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SYYSYHTYMÄKOKOUS
Aika:

9.11.2011 klo 15.00-15.55

Paikka:

Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Läsnä:

Yhtymäkokousedustajat:
Järvenpään kaupungista Jyrki Meronen
Keravan kaupungista Seija Vanhanen
Tuusulan kunnasta Tia Laine-Ylijoki-Laakso
Vantaan kaupungista/Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymästä Matti Hilli
Yhtymähallituksen puheenjohtaja Antero Alhonen
Toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen

Puheenjohtajat:

Antero Alhonen (1-2 §)
Seija Vanhanen (3-12 §)

Pöytäkirjanpitäjä:

Mauri Pekkarinen

1§
KOKOUKSEN AVAUS
Kokouksen avaa yhtymähallituksen puheenjohtaja ja johtaa kokouksessa puhetta kunnes kokouksen puheenjohtaja on valittu.
Yhtymähallituksen puheenjohtaja Antero Alhonen avasi kokouksen ja toivotti kuntien edustajat tervetulleiksi.
2§
PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Esitys:

Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan kokoukselle puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

Päätös:

Puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Merosen ehdotuksesta yksimielisesti Seija Vanhanen.
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3§
YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN JA ÄÄNIMÄÄRIEN TOTEAMINEN
Jäsenkunnilla on perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksessa kullakin yksi edustaja.
Jäsenkunnilla on perussopimuksen 8 §:n mukaisesti seuraavat
äänimäärät:
Järvenpään kaupungilla on 5 ääntä
Keravan kaupungilla on 6 ääntä
Tuusulan kunnalla on 4 ääntä
Vantaan kaupungilla on 12 ääntä.
Esitys:

Kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat jäsenkuntien edustajat ja kokouksessa edustettuina olevat äänimäärät.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kaikkien jäsenkuntien valtuutetut edustajat
läsnäoleviksi ja yllämainitut kokouksessa edustettuina olevat äänimäärät (yhteensä 27 ääntä).

4§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kutsun yhtymäkokoukseen antaa yhtymähallituksen puheenjohtaja kuntalain 54.3 §:n ja 86.1 §:n nojalla. Perussopimuksen 10 §:n
mukaisesti kutsu yhtymäkokoukseen on toimitettava jäsenkuntien
kunnanhallituksille postitse kirjeessä, joka on lähetettävä viimeistään 28 päivää ennen kokousta. Lisäksi on kokouksesta kuntalain
julkisuussäädösten perusteella ilmoitettava jäsenkuntien julkisten
kuulutusten ilmoitustaululla.
Yhtymäkokous on perussopimuksen 11 §:n mukaan päätösvaltainen, kun yli puolet eli vähintään kolme jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina.
Esitys:

Kokouksen puheenjohtaja toteaa onko kokous säädetyllä tavalla
koolle kutsuttu ja jäsenkuntien lukumäärän suhteen päätösvaltainen.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen säädetyllä tavalla koollekutsutuksi ja jäsenten lukumäärän suhteen päätösvaltaiseksi.

5§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELY
Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri ja tarkastavat kaikki muut kokouksessa läsnä olleet jäsenkuntien edustajat.
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Esitys:

Kokouksen puheenjohtaja toteaa, että kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri ja tarkastavat kaikki muut
kokouksessa läsnä olevat jäsenkuntien edustajat.

Päätös:

Hyväksyttiin esitetty pöytäkirjan tarkastusmenettely.

6§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Yhtymähallitus käsitteli tämän kokouksen työjärjestystä 5.10.2011
päättäen ehdottaa:
Yh:

Yhtymäkokous hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7§
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT
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.
Yhtymähallitus päätti 5.10.2011 ehdottaa:
Yh:

Yhtymäkokous päättää pitää luottamushenkilöiden palkkiosäännön (pvm. 24.9.2008) ennallaan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8§
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
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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. m3: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
vesimäärät ja lopullinen kustannustilanne ovat tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä selvillä, voidaan mahdollisesta pienestä lisäkorotustarpeesta päättää edelleen takautuvasti tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä.
Yhtymähallitus päätti 5.10.2011 ehdottaa:
Yh:

