
SOPIMUS VESISTÖJEN HOITOON LIITTYVÄSTÄ YHTEISTYÖSTÄ  
 
 
1. Osapuolet   Vantaan kaupunki, jäljempänä myös kaupunki 

Asematie 7, 
01300 Vantaa 
y‐tunnus: 0124610‐9 
 
Keski‐Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä, jäljempänä myös kun‐
tayhtymä 
Kultasepänkatu 4 B 
04250 Kerava 
y‐tunnus: 0202691‐7 
 
 

2. Tausta ja tarkoitus 
 
  Vantaan  kaupunki  on  ollut  Keski‐Uudenmaan  vesiensuojelun  kuntayhtymän  jäsen‐

kunta lääninhallituksen 13.4.1976 hyväksymän perussäännön mukaisesti.  
 

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit ovat tehneet v. 2009 päätökset 
pääkaupunkiseudun  kuntien  jätehuoltoa  ja  joukkoliikennettä  koskevasta  yhteistoi‐
minnasta annetun  lain  (829/2009) 2 §:ssä tarkoitetun kuntayhtymän  (HSY) perusta‐
misesta  hoitamaan  kuntien  vesi‐  ja  viemärilaitostoimintoja  1.1.2010  lukien. Osana 
HSY:n  jäsenkuntien  vesi‐  ja  viemärilaitostoimintojen  yhdistämistä  siirtyivät  näihin 
toimintoihin  liittyvät oikeudet  ja velvoitteet  sellaisenaan HSY:lle. Vantaan kaupunki 
on  vesihuoltolaitostoimintoja  koskevan  luovutuskirjan mukaisesti  sitoutunut  siirtä‐
mään HSY:lle kuntayhtymän  jäsenyyteen perustuvat  taloudelliset vesihuolto‐  ja vie‐
märilaitostoimintaan  liittyvät  oikeutensa  ja  velvoitteensa.  Kaupungin  jäsenosuutta 
kuntayhtymän vesistöjen kunnostukseen ja vesiensuojeluun ei ole siirretty HSY:lle.  

 
Kuntayhtymän  perussopimuksen muutoksella  on  Keski‐Uudenmaan  vesiensuojelun 
kuntayhtymä määrä muuttaa kuntalain (365/1995) 10 a luvussa tarkoitetuksi liikelai‐
toskuntayhtymäksi,  mikä  mahdollistaa  HSY:n  jäsenyyden  uudessa  organisaatiossa 
Vantaan kaupungin sijaan.  

 
Samanaikaisesti perussopimuksen muutoksen yhteydessä on sovittu tehtäväksi kau‐
pungin  ja  kuntayhtymän  välille  sopimus  vesistöjen  hoitoon  liittyvästä  yhteistyöstä. 
Tämän  sopimuksen  tarkoituksena on  vahvistaa  kaupungin  ja  kuntayhtymän  yhteis‐
työn  periaatteet  Keravanjoen  ja Vantaanjoen  sekä  Lammaslammen  virkistyskäytön 
edistämisessä.  

 
Osapuolet toteavat, että tässä sopimuksessa kuvattujen järjestelyjen myötä raukeaa 
14.4/21.4.2010 allekirjoitettu sopimus Vantaan kaupungin ja Helsingin seudun ympä‐
ristöpalvelut  ‐kuntayhtymän  oikeuksista  ja  velvoitteista  sekä  yhteistyöstä  Keski‐
Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymässä. 

 
 



3. Kuntayhtymän tehtävät 
 
   Kuntayhtymän  tehtävänä  on  mm.  suorittaa  tarpeellisia  jäsenkuntiensa  vesistöjen 

kunnostukseen ja vesiensuojeluun liittyviä toimenpiteitä. 
 

Kuntayhtymä  huolehtii  Keravanjoen  lisäveden  johtamisjärjestelmän  käytöstä,  kun‐
nossapidosta ja vesioikeudellisista lupavelvoitteista sekä Keravanjoen virkistyskäytön 
edistämistä palvelevasta vedenlaatuseurannasta Vantaanjoen vesistön yhteistarkkai‐
lun puitteissa  ja  jokiveden hygieenisen  laadun pitkäaikaisseurannasta bakteerinäyt‐
teitä  ottamalla.  Lisäksi  kuntayhtymä  edistää  yhdessä  jäsenyhteisöjensä  ja muiden 
alueellisten toimijoiden kanssa Keravanjoen vesiensuojelullisia ja vaelluskalojen nou‐
sua palvelevia hankkeita. 

 
Kuntayhtymä ottaa  Lammaslammesta vesinäytteitä v. 1998 aloitettujen kunnostus‐
toimien  seurantaa  varten  tarpeen mukaan  kaupungin  toimeksiannosta omakustan‐
nushinnalla ja laatii tuloksista vuosittain lyhyen yhteenvetoraportin. 

 
Kuntayhtymän on toimitettava hoitomaksun määräytymistä varten vuosittain talous‐
arviosuunnitelmansa  vesistöjen  hoitokustannusten  jakolaskelman mukaisesti  siten, 
että  laskelmasta  selviävät  kaupungin  kustannusosuuden määrä  ja  kohdistuminen. 
Kuntayhtymän  on  varattava  Vantaan  kaupungille  tilaisuus  lausunnon  antamiseen 
suunnitelmasta ennen talousarvion hyväksyntää. Kaupungin suoritettava hoitomaksu 
voi kasvaa korkeintaan vuotuisen elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.  

