KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN KUNTAYHTYMÄ
Yhtymähallitus

ESITYSLISTAPÖYTÄKIRJA
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Yh 1/12

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS
Aika:

18.1.2012 klo 17.00 – 18.10

Paikka:

Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Läsnä:

jäsenet Eronen, Majanen ja Siukola Järvenpään kaupungista,
jäsenet Honkasalo ja Raittila Keravan kaupungista,
jäsenet Baas-Kuronen ja Luhtala (2 §:stä alkaen) Tuusulan kunnasta,
jäsenet Alhonen, Saastamoinen (5 §:stä alkaen) ja Småträsk Vantaan kaupungista,
käyttöinsinööri Järvinen
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteeri Sinisalo

Poissa:

jäsen Jormola ja varajäsen Heikkilä Vantaan kaupungista

Puheenjohtaja:

Alhonen

Pöytäkirjanpitäjä:

Sinisalo

1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Heikki Raittila ja Aulikki BaasKuronen.
Tj:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Raittila ja Aulikki BaasKuronen.
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3§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Tj:

Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

4§
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Tj:

Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Yh 9/11.

Päätös:

Todettiin.

5§
VUODEN 2011 JÄTEVESIMÄÄRÄT
Liitteenä 1 on yhteenveto jätevesimäärien mittaustuloksista. Niistä päästään yhteen- ja vähennyslaskuin kuntakohtaisiin vesimääriin, kun otetaan huomioon mm.
-

kuntien ilmoittamat vesien paikalliset siirrot kuntarajojen yli tai
muuten verkostosta toiseen eli ns. rajavedet ja

-

kuntayhtymän viemärien sisäänvuoto ja sen laitosten suoraan
viemäriin johtama käyttövesi.

Jäsenkunnat sekä Sipoo ja Pornainen ovat itse mitanneet rajavesiä tai niiden määristä on käyttöveden kulutukseen ja viemäripituuteen perustuva sopimus tai liitto-/yhtymähallituksen hyväksymä
laskuperiaate.
Tuusulan kunta rakensi v. 2010 Korson Kelatien alueelta jäteveden määrän mittauksella varustettavan viemäriyhteyden Kulomäen loka-autoaseman liitoskuilulle, mutta liittymää kuntayhtymän
siirtoviemäriin ei vielä toteutettu.
Sinebrychoffin juomatehtaalta viemäritunnelin liitokseen tulevien
jätevesien putkijärjestelyjä muutettiin 5.1.2011 Keravan vesihuollon toimesta siten, että alueella olevien muiden liittyjien jätevedet
on siitä lähtien johdettu viemäritunneliin kuntayhtymän mittaamon
ohi, ja vain tehtaalta tuleva vesimäärä mitataan. Muutos helpottaa
jatkossa juomatehtaan viemärivesimäärän arviointia.
Liitteenä 2 on esitetty edellä selostetuin periaattein laadittu jakolaskelma ja kaavio vesimäärien muodostumisesta.
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Vertailu edellisiin vuosiin on seuraava:
Kunta

Vesimäärä, milj. m³
2008
2009
2010

2011

(sateinen) (vähäsat.) (vähäsat.) (normaali)

Järvenpää
Kerava
Tuusula
Vantaa/HSY
VKV Oy
Sipoo
Mäntsälä
Kuntayhtymä
Yhteensä
Pornainen

3,73
4,07
3,46
5,51
0,45
0,64
0,11
0,46
18,32
0,095

2,83
3,05
2,57
4,86
0,40
0,46
0,092
0,52
14,80
0,137

3,02
3,12
2,77
4,98
0,48
0,51
0,105
0,70
15,68
0,179

3,17
3,09
2,91
5,38
0,47
0,57
0,109
0,77
16,47
0,196

Muutos
%
+5
- 1
+5
+8
- 2
+ 11
+4
+ 10
+5
+9

Vuosi 2011 oli sademäärältään hieman normaalia runsassateisempi. Kuntien viemäristöjen vuotovesimäärät olivat huhtikuussa
ja joulukuussa erittäin suuria, mutta muina kuukausina suhteellisen pieniä.
Keravan vesimäärä säilyi edellisvuoden tasolla, kun taas muissa
kunnissa vesimäärät olivat edellisvuotta selvästi suurempia. Ero
selittyy osittain sillä, että Koffin jätevesivesimäärä pieneni edellisvuoteen verrattuna n. 60 000 m3. Kuntayhtymän ’oma vesimäärä’
on jakolaskelman jäännöstermi, joka sisältää mm. tunnelivuodot ja
mittausepätarkkuudet. Se oli v. 2011 normaalia suurempi, 4,6 %
kuntayhtymän kokonaisvesimäärästä.
Pornaisten kunnan sekä Etelä-Mäntsälän haja-asutusalueiden jätevesiä on johdettu meriviemäriin keväästä 2008 lähtien. Vuoden
2011 vesimäärä oli edelleen suhteellisen pieni vesiosuuskuntien
verkostojen osittaisen keskeneräisyyden takia.
Kuntayhtymän pumppaamoilta ei tapahtunut ylivuotoja vesistöön.
Suurin Viikinmäen puhdistamon tulotunneliin pumpattu vuorokausivirtaama oli 168 000 m3/d (20.12.2011) ja se aiheutui poikkeuksellisen runsaista joulukuun vesisateista. Tuolloin suurimmaksi
tuntihuipuksi mitattiin 2 030 l/s. Arvot ovat 3,7- ja 3,9-kertaisia
vuoden keskimääräiseen verrattuna.
Jäsenkuntakohtaiset vesimääräluvut on noudatetun tavan mukaan perusteltua pyöristää 1 000 m³:ksi.
Tj:

Yhtymähallitus
a)

merkitsee tiedoksi selvityksen vuoden 2011 viemärivesimääristä ja

b)

vahvistaa seuraavat vesimäärät maksuperusteiksi
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Järvenpää
3 174 000 m³
Kerava
3 094 000 m³
Tuusula
2 906 000 m³
HSY/Vantaa
5 129 000 m³
HSY/Vantaan Ylästö
251 837 m³
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy 469 539 m³
Sipoo
567 634 m³
Mäntsälä (Ohkola)
108 851 m³
Pornainen
195 793 m³
Yhteensä
15 896 654 m³

Käsittely:

Toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen selvitti jätevesimäärien mittaamisjärjestelmää sekä kuntien välisen jakolaskelman laadintaperusteita. Todettiin, että joulukuun sademäärä on ollut ennätyksellinen.

Päätös:

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

6§
HYRYLÄN PUMPPAAMON JA SIIRTOVIEMÄRIN KAPASITEETTITARKASTELU
Tuusulassa on lähivuosina alkamassa Hyrylän keskustan tuntumassa olevan Rykmentinpuiston aluerakentamishanke. Alueelle
sijoittuisi osayleiskaavan mukaisesti 12 000-15 000 uutta asukasta, joiden jätevedet johdetaan Hyrylän siirtoviemärin viettoviemäriosuudelle. Liittymäjärjestelyt siirtoviemäriin ovat vielä suunnittelematta. Kunnan vesihuoltolaitos on vuonna 2011 teettänyt Hyrylän seudun viemäristöä koskevan kapasiteettimallinnuksen FCG
Finnish Consulting Group Oy:llä. Kuntayhtymä neuvotteli alueen
jätevesijärjestelyistä vesihuoltolaitoksen kanssa alkukesällä 2011,
jolloin todettiin, että kuntayhtymän olisi perusteltua teettää kunnan
viemäristömallinnuksen jatkeena Hyrylän pumppaamon ja siirtoviemärin kapasiteettitarkastelu pääosin valmista lähtöaineistoa
hyödyntäen.
Kuntayhtymä hyväksyi kesäkuun lopulla FCG:n mallinnukselle antaman kattohinnan 3 600 euroa (+alv), johon sisältyi tulosten esittelykokous. Kuntayhtymä toimitti pumppaamon ja siirtoviemärin
lähtötiedot kesällä konsultille ja hyväksyi valmiin raportin marraskuussa pidetyn esittelytilaisuuden jälkeen. Tuntityönä laskutetun
työn hinnaksi muodostui 3 103,75 euroa (+alv). Raportti on jaettu
yhtymähallitukselle liitteenä 3.
Mallitarkastelun perusteella voidaan arvioida, että 2010 luvun loppupuolella Hyrylän pumppaamon kapasiteetti ei ole enää riittävä
maksimivirtaamatilanteissa. Myös siirtoviemärin välityskyky alkaa
vähitellen muodostua pullonkaulaksi, joten viemärin loppupään
kapasiteettia jouduttaneen ylivuotojen ehkäisemiseksi lisäämään
ennen kuin Rykmentinpuiston alue on valmiiksi rakennettu. Kapa-
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siteetin lisäys edellyttää uuden putken rakentamista nykyisen putken rinnalle.
Käyttöinsinööri Teemu Järvinen esittelee valmistunutta kapasiteettiselvitystä kokouksessa.
Tj:

Yhtymähallitus
a)

merkitsee tiedoksi liitteenä 3 olevan Hyrylän pumppaamon ja siirtoviemärin kapasiteettitarkastelun ja,

b)

oikeuttaa toimiston jatkamaan tutkimus- ja suunnitteluyhteistyötä Tuusulan kunnan kanssa Rykmentinpuiston alueen liittämiseksi kuntayhtymän siirtoviemäriin.

