KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN KUNTAYHTYMÄ
Yhtymähallitus

ESITYSLISTAPÖYTÄKIRJA
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Yh 7/11

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS
Aika:

5.10.2011 klo 17.00 – 18.35

Paikka:

Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Läsnä:

jäsenet Eronen ja Majanen sekä jäsen Siukolan varajäsen Tala
Järvenpään kaupungista,
jäsenet Honkasalo ja Raittila Keravan kaupungista,
jäsen Baas-Kuronen Tuusulan kunnasta,
jäsenet Alhonen, Jormola (95 §:stä alkaen) ja Småträsk Vantaan
kaupungista,
ympäristöasiantuntija Hietala (91-98 §:t)
HSY Veden jätevedenpuhdistuksen osastonjohtaja Fred
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteeri Sinisalo

Poissa:

jäsen Luhtala ja varajäsen Niemi Tuusulan kunnasta

Puheenjohtaja:

Alhonen

Pöytäkirjanpitäjät:

Sinisalo 91-108 ja 110-112 §:t
Alhonen 109 §

91 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

92 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Marikki Eronen ja Ossi Honkasalo.
Tj:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marikki Eronen ja Ossi Honkasalo.
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93 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Tj:

Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

94 §
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Tj:

Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Yh 6/11.

Päätös:

Todettiin.

95 §
KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN PÖYTÄKIRJA
Tj:

Merkitään tiedoksi Kunnostustyöryhmän pöytäkirja 3/11.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

96 §
TUUSULANJÄRVEN OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJAT
Tj:

Merkitään tiedoksi Ohjausryhmän pöytäkirjat 1/11 ja 2/11.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

97 §
YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENEN ERO JA TÄYDENNYSVAALI
Yhtymähallituksen vantaalainen jäsen Juha Beurling on työtehtäviensä muutokseen liittyvien esteellisyyssyiden vuoksi pyytänyt
1.10.2011 alkaen eroa hallituksen jäsenyydestä.
Tj:

Päätös:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se
a)

myöntää eron Juha Beurlingille ja

b)

toimittaa täydennysvaalin.

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.
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98 §
TUUSULANJÄRVI-PROJEKTIN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2016
Tuusulanjärven kunnostusprojektin toimintasuunnitelma vuosille
2012-2016 on jaettu yhtymähallitukselle liitteenä 1. Ohjausryhmä
hyväksyi sen 23.9.2011 huomioon ottaen esittämänsä täydennykset. Suunnitelma perustuu kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotukseen 2012-2016.
Tj:

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen Tuusulanjärven kunnostusprojektin toimintasuunnitelman 2012-2016 ohjeellisena noudatettavaksi.

Käsittely:

Ympäristöasiantuntija Jaana Hietala esitteli Tuusulanjärven kunnostusprojektin saavuttamia tuloksia sekä toimintasuunnitelmaa
vuosille 2012-2016.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