 
Kuntayhtymän on toimitettava vuosittain huhtikuun loppuun mennessä tilintarkasta‐
jansa tarkastama ja kuntayhtymän taloudesta vastaavan henkilön allekirjoittama sel‐
vitys edellisenä vuonna toteutuneiden vesistöjen hoitokustannusten määrästä jaotel‐
tuna kaupungin kustannusosuuteen sisältyviin ja muihin kohteisiin.  

 
 
4. Kaupungin tehtävät 
 
   Kaupunki osallistuu 55 %:n osuudella kohdassa 3 mainitun Keravanjoen lisävesijärjes‐

telmän  käyttö‐,  kunnossapito‐  ja  velvoitetarkkailukustannuksiin  sekä  samassa  koh‐
dassa tarkoitettujen muiden töiden kustannuksiin.  

 
Vantaan  kaupungin  55 %:n maksuosuus  perustuu  v.  1985  hyväksytyn  Keravanjoen 
kunnostussuunnitelman hyötylaskelmaan. Hyötylaskelma  tarkistetaan viimeistään v. 
2015  ja myöhemmin erikseen sovittaessa. Kaupunki ei osallistu Tuusulanjärven alu‐
een kustannuksiin. 

 
Kuntayhtymä on aikaisemmin  tehnyt Vantaan kaupungin  teknisen  toimialan kanssa 
seuraavat liitteinä 1 ja 2 olevat vesistörakenteiden käyttöä ja kunnossapitoa koskevat 
sopimukset: 

 
‐ Sopimus Tikkurilankosken kalaportaan kunnossapidosta (6./7.2.1996) ja 
‐ Sopimus  Lammaslammen  ilmastusrakenteiden  käytöstä  ja  kunnossapidosta 

(25./26.2.1998). 



 
Selvyydeksi  todetaan,  että  edellä mainitut  sopimukset  sitovat  osapuolina  Vantaan 
kaupunkia ja kuntayhtymää tai sen sijaan tulevaa yhteisöä. 

 
 
5. Hoitomaksu 
 
  Kaupunki maksaa kuntayhtymälle osuuden vesistöjen hoitomaksuna vuosittain kesä‐

kuun loppuun mennessä kuntayhtymän talousarvioon sisältyvän vesistöjen hoitokus‐
tannusten kohdassa 3 tarkoitetun hyväksytyn  jakolaskelman mukaisesti. Liitteessä 3 
on  esimerkkinä  vuoden  2013  talousarvion mukainen  laskelma  jaoteltuna  Vantaan 
kaupungin osalta Keravanjoen lisäveden johtamiseen ja Keravanjoen muihin töihin.  

 
Kaupungin  toimeksiannosta otettavat  sellaiset  ylimääräiset näytteet  ja muut niihin 
rinnastettavat  toimeksiannot,  jotka  eivät  sisälly  kuntayhtymän  suorittamiin  veden 
laadunseurantatehtäviin normaalisti, laskutetaan erikseen omakustannushintaa käyt‐
täen. 

 
Jos kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu vesistöjen hoidon osalta ylijäämäiseksi, siir‐
retään  ylijäämä  ennakkona  kattamaan  seuraavan  vuoden  vesistöjen  hoitomaksuja 
vahvistettujen kustannusosuuksien suhteessa. 

 
Jos kohdassa 3 tarkoitetun Keravanjoen lisäveden johtamisjärjestelmän kunnossapito 
tai saneeraus vaatii jonain vuonna normaalia tasoa selvästi suurempia kustannuksia, 
sopivat osapuolet kustannusten kattamisesta erikseen. 

 
 
6. Voimassaolo ja sopimuksen siirtyminen 
 
  Tämä sopimus tulee voimaan, kun se on molempien osapuolten allekirjoittama. So‐

pimuksen voimaantulon edellytyksenä on  lisäksi kohdassa 2 kuvattu kuntayhtymän 
perussopimuksen muutos. 

 
Sopimus on voimassa  toistaiseksi  ja mahdollista  irtisanoa päättymään kalenterivuo‐
den alusta  lukien, mikäli  irtisanominen on kirjallisesti toimitettu toiselle osapuolelle 
12  kuukautta  aikaisemmin.  Irtisanomisen  perusteena  on  oltava  olosuhteiden  olen‐
nainen muuttuminen,  jollaiseksi katsotaan esimerkiksi  jäsenyhteisöissä  tai omistus‐
rakenteessa tapahtuvat myöhemmät muutokset. 

 
Sopimus  siirtyy  jommankumman  osapuolen  sijaan  tulleen  ja  sen  tehtäviä  jatkavan 
yhteisön  vastattavaksi eikä  siirrolla ole  vaikutusta  sopimuksen  voimassaoloon, ellei 
edellä olosuhteiden olennaisesta muutoksesta sanotusta muuta johdu. 

 
 
7. Erimielisyydet    
 

Tätä sopimusta koskevat sellaiset erimielisyydet,  joita ei ole neuvotellen onnistuttu 
ratkaisemaan, annetaan Vantaan käräjäoikeuden ratkaistaviksi. 



 
 
8. Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset 
 

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi (1) kummallekin sopi‐
japuolelle. 
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  yhtymähallituksen puheenjohtaja 
 
 
 
 

Mauri Pekkarinen 
toimitusjohtaja 
 

 
 
Liitteet: 

1. Sopimus Tikkurilankosken kalaportaan kunnossapidosta 
2. Sopimus Lammaslammen ilmastusrakenteiden käytöstä ja kunnossapidosta 
3. Vuoden 2013 talousarvion mukainen laskelma Vantaan kaupungin osalta 


