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JOHTOKUNNAN KOKOUS
Aika:

28.8.2013 klo 18.00-19.45. Ennen kokousta klo 15.00-18.00 järjestettiin johtokunnan jäsenille ja varajäsenille sekä tarkastuslautakunnan jäsenille bussikyydillä tutustumisretkeily Järvenpään
pumppaamolle, Rantamo-Seittelin kosteikolle, Rusutjärven lisävesipumppaamolle ja Tikkurilankosken padolle.

Paikka:

Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Läsnä:

jäsen Eronen Järvenpään kaupungista ja jäsen Siukolan varajäsen Huuhtanen Tuusulan kunnasta,
jäsenet Honkasalo ja Raittilan Keravan kaupungista,
jäsen Korhonen Tuusulan kunnasta ja jäsen Toivasen varajäsen
Saarikorpi Järvenpään kaupungista,
jäsenet Hilli ja Rinne Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymästä,
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteeri Sinisalo

Poissa:

jäsen Halonen ja varajäsen Hakanen Vantaan kaupungista

Puheenjohtaja:

Hilli

Pöytäkirjanpitäjä:

Sinisalo

66 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

67 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tuomas Rinne ja Jaana
Siukola.
Tj:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomas Rinne ja Kaisa Saarikorpi.
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68 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Tj:

Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista pöydälle jaetuin täydennyksin kokouksen
työjärjestykseksi.

69 §
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Tj:

Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Johtokunta 2/13.

Päätös:

Todettiin.