99 §
JÄSENKUNTIEN LAUSUNNOT TALOUSSUUNNITELMASTA JA VUODEN 2012 TALOUSARVIO
Esitys yhtymäkokoukselle (myös esittelyteksti Yh 6/11, 86 §):
Yhtymähallitus päätti 17.8.2011 (Yh 6/11, 86 §) pyytää jäsenkuntien lausunnot taloussuunnitelman 2012-2016 luonnoksesta.
Kaikkien jäsenkuntien lausunnot ovat liitteenä 2.
Järvenpään Veden johtokunta (23.8.2011) ilmoittaa viemärilaitostoiminnan osalta, että Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista suunnitelmaluonnoksesta. Lisäksi Järvenpään kaupungin tekninen toimiala ilmoittaa teknisen johtajan päätöksellä
(16.9.2011), ettei huomautettavaa ole myöskään vesistöjen hoitoja kunnostustoiminnan osalta.
Keravan
Kaupunkitekniikka
-liikelaitoksen
johtokunta
(6.9.2011) pitää lausunnossaan käyttö- ja vuosimaksun korotuksia
suurina, mutta perusteltuina, eikä esitä suunnitelmaan muutoksia.
Tuusulan kunnanhallituksen (19.9.2011) lausunnon mukaisesti
kunta pitää tärkeänä käyttö- ja vuosimaksun suunnittelua vakaan
talouden mukaan ottaen huomioon omistajakuntien taloudellinen
tilanne, eikä sillä ole huomauttamista maksuihin. Viemäriverkostojen saneerausta koskeva toimenpide-esitys on yhdenmukainen
kunnan vesihuoltolaitoksen saneeraustavoitteiden kanssa. Myös
kuntayhtymän omien jätevesiviemärilinjojen kapasiteetti-, kunto-,
ja vuotovesiselvityksiin on panostettava. Vuosien 2011-2015 investointiohjelmassa kunta esittää kuntayhtymän omien putkiviemärien saneeraukseen ja vuotovesien vähentämiseen varatta-
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van tarvittavat investointirahat. Kunta varautuu Tuusulanjärviprojektin rahoitukseen ehdotuksen mukaisilla summilla, mikäli
myös Järvenpään kaupunki varaa vastaavan osuuden.
Vantaan kaupunki (26.9.2011) ilmoittaa, että kaupungilla ei ole
huomautettavaa taloussuunnitelmaluonnokseen. Vantaan kaupunki kuitenkin toteaa olevan tarvetta panostaa hulevesien hallintaan lähivuosina. Kaupunki voisi hyödyntää kuntayhtymän vesistöllistä osaamista esimerkiksi hulevesien hallintaan liittyvissä asioissa.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY)
(21.9.2011) ilmoittaa, ettei sillä ole huomauttamista taloussuunnitelmaluonnokseen viemärilaitostoiminnan osalta.
Yhteenvetona lausunnoista voidaan todeta, että jäsenkunnilla ja
HSY:llä ei ole lähivuosien toimintalinjoista suurempaa huomauttamista.
Tuusulan kunnan huomautus kuntayhtymän siirtoviemärien saneeraukseen ja vuotovesien vähentämiseen tarvittavista määrärahoista kohdistunee lähinnä Hyrylän siirtoviemärilinjaan, jonka
osalta toimenpiteet sisältyvät taloussuunnitelmaluonnokseen.
Taloussuunnitelmaluonnosta on yhtymähallituksen 17.8.2011 käsittelyn jälkeen tarkistettu muutamilla vähäisillä päivityksillä. Taloussuunnitelma on liitteenä 3 ja sen ensimmäisen vuoden luvuille
perustuva vuoden 2012 talousarvio on taloussuunnitelman liitteenä.
Tj:

Yhtymähallitus päättää
a)

merkitä jäsenkuntien ja HSY:n lausunnot (liite 2) tiedoksi,

b)

ehdottaa, että yhtymäkokous merkitsee jäsenkuntien
lausunnot tiedoksi ja hyväksyy ohjeellisena liitteen 3
mukaisen taloussuunnitelman vuosille 2012-2016 ja

c)

ehdottaa, että yhtymäkokous hyväksyy taloussuunnitelman liitteenä olevan vuoden 2012 talousarvion.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli taloussuunnitelmaluonnosta
koskevia jäsenkuntien sekä HSY:n lausuntoja.

Päätös:

Ehdotukset a, b ja c hyväksyttiin yksimielisesti.
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100 §
KÄYTTÖMAKSUN MUUTOS VUODEN 2011 TALOUSARVIOSSA
Kuntayhtymän perussopimuksen 18 §:n mukaan jäsenkunnat ovat
velvollisia suorittamaan kuntayhtymälle sen pääoma- ja korkomenojen peittämiseksi vuosimaksuja, ja muiden menojen peittämiseksi käyttömaksuja, molempia niiltä osin kuin niitä ei peitetä muilla tuloilla. Vuosimaksu ja käyttömaksu jaetaan jäsenkuntien kesken maksettavaksi kunkin vuoden todettujen vesimäärien suhteessa. Jäsenkuntien on sen mukaan kuin yhtymäkokous päättää
suoritettava varainhoitovuoden maksuista ennakkomaksua, joka
määrätään talousarvion ja arvioitujen viemärivesimäärien perusteella. Lopulliset maksut tarkistetaan seuraavan vuoden maksujen
yhteydessä. Yhtymäkokouksen päätöksellä voidaan varainhoitovuoden maksut periä myös ennakolta vahvistettujen yksikköhintojen ja todetun vesimäärän mukaisesti edellyttäen, että erilaisten
vesivuosien aiheuttama ennalta arvaamaton menojen vaihtelu tasataan tulopuolella käyttörahaston avulla.
Vuodesta 2011 näyttäisi muodostuvan kolmantena vuotena peräkkäin keskimääräistä vähäsateisempi, jolloin kuntien viemäristöjen vuotovesimäärät jäävät normaalia pienemmiksi. Kuntayhtymän talousarvio ja käyttömaksukertymä perustuu 17,6 milj. m 3:n
vesimäärään, kun toteutuma näyttäisi jäävän noin 15 milj. m 3:iin,
ellei tule pitkäkestoisia syyssateita.
Yhtymäkokouksen 10.11.2010 kiinteäksi määräämällä talousarvion 2011 mukaisella käyttömaksun yksikköhinnalla (0,134 euroa/m3) jäisi käyttömaksuilla käyttömenoista kattamatta 1.1.-31.8.
2011 toteutumatiedoilla tehdyn ennakkoarvion perusteella noin
133 000 euroa. Käyttörahaston saldo 1.1.2011 on 2 329,32 euroa,
jonka purkamisen jälkeen jäisi edelleen vajausta arviolta 130 000
euroa. Vesimääristä osittain riippuvaisten viemärilaitostoimintamenojen arvioidaan pienenevän suhteellisesti huomattavasti vähemmän kuin käyttömaksukertymän. Tähän ovat osaltaan syynä
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän 47 718 euron
tasauslasku jäteveden puhdistuksesta vuodelta 2010 tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen sekä talousarvion 2011 valmistelussa
huomioimatta jäänyt sähköveron 93 %:n korotus (1.1.2011), jonka
korotusvaikutus sähkön hintaan on noin 30 000 euroa.
Käyttömaksun yksikköhintaa on edellä mainituista syistä tarkoituksenmukaista korottaa vuoden 2011 talousarviossa takautuvasti
0,006 eurolla/m3 eli 0,140 euroon/m3, joka vastaa noin 95 000 euron lisäkertymää käyttömaksutuloihin. Lisäkertymän laskutus jäsenkunnilta ja sopimuskumppaneilta voidaan toteuttaa joulukuun
laskutuksen yhteydessä. Käyttömaksukertymän arvioidaan jäävän
vielä yksikköhinnan korotuksen jälkeenkin huomattavasti alle sen
tason, mihin kuntayhtymä ja kunnat ovat omissa talousarvioissaan
alun perin varautuneet, eikä tästä siis aiheudu jäsenkunnille ja
muille osakkaille vuositasolla ennakoimattomia lisämenoja. Kun
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vesimäärät ja lopullinen kustannustilanne ovat tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä selvillä, voidaan mahdollisesta pienestä lisäkorotustarpeesta päättää edelleen takautuvasti tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä.
Tj:

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy korotettavaksi talousarvion 2011 mukaisen käyttömaksun yksikköhintaa (0,134 euroa/m3) 0,006 eurolla/m3 eli
0,14 euroon/m3 koko vuoden 2011 osalta.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti käyttömaksun yksikköhinnan
määräytymistä sekä maksujen kertymistä tilikauden aikana. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