Yhtymäkokous hyväksyy korotettavaksi talousarvion 2011 mukaisen käyttömaksun yksikköhintaa (0,134 euroa/m 3) 0,006 eurolla/m3 eli 0,14 euroon/m3 koko vuoden 2011 osalta.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti asiaa.
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Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9§
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2016 JA VUODEN 2012 TALOUSARVIO
Kunnan taloussuunnitelmaa koskevat kuntalain säännökset ovat
soveltuvin osin voimassa myös kuntayhtymässä. Useamman
vuoden kattavaa taloussuunnitelmaa on perusteltua tarkistaa
vuosittain, jolloin tarkemmin käsiteltävä ensimmäinen vuosi vastaa seuraavan vuoden talousarvion kohtia. Taloussuunnitelma
hyväksytään syysyhtymäkokouksessa, mitä ennen jäsenkunnille
varataan tilaisuus antaa lausuntonsa.
Yhtymäkokoukselle on jaettu liitteenä 1 oleva vuosien 2012-2016
taloussuunnitelma TS 12-16 ja talousarvio 2012.
Taloussuunnitelman pääpiirteet
Viemärilaitostoiminta muodostaa pääosan kuntayhtymän taloudessa. Viemärilaitosinvestoinneissa varaudutaan Viikinmäen jätevedenpuhdistamon 9. puhdistuslinjan rakentamiseen vuosina
2013-2014. Siirtoviemärien osalta varaudutaan vielä vuoden 2012
alussa Järvenpään pumppaamon sähkölaitteiston uusimiseen.
Viemärilaitoksen talous on vakaalla pohjalla. Käyttömaksun nykyistä
yksikköhintaa (13,4 snt/m3) on tarpeen korottaa kustannustason
nousun ja sopimusperusteisten teollisuusjätevesituottojen pienenemisen takia noin viidellä prosentilla (14,1 snt:iin/m3) vuodelle
2012. Pääomakustannuksia kattavan vuosimaksun nykyistä yksikköhintaa (4 snt/m3) korotetaan 2,0 sentillä/m3 lähivuosien puhdistamoinvestointien kattamiseksi ilman lainanottoa.
Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän. Tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen
tilaa kustannustehokkailla hoito- ja kunnostustoimenpiteillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi ja kehittämiseksi. Hoito- ja kunnostustyöt perustuvat tutkimuksiin ja koko alueen huomioivaan yleissuunnitteluun.
Tuusulanjärvi-projektin rahoitustarve pienenee jonkin verran, vaikka
Tuusulanjärven nykyistä paremman vedenlaadun saavuttaminen
vaatii vielä pitkään suunnitelmallisia hoitotoimenpiteitä ja ravinnekuormituksen huomattavaa vähentämistä. Projektissa suurimmat
haasteet kohdistuvat hajakuormituksen vähentämiseen. RantamoSeittelin kosteikkojärjestelmän vaikutusten seurantaa jatketaan
edelleen yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa.
Kuntayhtymä on toiminut muissakin alueen vesistöjen kunnostushankkeissa jäsenkuntiensa asiantuntijaorganisaationa ja hankkeiden koordinaattorina tai yhteistyökumppanina. Tuusulanjoen säännöstelypadon rakenteellista muuttamista helppohoitoisemmaksi sel-
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vitetään yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa ja muutokselle on tarkoitus hakea vesilain mukaista lupaa. Keravanjoen
yhteistyöhankkeiden osalta ovat edelleen vireillä Kellokosken altaan
kunnostus ja Haarajoen myllypadon muutoshanke.
Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen huomioon ottaminen
Yhtymäkokous merkitsi 13.4.2011 tiedoksi tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksen vuodelta 2010, jonka yhteenvedossa on todettu, että:
-

Tavoitteiden asetanta ja selvitys niiden toteutumisesta on selkeää. Yhtymäkokoukseen nähden sitovista kolmesta tavoitteesta saavutettiin kaksi. Lisäksi yli puolet ohjeellisista tavoitteista saavutettiin. Joiltakin osin tavoitetasoja on tulevaisuudessa syytä tarkistaa, jotta tavoitteet ovat tarpeeksi haasteellisia ja ohjaavat kuntayhtymän toimintaa haluttuun suuntaan.

Tarkastuslautakunta on lisäksi muina kannanottoinaan halunnut
korostaa seuraavia asioita:
-

Käyttömaksuilla katettavan viemärilaitostoiminnan ja toisaalta
vesiensuojelun tuotot ja kulut tulisi esittää eriytetysti siten, että
niiden kustannusvaikutukset näkyvät selkeästi taloudellisessa
raportoinnissa.

-

Pysyvien vastaavien poistoaikojen pidentämistä tulisi harkita,
mikäli sille löytyy perusteita kirjanpidon säännöksistä. Poistoaikojen tulisi mahdollisuuksien mukaan olla yhteneviä Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän poistoaikojen
kanssa.

-

Jätevesikustannusten pienentämiseksi sekä tulevan investointitarpeen, ylivuotojen ja verkosto-ohitusten vähentämiseksi tulee jäsenkuntien aktiivisesti edistää hulevesien poistojen toteutusta viemäriverkoston ulkopuolelle sekä uusilla että vanhoilla
asuinalueilla.

-

Kuntayhtymän tulevaisuuden vaihtoehtojen selvitystyössä tulisi
organisaatiorakenteesta riippumatta ottaa huomioon, että viemärilaitostoiminta on oleellinen osa vesistöjen suojelua.