70 §
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018 JA VUODEN 2014 TALOUSARVIO
Kunnan taloussuunnitelmaa koskevat kuntalain säännökset ovat
soveltuvin osin voimassa myös liikelaitoskuntayhtymässä. Useamman vuoden kattavaa taloussuunnitelmaa on perusteltua tarkistaa vuosittain, jolloin tarkemmin käsiteltävä ensimmäinen vuosi
vastaa seuraavan vuoden talousarvion kohtia.
Johtokunta hyväksyy talousarvion, mutta yhtymäkokouksen tehtävänä on päättää syysyhtymäkokouksessa taloussuunnitelmaan
sisältyvistä liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja
taloudellisista tavoitteista. Sitä ennen jäsenyhteisöille varataan tilaisuus antaa lausuntonsa taloussuunnitelmasta.
Johtokunnalle on jaettu luonnoksena (22.8.2013) vuosien 20142018 taloussuunnitelma TS 14-18 ja talousarvio 2014.
Taloussuunnitelman pääpiirteet
Viemärilaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän
taloudessa. Viemärilaitosinvestoinneissa varaudutaan Viikinmäen
osalta jätevedenpuhdistamon 9. puhdistuslinjan rakentamiseen
valmiiksi vuonna 2014 ja kaasumoottorihankintaan v. 2015. Siirtoviemärien osalta varaudutaan suunnittelukauden alussa pieniin
investointeihin, kuten Talman mittausaseman paikan muuttamiseen Keravan rajalta Sipoon siirtoviemärilinjan viimeisen pumppaamon yhteyteen. Pihlajamäen ja Hyrylän pumppaamoille teetetään sähkö- ja automaatiolaitteistojen saneeraussuunnitelmat ja
meriviemäritunnelin pohjoisosalle betonirakenteiden kuntokartoi-
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tus. Suunnittelukauden loppuvuosina varaudutaan nostamaan Hyrylän siirtoviemärin loppupään kapasiteettia.
Viemärilaitoksen talous on sinänsä vakaalla pohjalla, mutta suunnittelukauden alkuun kohdistuu erittäin suuri käyttömaksun yksikköhinnan korotus. Viikinmäen puhdistamorakennusten suuren kiinteistöveron huomioon ottaminen tulevissa talousarvioissa nostaa jätevedenpuhdistuksen kuluja poikkeuksellisen paljon. Vuoden 2013 talousarvion alkuperäiseen yksikköhintaan (14,5 snt/m3) verrattuna
korotusta vuodelle 2014 kertyy peräti 20 %, kun käyttömaksun ennakkohinta on tarpeen nostaa 16,7 snt:iin/m3. Pääomakustannuksia
kattavan vuosimaksun nykyinen yksikköhinta (6 snt/m3) voidaan pitää lähivuosina puhdistamo- ym. investointien kattamiseksi ennallaan 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. Tuusulanjärvi-projektin rahoitustarve pysyy lähivuosina likimain ennallaan, sillä Tuusulanjärven hyvän vedenlaadun vakiinnuttaminen vaatii vielä monien vuosien ajan suunnitelmallisia hoitotoimenpiteitä ja ravinnekuormituksen huomattavaa vähentämistä.
Suuria haasteita kohdistuu hajakuormituksen vähentämiseen. Rantamo-Seittelin 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 ja
kalojen nousun mahdollistamiseksi on selvitetty yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja alueen kuntien kanssa, ja kuntayhtymä
hakee muutokselle tarvittaessa vesilain mukaisen luvan. Tuusulan
ja Järvenpään odotetaan jatkossa rahoittavan padon muutoshanketta alueidensa vesipinta-alojen suhteessa. Keravanjoen patomuutoshankkeiden osalta päästäneen suunnittelukauden alussa toteuttamaan Kellokosken altaan kunnostustöitä, mutta Haarajoen myllypadon muutoshankkeen eteneminen lupakäsittelyvaiheeseen edellyttää suunnitelmien hyväksyntää vesivoiman omistajien taholta.
Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen huomioon ottaminen
Yhtymäkokous merkitsi 10.4.2013 tiedoksi tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksen vuodelta 2012, jonka yhteenvedossa on todettu, että: ”Tavoitteiden asetanta ja selvitys niiden toteutumisesta
on edellisvuosien tapaan selkeää. Kaikki kolme yhtymäkokoukseen nähden sitovaa tavoitetta saavutettiin. Lisäksi suurin osa ohjeellisista tavoitteista saavutettiin.”
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Tarkastuslautakunnan arviointikertomus ei anna aihetta tavoitteiden asetantaa koskeviin muutoksiin, joten entiset tavoitteet vuodelle 2014 on vain tarkistettu vastaamaan toteutunutta kehitystä
siten, että tavoitteiden haasteellisuus on pyritty säilyttämään.
Käyttötalousosassa on sitovat summat pääosin poistettu, koska
vesimäärien suuri vuosittainen vaihtelu on vaikeasti ennakoitavissa viemärilaitoskulujen ja -tuottojen summiin. Loka-autoaseman
osalta sitovaksi on esitetty nettotulos. Sitovat summat on poistettu
myös vesistöjen hoidon osalta, koska vesistötuottojen vuosittaiset
ylijäämät siirretään jatkossa ennakkona seuraavan talousarviovuoden menojen kattamiseen, eikä tuottojen yhteissumma ole talousarviota laadittaessa tiedossa. Investointiosassa sitovia ovat
Viemärilaitosinvestoinnit ja Vesistöinvestoinnit. Rahoitusosaan ei
sisälly sitovia summia.
Käyttötalousosa
Talousarvion 2014 liitteenä 1 on vertailu vuoden 2012 tilinpäätökseen sekä tämän vuoden talousarvioon (TA 2013).
Toimintakulut (3 592 000 €) ovat kokonaisuutena 11,2 % suuremmat kuin tämän vuoden talousarviossa. Viemärilaitoskulut
(3 170 000 €) ovat puolestaan 13,1 % suuremmat vesimäärien
kasvun ja erityisesti jätevedenpuhdistuskustannusten nousun takia. 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 2,2 %:n taksankorotusta siirtoviemärien käyttökulujen nousua vastaavassa suhteessa 15,23 euroon/kuorma (+alv.), millä perusteella loka-autoaseman tuotot on
arvioitu 7 000 euroa käyttökuluja suuremmiksi.
Tuusulanjärvi-projektissa maatalouskuormituksen vähentäminen,
hoitokalastus, tehohapetuksen jatkaminen sekä rantojen kunnostus ovat edelleen keskeisiä kunnostustoimia.
Investointiosa
Siirtoviemärien täydennys- ja peruskorjaustyöt muodostavat
150 000 euron menoerän, johon sisältyy mm. Pihlajamäen pumppaamon sähkölaitteistojen saneerauksen suunnittelu, Kulomäen
ilmastointiaseman hajunpoistojärjestelyjen tehostaminen ja meriviemäritunnelin pohjoisosan kuntokartoitus. Puhdistamon laajennusinvestointeihin ja täydennystöihin varataan 1 310 000 euroa.
Vesistöinvestoinneissa varaudutaan vesistökaukovalvonnan alaasemien saneeraukseen ja Tuusulanjärven säännöstelypadon
muutoshankkeen suunnitteluun yhteensä 90 000 eurolla.
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Tuloslaskelmaosa
Kun liikevaihdon ja toimintakulujen erotuksena olevaan liikealijäämään lisätään rahoitustuotot ja -kulut, muodostuu alijäämäksi
ennen satunnaisia eriä, varauksia ja rahastosiirtoja 1 314 049 euroa. Rahastojen muutoksen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu -1 224 049 euroa.
Rahoitusosa
Kun rahoituslaskelmaosan tulorahoituseristä vähennetään em. investoinnit 1 550 000 euroa, saadaan rahoitustarpeeksi 562 017
euroa. Pääasiassa Viikinmäen puhdistamon laajennusinvestoinneista aiheutuva rahoitustarve pystytään kattamaan edellisten
vuosien tuotoilla. Vuoden 2014 lopussa kuntayhtymä on edelleen
velaton.
Taloushallinnon kehittämishanke
Vuoden 2014 talousarviota on 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
yleiskustannuslisänä vuodesta 2012 alkaen 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. 2014. Yleiskustannuslisät sisältyvät talousarviossa
kohtaan ”Muut viemärilaitoksen tuotot”.
Siltä osin kuin jäsenkunnilta perittävät vesistöjen kunnostusmaksut
ja muut vesistötuotot ylittävät tilinpäätöksessä vesienhoidon menot,
ei ylijäämää enää 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.
Tj:

Johtokunta päättää
a)

käsittelynsä jälkeen hyväksyä taloussuunnitelman
2014-2018 ja talousarvion 2014 luonnoksen lausuntokierrosta varten,

b)

c)
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pyytää jäsenkuntien lausunnot yhtymäkokoukselle
tehtävän ehdotuksen valmistelua varten 1.10.2013
mennessä ja
merkitä tiedoksi talousarvion perustelut (liite 1).

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli taloussuunnitelman vuosille
2014-2018 sekä talousarvion vuodelle 2014 ja asiasta käytiin
keskustelu.

Päätös:

Ehdotukset a, b ja c hyväksyttiin yksimielisesti.

71 §
MÄNTSÄLÄN SELVITYSPYYNTÖ KUNNAN JÄTEVESIEN JOHTAMISEKSI MERIVIEMÄRIN KAUTTA VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLE
Mäntsälän kunta ja Mäntsälän Vesi ovat lähettäneet liikelaitoskuntayhtymälle ja HSY:lle liitteenä 2 olevan kirjeen (pvm 7.8.2013),
jonka mukaisesti KUVES:ia ja HSY:tä pyydetään selvittämään,
millä hinnalla (€/m3) kunnan puhdistamolle nykyisin johdettavat jätevedet voitaisiin johtaa meriviemäriä pitkin sekä käsitellä Viikinmäessä. Lisäksi esitetään selvitettäväksi mahdolliset kapasiteetin
lisäysinvestointien vaikutukset hintoihin. Kustannustietoja on pyydetty lokakuun 2013 loppuun mennessä.
Mäntsälän meriviemäriin liittymisasiaa on selvitetty Mäntsälän
pyynnöstä aikaisemminkin teettämällä vuonna 1990 kunnan ja
kuntayhtymän yhteistyönä konsultilla yleissuunnitelmatasoinen
selvitys Mäntsälän liittämisestä meriviemäriin. Tuolloin kunta piti
liittymistä ja siirtoviemärin rakentamista niin kalliina, että kunta
luopui hankkeesta. Periaatteellisena ratkaisuna olisi ollut, että
Mäntsälästä olisi rakennettu Keravalle meriviemäritunnelin alkupäähän saakka ulottuva noin 28 km pitkä siirtoviemärilinja, jota
myös kuntayhtymä olisi voinut hyödyntää. Kuntayhtymän vesiä
olisi johdettu runkolinjaan yhdysviemäreillä Kellokoskelta, Keravan itäosista ja Sipoon länsiosista sekä yhtenä selvitysvaihtoehtona myös Tuusulan Jokelasta. Suunnitelmassa selvitettiin siirtoviemärin rakentamiskustannusten jakomalli ja arvioitiin erillisenä
työnä kunnalta vaadittava liittymismaksu ja muut ehdot. Yhteistyöhankkeena tehtyihin selvityksiin kului tuolloin aikaa noin yksi
vuosi.
Nykytilanteessa siirtoviemärin suunnittelun lähtökohdat verrattuna
yli 20 vuotta vanhaan tilanteeseen ovat ratkaisevasti muuttuneet,
eikä yleissuunnitelmaa sellaisenaan voida tehokkaasti hyödyntää.
Liikelaitoskuntayhtymän näkökulmasta Mäntsälän liittymisen ehdot ovat varsin monimutkaisesti selvitettävissä eikä riittävän luotettavia selvityksiä pystyttäne tekemään kunnan asettaman aikataulutavoitteen rajoissa. On odotettavissa, että jos kunta joutuu
vastaamaan koko siirtoviemärilinjan rakentamisesta Keravalle
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saakka ilman liikelaitoskuntayhtymän osallistumista hankkeeseen,
tulevat liittymisen ehdot Mäntsälälle aikaisempaa kalliimmaksi.
Kuntayhtymän jäsenyhteisöjen näkökantojen selvittämiseksi mahdollisen uuden yleissuunnittelutasoisen selvitystyön tarpeesta ja
liittymisen muista ehdoista päättämiseksi on tarpeen perustaa
asiantuntijatyöryhmä, jossa kaikki jäsenyhteisöt ja Mäntsälän Vesi
ovat edustettuina.
Tj:

Johtokunta
a)

käy asiasta keskustelun ja

b)

oikeuttaa liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtajan
kutsumaan koolle työryhmän selvittämään Mäntsälän
jätevesien meriviemäriin johtamisen ehtoja jäsenyhteisöjen ja Mäntsälän Veden/kunnan edustajien kesken.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti Mäntsälän jätevesien meriviemäriin johtamisesta aiemmin tehtyä selvitystä sekä tämänhetkistä tilannetta kuntayhtymän kannalta. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Käytiin ehdotuksen a mukainen keskustelu sekä ehdotus b hyväksyttiin yksimielisesti.

72 §
TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖS
Päätös nro 6/2013 (29.7.2013): Tuusulanjärven kalatutkimusyhteistyösopimus.
Päätökset asetetaan julkisesti nähtäville 25.9.2013 johtokunnan
pöytäkirjan nähtävänä ollessa liikelaitoskuntayhtymän toimistossa.
Tj:

Johtokunta merkitsee toimitusjohtajan päätöksen nro 6/2013 tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

73 §
SEURAAVA KOKOUS
Tj:

Johtokunta päättää pitää seuraavan kokouksen 9.10.2013 alkaen
klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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74 §
JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN ILMOITUS LÄSNÄOLO-OIKEUDEN OMAAVAN EDUSTAJAN VAIHTUMISESTA
Johtokunta merkitsi ensimmäisessä kokouksessaan 15.5.2013 (Jk
1/13, 40 §) tiedoksi johtokunnan kokouksissa läsnäolo-oikeutetut
jäsenyhteisöjen edustajat.
Uuden hallintosääntöluonnoksen 25.1 §:n kuuluu: ”Johtokunnan
kokouksessa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus jäsenyhteisöjen vesihuoltolaitosten edustajilla sekä liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtajalla. Lisäksi eräiden muiden liikelaitoskuntayhtymään asiakassuhteessa olevien kuntien vesihuoltolaitosten
edustajilla voi olla sopimuksessa määrätty läsnäolo-oikeus”.
Järvenpään Veden toimitusjohtaja Ari Kaunisto on ilmoittanut
sähköpostilla 28.8.2013, että Järvenpään kaupunki on nimennyt
hänet jatkossa läsnäolo-oikeutetuksi virkamiesedustajaksi tilajohtaja Jyrki Merosen tilalle.
Tj:

Johtokunta merkitsee tiedoksi Järvenpään Veden toimitusjohtaja
Ari Kauniston läsnäolo-oikeutetuksi edustajaksi Jyrki Merosen tilalle johtokunnan kokouksissa.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

