  

yhtymäkokoukselle tiedoksi 

 *päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset liikelaitoskuntayhtymän  

 kotisivuilla 

 *pyytää llky:n hallintoa pyytämään vielä ilmoitusvelvollisia, jotka eivät vielä ole toimittaneet 
sidonnaisuusilmoituksensa toimittamaan tämän 

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

Jk 17 § 9.6.2022 Sidonnaisuusilmoitukset 

Johtokunta merkitsee tarkastuslautakunnan lähettämät sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi ja lähettää 
ne edelleen yhtymäkokoukselle. 

Liite 2 Sidonnaisuusilmoitukset 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Yk 18 § 

Liite 3 Sidonnaisuusilmoitukset 

Ehdotus: 

Yhtymäkokous merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. 

Päätös: 

Esitys hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Nimi                    Luottamus- ja virkatehtävät                    Johtotehtävät ja luottamustoimet liiketoiminnassa         Merkittävä varallisuus tai muut sidonnaisuudet 

Ahola Eero johtokunnan jäsen ei sidonnaisuuksia HSY hallituksen varajäsen 
Länsi-Vantaan Kokoomus ry:n hallitus 
Kokoomuksen Vantaan kunnallisjärjestön 
hallituksen varajäsen 
Pääkaupunkiseudun Vesi (PSV) hallituksen jäsen 

Ahonen Perttu johtokunnan varajäsen ei sidonnaisuuksia ei sidonnaisuuksia 

Eskelinen Toni johtokunnan jäsen Keravan Energia hallituksen vpj ei sidonnaisuuksia 

Harkimo Riitta johtokunnan varapuheenjohtaja ei sidonnaisuuksia ei sidonnaisuuksia 

Honkasalo Ossi johtokunnan puheenjohtaja ei sidonnaisuuksia Vantaanjoen ja Helsingin seudun Vesiensuojelun 
kokousedustaja (liikelaitoskuntayhtymän 
nimeämänä) 

Kinnunen Pirjo johtokunnan varajäsen ei ole ilmoittanut  ei ole ilmoittanut  

Koivunen Kirsi johtokunnan jäsen ei sidonnaisuuksia ei sidonnaisuuksia 

Kokko Kimmo tarkastuslautakunnan vpj ei sidonnaisuuksia ei sidonnaisuuksia 

Korhonen Kari toimitusjohtaja ei sidonnaisuuksia ei sidonnaisuuksia 

Kostama Rita johtokunnan jäsen ei sidonnaisuuksia ei sidonnaisuuksia 

Lahtinen Petteri johtokunnan jäsen Casa Amor Oy, rakentamiseen liittyvää 
konsultointia, yrittäjä 

Lomakoti Kotoranta ry, hallituksen vpj. 
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Asunto Oy Jyväskylän Valssikuja 6, asuinkiinteistö, 
hallituksen jäsen 
Asunto Oy Vantaan Rusakko, asuinkiinteistö, 
hallituksen jäsen 
As Oy Hämeenlinnan Aulangontie 39, 
asuinkiinteistö hallituksen jäsen 
Asunto Oy Lahden Vuoksenkatu 4, asuinkiinteistö, 
hallituksen jäsen 

Lehmuskallio Paula johtokunnan varajäsen Myllykylän Teollisuuskiinteistöt hallituksen pj Vantaan kaupungin valtuustonjäsen, 
tarkastuslautakunnan jäsen, Kasvatus- ja oppiminen 
lautakunnan pj, Vantaan SRK valt vpj, VA-KE 
hyvinvointialue valtuuston jäsen, Suomen 
Voimistelusäätiö hallituksen puheenjohtaja 

Lindberg Henry johtokunnan jäsen ei sidonnaisuuksia ei sidonnaisuuksia 

Lindroos Kristiina johtokunnan jäsen Veikkaus hallintoneuvosto, henkilöstöedustaja HSY hallituksen jäsen 
Ammattiliitto Pro, edustajiston pj 
STTK, edustajiston jäsen 

Riikonen Leena johtokunnan varajäsen Keravan kaupunginvaltuuston jäsen, Vantaa-
Kerava aluevaltuusto, varavaltuutettu  

ei sidonnaisuuksia 

Rinne Marita  johtokunnan varajäsen ei sidonnaisuuksia ei sidonnaisuuksia 

Roivainen Aki johtokunnan varajäsen ei sidonnaisuuksia VR-yhtymä, lähiliikenneyksikkö, johtoryhmän jäsen 

Rämö Risto tarkastuslautakunnan pj ei sidonnaisuuksia Tuusulanjärven Kokoomus ry hallituksen jäsen 

Räsänen Taito johtokunnan varajäsen ei sidonnaisuuksia ei sidonnaisuuksia 

Siukola Jaana johtokunnan varajäsen ei sidonnaisuuksia ei sidonnaisuuksia 
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Vuorela Antti johtokunnan varajäsen 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 
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Yk 19 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS 

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus. 

Päätös:  

Esitys hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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