Talousarvion alussa on tavoitteita koskeva tiivistelmä, jossa on
määritelty sitovuustaso yhtymäkokoukseen nähden sekä esitetty
keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä tavoitteen mittarit ja arviointitapa. Jos sitovaa tavoitetta ei saavuteta, on
yhtymäkokoukselle esitettävä todennäköiset syyt ja arvioitava vaikutuksia jatkotoimenpiteisiin ja määrärahoihin.
Tavoitteet on vuodelle 2012 tarkistettu vastaamaan toteutunutta
kehitystä siten, että tavoitteiden haasteellisuus on pyritty säilyttämään.
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Käyttötalousosassa sitovia summia ovat: Viemärilaitoskulujen
yhteissumma (johon sisältyvät Yhteiset kulut, Siirtoviemärit, Lokaautoasema ja Jäteveden puhdistus) ja Vesistöjen hoito. Tuloarvioiden osalta sitovia ovat Vesistöjen kunnostusmaksut jäsenkunnilta. Loka-autoaseman osalta sitovaksi on esitetty nettotulos. Investointiosassa sitovia ovat Viemärilaitosinvestoinnit ja Vesistöinvestoinnit. Rahoitusosaan ei sisälly sitovia summia.
Käyttötalousosa
Talousarvion 2012 liitteenä 1 on vertailu vuoden 2010 tilinpäätökseen sekä tämän vuoden talousarvioon (TA 2011).
Toimintakulut (3 099 000 €) ovat kokonaisuutena 2,7 % suuremmat kuin tämän vuoden talousarviossa. Viemärilaitoskulut
(2 585 000 €) ovat puolestaan 3,3 % suuremmat vesimäärien
kasvua ja kustannusten nousua vastaavasti. Toimintatuotoissa
pääosan muodostavat käyttö- ja vuosimaksut, joiden lisäksi ulkopuoliset kunnat maksavat pääomakorvauksia ja sopimusten mukaan muita viemärilaitoksen tuloja. Kulomäen loka-autoaseman
käyttömenot katetaan perittävillä maksuilla. Loka-autokuormille
esitetään 5,0 %:n taksankorotusta 14,49 euroon/kuorma (+alv.),
millä perusteella loka-autoaseman tuotot on arvioitu 16 000 euroa
käyttökuluja suuremmiksi. Taksankorotuksen perusteena on huoltopalveluiden merkittävä kallistuminen.
Tuusulanjärvi-projektissa maatalouskuormituksen vähentäminen,
hoitokalastus, tehohapetuksen jatkaminen sekä rantojen kunnostus ovat edelleen keskeisiä kunnostustoimia.
Investointiosa
Siirtoviemärien täydennys- ja peruskorjaustyöt muodostavat
300 000 euron menoerän, johon sisältyy Järvenpään pumppaamon sähkölaitteiston sekä Kulomäen viemäriliitoksen ja ilmanvaihtoaseman peruskorjaustöitä. Puhdistamon täydennystöihin varataan 400 000 euroa.
Vesistöinvestoinneissa varaudutaan vesistökaukovalvonnan alaasemien saneeraukseen ja Tuusulanjärven säännöstelypadon
muutoshankkeen suunnitteluun yhteensä 85 000 eurolla.

Tuloslaskelmaosa
Kun toimintatuottojen ja kulujen erotuksena olevasta toimintakatteesta vähennetään rahoitustuotot ja -kulut, muodostuu vuosikatteeksi 1 005 710 euroa. Ottamalla huomioon suunnitelmapoistot
päästään tilikauden tulokseen ennen varauksia, joka on
-1 453 790 euroa. Rahastojen vähennyksen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu -1 399 790 euroa.
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Rahoitusosa
Kun tuloslaskelman vuosikatteesta vähennetään em. käyttöomaisuusinvestoinnit 785 000 euroa, saadaan rahoitusjäämäksi
220 710 euroa. Rahoitusjäämää tarvitaan kattamaan kuntayhtymän osuutta vuonna 2013 aloitettavassa Viikinmäen puhdistamon
laajennusinvestoinnissa. Vuoden 2012 lopussa kuntayhtymä on
edelleen velaton.
Taloushallinnon kehittämishanke
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän edellisestä taloussuunnitelmasta antaman lausunnon perusteella on vuoden
2012 talousarvioita täydennetty liitetiedoilla, joissa esitetään viemärilaitostoiminnan osalta eriytetty tase sekä tulos- ja rahoituslaskelmat.
Viemärilaitostoiminnan ja vesienhoidon talouden eriyttämistä on kehitetty yhteisten kustannusten osalta siten, että talousarviossa vesienhoidon tuloista (pois lukien Tuusulanjärvi-projekti) siirretään
vuodesta 2012 alkaen yleiskustannuslisänä vuosittain 25 000 euroa
kattamaan osuuttaan yhteisistä kustannuksista. Yleiskustannuslisä
sisältää osuudet toimitusjohtajan ja toimistohenkilöstön palkkakuluista ja muista toimisto- sekä hallintokuluista. Tuusulanjärviprojektille kohdistuu vastaavasti 15 000 euron suuruinen yleiskustannuslisä v. 2012. Yleiskustannuslisät sisältyvät talousarviossa
kohtaan ”Muut viemärilaitoksen tuotot”.
Siltä osin kuin jäsenkunnilta perittävät vesistöjen kunnostusmaksut
ja muut vesistötuotot ylittävät tilinpäätöksessä vesienhoidon menot,
ei ylijäämää enää jatkossa esitetä kattamaan viemärilaitostoiminnan
kustannuksia osuutena yhteisiin kustannuksiin, vaan ylijäämä esitetään siirrettäväksi ennakkona kattamaan seuraavan vuoden vesienhoitokustannuksia.
Selvitettävänä on edelleen poistosuunnitelman muuttaminen todellisten pitkän tähtäyksen investointikustannusten ja poistojen välisen
tasapainon saavuttamiseksi. Mahdolliset muutokset poistosuunnitelmaan olisi luontevaa toteuttaa kuntayhtymän organisaation kehittämishankkeen yhteydessä.
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.