75 §
KERAVANJOEN LISÄVESIPUMPPAAMON SÄHKÖMOOTTORIN KORJAUS JA JÄTEVESIPÄÄSTÖ KERAVANJOKEEN
Keravanjokeen on johdettu tänä kesänä lisävettä täydellä teholla
kahdella pumpulla 4.-17.6. välisenä aikana ja 17.6. lähtien vain
yhdellä pumpulla (400 l/s) toisen pumpun sähkömoottorin rikkouduttua. Toinen pumppu on kuitenkin voitu pitää käytössä keskeytyksettä koko kesän, joten tämän kesän lisävesimääräksi kertyy
3,7 milj. m3 lähes tavoitetta (3,8 – 4,0 milj. m3) vastaavasti.
Keravanjoen hygieeninen laatu oli pääosan kesäajasta uimavedeksi kelpaavaa. Kuitenkin 17.6. otettujen vesinäytteiden perusteella hygieeninen tila oli huono kahdessa pisteessä (Haarajoki/K45, Keravan ja Vantaan raja/K22). Syynä oli Tuusulan kunnan
siirtoviemärissä Kellokoskella 14.-26.6. välisenä aikana tapahtunut jätevesivuoto. Koska putkirikko havaittiin asukasilmoituksen
perusteella lähes kahden viikon kuluttua vuodon alkamisesta, ehti
jätevettä valua jokeen ilmeisesti useita tuhansia kuutiometrejä.
Uimaveden laadun merkittävää heikkenemistä ei olisi tuolloin voitu estää, vaikka molemmat lisävesipumput olisivat olleet käytössä.
Rikkoutunut sähkömoottori (500 kW) on toimitettu kesälomien jälkeen 26.8. Sähkö-Team Oy:n sähkökonekorjaamolle vaurioiden

9/11
arvioimista varten. Korjaamolta sähköpostilla 27.8. saatu tarjous
moottorin huolto- ja korjaustöistä on yhteensä 12 500 euroa (+alv
24 %). Hintaan sisältyvät purkutyöt, uusi käämitys, laakeripesien
tarkastus/koneistus, laakerit ja kokoonpano eli täyteen käyttökuntoon asennus. Toimitusaika on kolme viikkoa. Sähkömoottorin
korjaus ja kunnostaminen on perusteltua verrattuna uuden vastaavan moottorin hintaan (30 000 - 40 000 euroa).
Tj:

Päätös:

Johtokunta
a)

hyväksyy lisävesipumppaamon sähkömoottorin korjaamisen ja kunnostamisen Sähkö-Team Oy:n toimesta 12 500 euron (+alv. 24 %) tarjoushinnalla ja

b)

merkitsee tiedoksi Tuusulan kunnan Kellokosken siirtoviemärissä 14.-26.6.2013 tapahtuneen jätevesipäästön putkirikon seurauksena.

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

76 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET
Tj:

Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45. Pöytäkirjaan liitettiin
muutoksenhakuohjeet.

Puheenjohtaja
Matti Hilli
Pöytäkirjanpitäjä
Mima Sinisalo
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Vantaalla ..../....2013

Järvenpäässä ..../....2013

Tuomas Rinne

Kaisa Saarikorpi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valittaa tai ei
saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 66-71, 73-75
Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan
tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet
alla):
Pykälät: 72
Seuraavista hankintapäätöksistä ei saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, koska toimintaan sovelletaan erityisalojen hankintalakia, eivätkä hankintojen euromääräiset arvot ylitä
kynnysarvoja (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 30.3.2007/349, 12§). Päätöksistä voi tehdä hankintalain mukaisen hankintaoikaisuvaatimuksen, josta ohjeet jäljempänä.
Pykälät:
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimuksen johtokunnan kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnat ja niiden jäsenet ja jäsenenä oleva kuntayhtymä.
Oikaisuvaatimus tehdään Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 KERAVA. Sähköposti: kuves@kuves.fi.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
VALITUSOSOITUS JA –OHJEET
Johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä vain se, joka on ko.
asiassa aiemmin tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on yleinen oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Helsingin hallinto-oikeudelle, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI, sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu
nähtäväksi.
Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon
muutosta haetaan, miltä osin päätöksestä valitetaan, ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä
on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
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Valitusasiakirjat on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
HANKINTALAIN MUKAINEN HANKINTAOIKAISUVAATIMUS
Oikaisuohje
Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä
kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi
tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä
tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä
ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Hankintaoikaisuvaatimus tehdään Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän
johtokunnalle, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 KERAVA. Sähköposti: kuves@kuves.fi.