101 §
JÄSENKUNTIEN MAKSUJEN ENNAKOT JA MAKSUAJAT
Esitys yhtymäkokoukselle:
Perussopimuksen 13 §:n 3. kohdan mukaan yhtymäkokouksen
syyskokouksessa vahvistetaan seuraavana kalenterivuotena jäsenkunnilta perittävän vuosimaksun ja käyttömaksun ennakon
suuruus ja maksuajat.
Käyttömaksu ja vuosimaksu on laskutettu kuukausittain mitattujen jätevesimäärien ja talousarvion yksikköhinnan perusteella.
Vesistöjen normaaleja hoitotoimia kattavat kunnostusmaksut
ovat olennaisesti edellä mainittuja pienempiä ja ne peritään jäsenkunnilta yhtenä eränä kesäkuussa sekä Hyvinkäältä ja Helsingiltä
sopimuksen mukaan huhtikuussa. Tuusulanjärvi-projektin kustannusten maksuaikataulun perusteet on sovittu Järvenpään ja
Tuusulan kanssa Tuusulanjärven kunnostamisen ohjausryhmässä.
Perittävien maksujen yksikköhinnat ovat käyttömaksu 14,1 senttiä/m³ ja vuosimaksu 6 senttiä/m³. Vuoden 2011 talousarvioon verrattuna käyttömaksu nousee 5,2 % ja vuosimaksu nousee 2 senttiä/m³. Maksujen määrääminen ennakolta yksikköhinnaltaan kiinteiksi on perussopimuksen mukaan mahdollista, ja kirjanpitokäytännönkin mukaan perusteltua. Erilaisten vesivuosien aiheuttama
jouston tarve järjestyy silloin kuntayhtymän taloudessa eikä jäsenkunnille tule vuoden tilinpäätöksen valmistuttua odottamattomia lisäperintöjä eikä palautuksia, kun ennakko ja lopullinen yksikköhinta vastaavat toisiaan.
Yhteenveto kuntien maksuosuuksista on liitteenä 4.
Tj:

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se päättää

a)

Päätös:
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periä käyttömaksut ja vuosimaksut kuukausittain mitattujen jätevesimäärien perusteella,

b)

määrätä käyttömaksun yksikköhinnaksi 14,1 senttiä/m³ ja vuosimaksun yksikköhinnaksi 6 senttiä/m³,

c)

määrätä yksikköhinnat kiinteiksi,

d)

periä vesistöjen hoidon kunnostusmaksut jäsenkunnilta 30.6.2012 ja

e)

periä Järvenpäältä ja Tuusulalta
projektin kustannukset 15.2.2012.

Tuusulanjärvi-

Ehdotukset a, b, c, d ja e hyväksyttiin yksimielisesti.

102 §
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT
Esitys yhtymäkokoukselle:
Perussopimuksen 13 §:n 1. kohdan mukaan tulee yhtymäkokouksen syyskokouksessaan päättää yhtymähallituksen puheenjohtajille ja jäsenille suoritettavista palkkioista, matkustamiskustannusten korvauksista sekä päivärahoista. Nämä asiat on koottu viimeksi 24.9.2008 päivättyyn luottamushenkilöiden palkkiosääntöön, joka on jaettu. Tarkastuslautakunnan, hallituksen ja sen jaoston kokouspalkkiot ovat 1.5.2009 lähtien olleet 95 euroa/kokous
ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 1405 €.
Yhteenveto jäsenkunnissa ja Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymässä voimassa olevista palkkioista ja ansionmenetyskorvauksista on jaettu.
Tj:

Yhtymähallitus päättää yhtymäkokoukselle tehtävästä ehdotuksesta.

Käsittely:

Puheenjohtaja Alhonen ehdotti, että yhtymäkokoukselle ehdotetaan, että 24.9.2008 hyväksytyn luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset palkkiot säilytetään ennallaan.

Päätös:

Puheenjohtaja Alhosen tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

103 §
SYYSYHTYMÄKOKOUS
Yhtymäkokouksen syyskokous on perussopimuksen mukaan pidettävä viimeistään 15. marraskuuta. Kokouspaikka on kuntayh-
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tymän toimisto ja ajankohdaksi on suunniteltu keskiviikkoa
9.11.2011 klo 15.00.
Kokouksessa käsiteltävät asiat ovat:

Tj:

Päätös:

1

Kokouksen avaus

2

Puheenjohtajan valinta

3

Yhtymäkokousedustajien ja äänimäärien toteaminen

4

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5

Pöytäkirjan tarkastusmenettely

6

Kokouksen työjärjestys

7

Luottamushenkilöiden palkkiot

8

Käyttömaksun muutos vuoden 2011 talousarviossa

9

Taloussuunnitelma vuosille 2012-2016 ja vuoden
2012 talousarvio

10

Jäsenkuntien maksujen ennakot ja maksuajat

11

Yhtymähallituksen jäsenen ero ja täydennysvaali

12

Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Yhtymähallitus päättää
a)

merkitä tiedoksi syysyhtymäkokouksen pitämisen
9.11. klo 15.00 ja

b)

hyväksyä valmistellun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

104 §
MERIVIEMÄRIN PERUSKORJAUSURAKAN 1-VUOTISTAKUUTARKASTUS
YPR Yleinen Pohjarakennus Oy:n toteuttaman meriviemärin peruskorjausurakan 1-vuotistakuutarkastus suoritettiin 7.9.2011 kaikissa työkohteissa lukuun ottamatta Koivuhaka-Pihlajamäki välillä
olevia pieniä reikäpaikkauksia, joiden tarkastaminen olisi ollut erittäin hankala toteuttaa. Takuutarkastuskokous pidettiin erikseen
22.9.2011 kuntayhtymän toimistolla. Kokousmuistio liitteineen on
jaettu yhtymähallitukselle liitteenä 5.
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Koivuhaan pohjoisen paineseinän puoleisessa jätevesitunnelissa
tehdyt ruiskubetonipinnat ovat koko urakka-alueella nopeaa vauhtia rapautumassa siten, että ruiskubetonia havaittiin monin paikoin
irronneen seinäpinnoilta läikkämäisesti. Pohjalaatalle putoileva
aines on helposti murenevaa ja kulkeutuu lopulta Pihlajamäen
pumpuille. Tarkastuksessa kävi selvästi ilmi, että urakoitsijan virheellisellä massalla toteuttama rakenne ei täytä kestävyysvaatimuksia ja tulee jo viiden vuoden takuuaikana syöpymään kauttaaltaan. Lisäksi oli epäiltävissä alkavaa betonin pintasyöpymää
pohjoisen paineseinän valubetonirakenteessa sekä lyhyellä matkalla uudelleen rakennetun pohjalaatan reunapalkin pinnassa.
Kuntayhtymän näkemyksen mukaan raportoidut puutteet ovat
urakoitsijan vastattavia ja koko ruiskubetonialue Koivuhaassa on
korjattava takuutyönä. Koivuhaan paineseinän betonin laatu on
varmistettava poraamalla rakennekoekappaleet ja teettämällä
kelpoisuuskokeet betonin testauslaitoksessa.
Urakkasopimuksessa edellytetään puutteiden korjaamista yhden
kuukauden kuluessa tarkastuksesta. Käytännössä tämä ei ole
mahdollista, joten kuntayhtymä vaati urakoitsijalta korjausaikataulun ja -suunnitelman esittämistä kuukauden kuluessa 19.10.2011
mennessä. Urakoitsija kuitenkin ilmoitti näkemyksenään olevan,
että esitetyt virheet ja puutteet eivät ole urakoitsijasta johtuvia löysällä olevaa hoitotason pulttia lukuun ottamatta.
Koivuhaan ruiskubetonityön laatuvirheen korvaamisesta on osapuolten välillä sovittu kuntayhtymän vastineessa 23.6.2010 (liitteen 5 liitteenä), jossa korvausperusteena on käytetty 10 vuoden
todellista ruiskubetonirakenteen kestoa. Kuntayhtymän näkemyksenä on tarkastuksen perusteella, että 10 vuoden todellinen käyttöikä ei toteudu vaan rakenne on menettänyt ominaisuutensa jo
vuoden kuluessa vastaanotosta.
Tj:

Käsittely:

Päätös:

Yhtymähallitus
a)

merkitsee tiedoksi liitteenä 5 olevan meriviemärin peruskorjausurakan 1-vuotistakuutarkastuspöytäkirjan ja

b)

käy asiasta keskustelun jatkovalmistelun pohjaksi.

Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti tehdyn 1-vuotistakuutarkastuksen tuloksia, ja asiasta käytiin keskustelu.
a)

1-vuotistakuutarkastuspöytäkirja merkittiin tiedoksi.

b)

Yhtymähallitus päätti yksimielisesti edellyttää, että
nykyisen urakoitsijan tulee suorittaa takuukorjaus takuuehtojen mukaisesti. Korjaussuunnitelma ja
-aikataulu tulee toimittaa tilaajalle 19.10.2011 mennessä.
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105 §
HAASTE MERIVIEMÄRIN PERUSKORJAUSURAKAN RIITA-ASIASSA
Yhtymähallitus merkitsi 17.8.2011 (Yh 6/11, 87 §) tiedoksi Vantaan käräjäoikeuden haastekirjeen ja siihen sisältyvän Asianajotoimisto LMR Oy:n haastehakemuksen ja oikeutti toimitusjohtajan
toimimaan asiassa yhteistyössä Asianajotoimisto Aaro Liuksiala &
Co Oy:n ja valvontakonsultin (FCG Oy) kanssa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi kuntayhtymän kannalta.
Asianajotoimisto Liuksiala & Co:n käräjäoikeudelle määräaikaan
15.9.2011 mennessä toimittama vastine on jaettu yhtymähallitukselle liitteenä 6 (ilman liiteaineistoa).
Vastineessa vaaditaan kanteen hylkäämistä ja että kantaja velvoitetaan korvaamaan vastaajan selvittely- ja oikeudenkäyntikulut
myöhemmin esitettävän laskelman mukaisesti korkolain 4.1 §:n
mukaisine viivästyskorkoineen yhden kuukauden kuluttua siitä,
kun käräjäoikeus on antanut tuomionsa. Vastineen loppuun liitetyn lopputilitysselvityksen mukaisesti kantajalla ei ole vastaajalta
mitään saatavia. Sen sijaan kantaja on velkaa vastaajalle 1 859
euroa, mistä syystä vastaaja tulee ottamaan vastakanteen kantajaa kohtaan periäkseen saatavansa.
Tj:

Yhtymähallitus
a)

merkitsee tiedoksi liitteenä 6 olevan Asianajotoimisto
Liuksiala & Co:n käräjäoikeudelle määräaikaan
15.9.2011 mennessä toimittaman vastineen ja

b)

oikeuttaa toimitusjohtajan toimimaan asiassa yhteistyössä Asianajotoimisto Aaro Liuksiala & Co Oy:n
kanssa periäkseen vastakanteella lopputilitysselvityksen mukaiset kuntayhtymän 1 859 euron saatavat.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti riita-asiassa annettua vastinetta, ja asiasta käytin keskustelu.

Päätös:

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

106 §
SELVITYS VANTAANJOEN VALUMA-ALUEEN JÄTEVESIYLIVUODOISTA
Yhtymähallitus merkitsi 17.8.2011 (Yh 6/11, 85 §) tiedoksi Vantaanjoen valuma-alueen jätevesiylivuotoja koskevan esiselvityksen ja toimenpideohjelman valmistumisen ja piti osaltaan tarpeellisena ryhtyä valmistelemaan toimenpideohjelman toteutusta laajapohjaisena yhteistyöhankkeena.
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymän vesihuollon
toimialajohtaja Jukka Piekkari kutsui Vantaanjoen alueen vesihuoltolaitosten johtajat koolle 21.9.2011 pidettyyn keskustelutilaisuuden rahoituskeinojen selvittämiseksi keskeisille hankekokonaisuuksille. HSY Vesi on alustavasti valmistellut rahoitushakemuksia kahdelle eri hankkeelle toteutettavaksi yhteistyössä valuma-alueen vesilaitosten kanssa ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kanssa.
Vantaanjoen jätevesipäästöjen hallintaa koskeva hankesuunnitelma (20.9.2011), rahoitussuunnitelma sekä kustannusarvio aikatauluineen on jaettu yhtymähallitukselle liitteenä 7.
Puoliksi maakunnan kehittämisrahalla toteutettavassa hankeesityksessä on toimenpideohjelmaan sisältyneitä useita eri osahankkeita, mm kuntayhtymän kannalta tärkeiksi katsottavat ’Parhaat menettelytavat pumppaamoilla’ ja ’Pumppaamojen huolto- ja
käyttötyöpaja pilotti’. Kuntayhtymän rahoitusosuus kokonaiskustannuksiltaan 170 000 euron hankkeessa olisi 4 000 euroa +
oman työn osuutena 2 500 euroa. Toimitusjohtaja Pekkarinen on
allekirjoittanut Uudenmaan liiton syyskuun loppuun mennessä
edellyttämän rahoitussitoumuksen hankkeeseen osallistumisesta.
HSY Veden toimesta on toisena suurempana hankkeena alustavasti luonnosteltu EU-rahoitteista jopa noin yhden miljoonan euron suuruusluokkaa olevaa EAKR –hanketta, jossa omarahoitusosuus olisi 30 %. Hakemus on jätettävä 31.10.2011 mennessä.
Hankkeen ideointia varten hankesuunnittelija Aninka Urho on lähettänyt vesilaitosjohtajille osoitetun sähköpostiviestin (21.9.2011)
Etelä-Suomen EAKR-ohjelman valintaperusteista ja alustavan
kustannusraamiehdotuksen, jotka on jaettu yhtymähallitukselle.
HSY voisi osallistua hankkeeseen 110 000 euron osuudella, Vantaanjoen alueen kunnat 30 000 eurolla/kunta ja kuntayhtymä
10 000 eurolla. Kuntayhtymän Hyrylän ja Järvenpään pumppaamot siirtoviemärilinjoineen voisivat olla hankkeessa mukana riskitarkastelu- ja verkostomallinnusten näkökulmasta. Kuntayhtymän
on perusteltua antaa hankerahoituksen hakemista varten 10 000
euron suuruinen rahoitussitoumus, jos alueen vesihuoltolaitokset
näkevät hankkeen käynnistämisen tarpeellisena.
Tj:

Yhtymähallitus
a)

merkitsee tiedoksi Vantaanjoen valuma-alueen jätevesiylivuotojen vähentämistä koskevien MAKERA- ja
EAKR-hankkeiden valmistelun ja

b)

hyväksyy annettavaksi tarvittaessa 10 000 euron suuruisen rahoitussitoumuksen Vantaanjoen aluetta koskevaa EAKR –hanketta varten.

Käsittely:

Päätös:
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HSY:n osastonjohtaja Tommi Fred selvitti Vantaanjoen jätevesipäästöjen hallinta-hankkeen (MAKERA) sekä Vantaanjoen aluetta
koskevan EAKR-hankkeen sisältöjä. Asiasta käytiin keskustelu.
Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

107 §
JÄRVENPÄÄN PUMPPAAMON SÄHKÖLAITTEISTON PERUSKORJAUSURAKAN TARKISTETTU AIKATAULU
Yhtymähallitus merkitsi viimeksi 15.6.2011 (Yh 5/11, 76 §) tiedoksi Järvenpään sähkösaneerausurakan aikataulun muutoksen ja
hyväksyi pyydettäväksi pumppaamon sähkösaneerausta koskevat
tarjoukset tarjouspyyntökirjeen mukaisesti.
Kesälomakauden ja viime hetken tarkistusten takia tarjousten lähettäminen viivästyi vielä siten, että tarjouspyynnöt on lähetetty
8.9.2011 päivätyllä kirjeellä ja tarjoukset on pyydetty 10.10.2011
klo 14.00 mennessä. Tarjousten vertailun on määrä valmistua
hankkeen suunnittelijoiden toimesta 17.10.2011 mennessä. Jos
yhtymähallitus päättää kokoontua 26.10.2011, voidaan sähköurakoitsija silloin valita. Urakan tulee olla valmis 23.3.2012 mennessä.
Tj:

Yhtymähallitus
a)

merkitsee tiedoksi Järvenpään sähkösaneerausurakkatarjousten lähettämisen ja

b)

päättää valita sähköurakoitsijan seuraavassa yhtymähallituksen kokouksessa.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti urakkatarjousvaihetta. Tarjousten jättöaika on vielä kesken, ja toistaiseksi tarjouksia ei ole
saatu. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