9/13

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 varattavan 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 1 ja sen ensimmäisen vuoden luvuille
perustuva vuoden 2012 talousarvio on taloussuunnitelman liitteenä.
Yhtymähallitus merkitsi 5.10.2011 jäsenkuntien lausunnot tiedoksi
ja päätti ehdottaa:
Yh:

Yhtymäkokous päättää
a)

merkitä jäsenkuntien ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän lausunnot (liite 2) tiedoksi,
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b)

hyväksyä ohjeellisena liitteen 1 mukaisen taloussuunnitelman vuosille 2012-2016 ja

c)

hyväksyä taloussuunnitelman liitteenä olevan vuoden
2012 talousarvion.

Käsittely:

Asiasta käytiin keskustelu toimitusjohtaja Pekkarisen selostuksen
pohjalta.

Päätös:

Ehdotukset a, b ja c hyväksyttiin yksimielisesti.

10 §
JÄSENKUNTIEN MAKSUJEN ENNAKOT JA MAKSUAJAT
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 3.
Yhtymähallitus päätti 5.10.2011 ehdottaa:
Yh:

Yhtymäkokous päättää
a)

periä käyttömaksut ja vuosimaksut kuukausittain mitattujen jätevesimäärien perusteella,

b)

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

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.

11 §
YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENEN ERO JA TÄYDENNYSVAALI
Yhtymähallituksen vantaalainen jäsen Juha Beurling on työtehtäviensä muutokseen liittyvien esteellisyyssyiden vuoksi pyytänyt
1.10.2011 alkaen eroa hallituksen jäsenyydestä.
Yhtymähallitus päätti 5.10.2011 ehdottaa:
Yh:

Yhtymäkokous
a)

myöntää eron Juha Beurlingille ja

b)

toimittaa täydennysvaalin.

Käsittely:

Matti Hilli ehdotti uudeksi jäseneksi Juha Beurlingin vantaalaista
varajäsentä Pekka Saastamoista ja näin vapautuvalle varajäsenen paikalle uudeksi varajäseneksi vantaalaista Eero Dahlmania
(SDP). Muita ehdotuksia ei tehty.

Päätös:

Ehdotus a hyväksyttiin ja yhtymähallituksen jäseneksi valittiin yksimielisesti Pekka Saastamoinen ja vapautuvalle varajäsenen
paikalle valittiin uudeksi varajäseneksi yksimielisesti Eero Dahlman.

12 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS
Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja pöytäkirjaan liitettiin valitusosoitus.

Puheenjohtajat

Antero Alhonen
1-2 §:t

Seija Vanhanen
3-12 §:t
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Pöytäkirjanpitäjä

Mauri Pekkarinen

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

Tuusulassa ..../….2011

Jyrki Meronen

Tia Laine-Ylijoki-Laakso

Vantaalla …./....2011

Matti Hilli
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VALITUSOSOITUS
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 myös sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai yhtymäkokous on ylittänyt
toimivaltansa taikka päätös muuten on lain vastainen. Muutosta
haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka
on valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä
toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle viimeistään ennen kello
kahtatoista (12), postitse kuitenkin ennen virka-ajan päättymistä,
kolmantenakymmenentenä (30) 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.
Valituskirjelmän oheen on liitettävä pöytäkirjanpitäjän oikeaksi
todistama pöytäkirjanote siitä päätöksestä, josta valitetaan, sekä
selvitys siitä päivästä, mistä valitusaika edellä sanotun mukaan on
laskettava.