Käsittely:

Käyttöinsinööri Teemu Järvinen esitteli FCG Finnish Consulting
Group Oy:n laatimaa kapasiteettitarkastelua. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

7§
URAKOITSIJAN ASIANAJAJAN VASTAUSKIRJE MERIVIEMÄRIN PERUSKORJAUSURAKAN TAKUUKORJAUSASIASSSA
Yhtymähallitus merkitsi 26.10.2011 (Yh 8/11, 119 §) tiedoksi YPR
Yleinen Pohjarakennus Oy:n 19.10.2011 vastineen meriviemärin
peruskorjausurakan takuutarkastukseen liittyen ja oikeutti toimitusjohtajan toimimaan asiassa yhteistyössä Asianajotoimisto Aaro
Liuksiala & Co Oy:n ja valvontakonsultin (FCG Oy) kanssa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi kuntayhtymän
kannalta. Yhtymähallitus hyväksyi 7.12.2011 (Yh 9/11, 133 §) lähetettäväksi YPR Yleinen Pohjarakennus Oy:lle vastinekirjeen
asianajaja Aaro Liuksialan toimesta.
Urakoitsijan asianajaja Antti Niemi on 20.12.2011 lähettänyt liitteen 4 mukaisen vastauskirjeen. Siinä urakoitsijan korjausvastuu
edelleen kiistetään ruiskubetonityön osalta tehtyyn sopimukseen
vedoten. Korjausvastuu kiistetään myös reunapalkin paikallisen
rapautumisen osalta jätevesitunnelin poikkeuksellisen aggressiivisiin olosuhteisiin vedoten, kun työ- tai materiaalivirhettä ei ole
osoitettu.
Asianajaja Aaro Liuksialan näkemys on, että takuukorjausasiaa ei
kannattaisi viedä riita-asiana käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
Tj:

Yhtymähallitus
a)

käy keskustelun peruskorjaustyön takuuasiasta ja

b)
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päättää olla nostamatta käräjäoikeuskannetta Koivuhaan tunnelin takuukorjausten osalta.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen selvitti meriviemärin peruskorjausurakan takuukorjausasian nykyvaihetta.

Päätös:

Yhtymähallitus
a)

kävi asiasta keskustelun ja

b)

päätti olla nostamatta käräjäoikeuskannetta Koivuhaan tunnelin takuukorjausten osalta.

8§
VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN PALKANKOROTUKSET 2012 ja 2013
Yhtymähallitukselle on jaettu Kunnallisen työmarkkinalaitoksen
yleiskirjeet 25/2011 ”Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
2012-2013 (KVTES 2012-2013)” ja 28/2011 ’Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2012-2013 (TS-12)”.
KVTES palkankorotukset vuonna 2012
Yleiskorotus 1,7 % 1.1.2012 lukien
Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1,7 % suuruisella yleiskorotuksella. Henkilökohtaista lisää korotetaan 1,7 %:lla.
Palkkarakenteen muuttuminen 1.1.2012 lukien
Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaiset osat (5 % ja 10 %) poistuvat ja käyttöön otetaan työkokemuslisät. Työkokemuslisien
prosentit ovat kolme (3) prosenttia viiden palvelusvuoden ja kahdeksan (8) prosenttia kymmenen palvelusvuoden jälkeen. Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan samanaikaisesti yleiskorotuksen yhteydessä 1.1.2012 lukien 2 prosenttia.
Kertaerä 1.1.2012
Viranhaltijalle/työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 16.9.2011 ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut
16.12.2011 saakka ja palvelussuhde samaan kuntaan/kuntayhtymään on voimassa 10.1.2012, maksetaan tammikuun 2012
palkanmaksun yhteydessä 150 euron suuruinen erillinen kertaerä.
Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osaaikatyötä tekevän työaika on täyttä työaikaa alempi.
KVTES palkankorotukset vuonna 2013
Yleiskorotus 1,46 % 1.2.2013 lukien
Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1,46 % suuruisella yleiskorotuksella. Henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 %:lla.
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Paikallinen järjestelyerä 1.2.2013 lukien
Paikallinen järjestelyerä on 0,6 prosenttia KVTES-palkkasummasta. Järjestelyerästä annetaan ohjeet syksyllä 2012.
TS:n palkankorotukset vuonna 2012
Yleiskorotus 1,7 % 1.1.2012 lukien
Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 2,7 %:lla. Korotus sisältää yleiskorotuksen 1,7 % ja ammattialalisän alenemisen johdosta
samanaikaisesti tehtävän 1 %:n korotuksen. Henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan yleiskorotuksella 1,7 %.
Palkkarakenteen muuttuminen 1.1.2012 lukien
Ammattialalisäprosentit alentuivat yhdellä prosenttiyksiköllä, kun
tehtäväkohtaista palkka korotettiin 1 %:lla 1.1.2012 lukien. Ammattialalisäprosentit ovat neljä (4) prosenttia kolmen palvelusvuoden ja kahdeksan (8) prosenttia viiden palvelusvuoden jälkeen.
Kertaerä 1.1.2012 lukien
Viranhaltijalle/työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 16.9.2011 ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut
16.12.2011 saakka ja palvelussuhde samaan kuntaan/kuntayhtymään on voimassa 10.1.2012, maksetaan tammikuun 2012
palkanmaksun yhteydessä 150 euron suuruinen erillinen kertaerä.
Paikallinen järjestelyerä 1.1.2012 lukien
Paikallinen järjestelyerä on 0,4 prosenttia TS:n palkkasummasta,
ja se kohdennetaan tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja
henkilökohtaisiin lisiin tai tasasuuruisena prosentuaalisena yleiskorotuksena.
TS:n palkankorotukset vuonna 2013
Yleiskorotus 1,46 % 1.2.2013 lukien
Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa, henkilökohtaista lisää ja erillislisää
korotetaan 1,46 %:lla.
Paikallinen järjestelyerä 1.2.2013 lukien
Paikallinen järjestelyerä on 0,6 prosenttia TS:n palkkasummasta,
ja se kohdennetaan tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja
henkilökohtaisiin lisiin.
Tj:

Yhtymähallitus päättää
a) panna täytäntöön KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan 3 § 1 mom
mukaiset tehtäväkohtaisen palkan tai siihen rinnastettavan
kuukausipalkan sekä henkilökohtaisen lisän 1,7 %:n yleiskorotukset 1.1.2012 lukien ja 1,46 %:n yleiskorotukset 1.2.2013 lukien sekä allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaisen palkkaraken-
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teen muuttamisen ja siitä johtuvan tehtäväkohtaisen palkan
samanaikaisen korottamisen 2 %:lla,
b) panna täytäntöön TS:n allekirjoituspöytäkirjan 3 § 1 mom mukaiset tehtäväkohtaisen palkan, henkilökohtaisen lisän sekä
erillislisän 1,7 %:n yleiskorotukset 1.1.2012 lukien sekä allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaisen tehtäväkohtaisen palkan korottamisen 1 %:lla 1.1.2012 lukien ammattialalisän pienentämisen johdosta,
c) vahvistaa KVTES:n ja TS:n mukaisen 150 euron kertakorvauksen maksettavaksi tammikuun 2012 palkanmaksun yhteydessä sekä
d) käyttää 1.1.2012 lukien TS:n mukaisen paikallisen järjestelyerän 0,4 % tavanomaisen kuukauden palkkasummasta TS:n
alaisen henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamiseen kokonaispalkkojen 31.12.2011 suhteessa. KVTES:n ja
TS:n vuoden 2013 järjestelyeristä päätetään erikseen.
Päätös:

Ehdotukset a, b, c ja d hyväksyttiin yksimielisesti.

9§
TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖS
Päätös nro 7/2011 (9.12.2011): Kalatutkijan määräaikainen työsuhde.
Päätös asetetaan julkisesti nähtäville 15.2.2012 yhtymähallituksen pöytäkirjan nähtävänä ollessa kuntayhtymän toimistossa.
Tj:

Yhtymähallitus merkitsee toimitusjohtajan päätöksen nro 7/2011
tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 §
SEURAAVA KOKOUS
Tj:

Päätetään pitää seuraava kokous keskiviikkona 15.2.2012 alkaen
klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tj:

Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.
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Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10, ja pöytäkirjaan liitettiin
oikaisuvaatimusohjeet.
Puheenjohtaja
Antero Alhonen
Pöytäkirjanpitäjä
Mima Sinisalo
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
Keravalla..../....2012

Tuusulassa ..../....2012

Heikki Raittila

Aulikki Baas-Kuronen
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Päätökseen, mikäli se ei koske vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta
ja jäsenkunnan jäsen. Muutosta haetaan yhtymähallitukselta oikaisuvaatimuksella, joka on oikaisua vaativan itsensä tai hänen
valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava kuntayhtymän toimistoon viimeistään ennen kello kahtatoista (12), postitse kuitenkin ennen virka-ajan päättymistä, neljäntenätoista (14) päivänä
luettuna siitä päivästä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu
nähtäväksi, tai, jos kysymys on asianosaisesta tiedoksiantopäivästä. Määräaikaa laskettaessa ei sitä päivää, jona päätös on
asetettu nähtäväksi tai jolloin tiedoksianto on tapahtunut, lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai
muu sellainen päivä, jona työt virastossa on keskeytettävä, saa
tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuskirjelmän oheen on liitettävä jäljennös päätöksestä, johon oikaisua vaaditaan sekä selvitys siitä päivästä, mistä
määräaika edellä sanotun mukaan on laskettava.