108 §
VESIENSUOJELUYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään 15.11. klo 13.00 (ilmoittautuminen klo 12.30) Riihimäen kaupungin valtuustosalissa, osoite: Kalevankatu 1, 11100 Riihimäki. Sääntömääräisinä asioina
ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä hallituksen vaali. Kokouksen jälkeen kuullaan kaupungin edustajien
esitys Peltosaaren alueen ekorakentamishankkeesta.
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Kuntayhtymä tilaa v. 2012 Keravanjoen vesistötarkkailua (näytteenotto, analyysit ja raportointi) yhdistykseltä 16 395 euron edestä, mikä on vuoden 2011 maksuun (16 210 €) verrattuna 1,1 %
enemmän. Kuntayhtymän jäsenmaksuosuus, 570 euroa, pysyy
ennallaan.
Tuusulanjärvi-projektiin liittyen kuntayhtymä tilaa yhdistykseltä
vuonna 2012 Vuohikkaanojan tarkkailua yhteensä noin 2 100 eurolla ja Rusutjärven tarkkailua noin 2 500 eurolla yhdistyksen talousarvion ulkopuolella.
Kuntayhtymän edustajana hallituksessa on ollut yhtymähallituksen
puheenjohtaja Antero Alhonen. Yleissuunnittelujaoston jäsenenä
on ollut toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen. Kuntayhtymän luottamushenkilöedustajiin hallituksessa ja syyskokouksessa sovelletaan luottamushenkilöiden palkkiosääntöä.
Tj:

Päätös:

Yhtymähallitus päättää
a)

todeta, ettei kuntayhtymällä ole huomauttamista kuntayhtymän rahoitusosuuteen yhdistyksen talousarviossa,

b)

valita ehdokkaan yhdistyksen hallituksen jäseneksi ja

c)

valita edustajan yhdistyksen syyskokoukseen.

Ehdotus a hyväksyttiin yksimielisesti. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Antero Alhonen valittiin ehdokkaaksi yhdistyksen hallituksen jäseneksi ja edustajaksi yhdistyksen syyskokoukseen valittiin
Liisa Majanen.

109 §
HENKILÖKUNNAN VUOSIJUHLA
Yhtymähallitus on vuosittain osoittanut käyttövaroistaan summan
henkilökunnan vuosijuhlan pitämistä varten. Henkilökunnan keskuudessa on suunniteltu konsertin ja illallisen muodostamaa tilaisuutta uudessa musiikkitalossa. Viime vuonna yhtymähallitus
myönsi tarkoitukseen 1000 euroa.
Tj:

Yhtymähallitus päättää osoittaa määrärahan henkilökunnan vuosijuhlaa varten.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen ja taloussihteeri Sinisalo poistuivat
esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja Antero Alhonen.

Päätös:

Henkilöstön vuosijuhlaa varten osoitettiin 1 000 euron määräraha.
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110 §
TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖS
Päätös nro 6/2011 (23.9.2011): Sopimus Tuusulanjärven kalanäytteenotosta ja kaikuluotauksesta syksyllä 2011.
Päätös asetetaan julkisesti nähtäville 2.11.2011 yhtymähallituksen pöytäkirjan nähtävänä ollessa kuntayhtymän toimistossa.
Tj:

Yhtymähallitus merkitsee toimitusjohtajan päätöksen nro 6/2011
tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

111 §
SEURAAVA KOKOUS
Tj:

Päätetään pitää seuraava kokous alustavasta aikavarauksesta
(2.11.) poiketen keskiviikkona 26.10.2011 klo 17.00 kuntayhtymän
toimistossa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

112 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tj:

Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35, ja pöytäkirjaan liitettiin
oikaisuvaatimusohjeet.

Puheenjohtaja
Antero Alhonen
Pöytäkirjanpitäjät

Mima Sinisalo
91-108 ja 110-112 §:t

Antero Alhonen
109 §

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
Järvenpäässä..../....2011

Keravalla..../....2011

Marikki Eronen

Ossi Honkasalo
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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.

