Keski-Uudenmaan vesi.nsuoJelun
Illkelaltoskuntayhtymä
Johtokunta

ESITYSLISTA-

Jk 5113

PÖYTÄKIRJA

119

JOHTOKUNNAN KOKOUS
Aika:

11.12.2013 klo 17.00—18.10

Paikka:

Ravintola Krapihovl, Rantatle 2, 04310 Tuusula. Kokouksen jäl
keen tarjottiin päivällinen.

Läsnä:

jäsenet Eronen ja Slukola Järvenpään kaupungista,
jäsenet Honkasalo ja Raittiia Keravan kaupungista,
Jäsen Toivanen Tuusuian kunnasta,
Jäsenet Hilli ja Rinne HelsIngin seudun ympärlstöpaivelut -kunta
yhtymästä,
toimitusjohtaja Kaunisto Järvenpään Vedestä
tekninen johtaja Myliyvirta Sipoon kunnasta
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteeri Sinisalo

Poissa:

Jäsen Kumpulainen Tuusulan kunnasta ja varajäsen Nyman Jär
venpään kaupungista sekä Jäsen Halonen ja varajäsen Hakanen
Vantaan kaupungista

Puheenjohtaja:

Hilli

Pöytäidrjanpitäjä:

Sinisalo

96~
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVAL.TAISUUS
Päätös:

Kokous todettiin lallilsestI koollekutsutuksl sekä päätösvaltalseksl.

97~
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jukka Halonen ja Ossi
Honkasalo.
TJ:

VaNtaan kaksi pöytäkhjan tarkastajaa.

Päätös:

roytäklrjantarkastajlksl valIttiin Ossi Honkasaio Ja Tuomas Rinne.
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§
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Tj:

Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestyk
seksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Tj:

Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväk
syneet pöytäkirjan Johtokunta 4/13.

Päätös:

Todettiin.
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§

YHTYMÄKOKOUKSEN 2/13 PÄÄTÖKSET
Yhtymäkokouksen 13.11.2013 pitämän kokouksen pöytäkirja Yk
2/13 on jaettu johtokunnalle.
Tj:

Johtokunta

Päätös:
101

a)

merkitsee pöytäkirjan Yk 2/13 tiedoksi ja

b)

päättää panna sen päätökset täytäntöön.

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

§

TUUSULANJÄRVEN OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA
Tj:

Merkitään tiedoksi Ohjausryhmän pöytäkirja 2/13.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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§

VUODEN 2014 TYÖOHJELMA
Kuntayhtymän työohjelma vuodelle 2014 on esitetty liitteessä 1.
Viemärilaitospuolella tärkein investointikohde on Viikinmäen
puhdistamon 9. käsittelylinjan rakentaminen valmiiksi. Omista
investointikohteista
tärkeimmät
ovat
viemärilaitoksen
varautumissuunnitelman laatiminen, viemäritunnelin pohjoisosan
peruskuntokartoitus, Hyrylän pumppaamolla sähkölaitteistojen
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saneeraussuunnittelu ja ohipumppausyhteyden toteutus sekä
Sipoon Talman mittausaseman korjauksen suunnittelu ja toteutus.
Tuusulanjärvi-projektissa painopiste on hoitokalastuksen ohella
pienten kosteikkojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Rantamo
Seittelin kosteikkojärjestelmän vaikutusten seuranta jatkuu
edelleen yhteistyössä Suomen ym päristökeskuksen kanssa.
Muussa vesienhoidossa varaudutaan Tuusulanjärven padon
automatisoinnin suunnitteluun. Kuntayhtymän vesistövalvonta
järjestelmän ala-asemalaitteistojen ja tiedonsiirtoyhteyksien uusi
mistarve selvitetään ja investoinnit pyritään mahdollisuuksien
mukaan toteuttamaan.
Tuusulan kunta on saanut tänä vuonna Keravanjoen Kellokosken
patoaltaan
kunnostustöille
lainvoimaisen
vesiluvan.
Sopimuskumppanina kuntayhtymän edustaja on mukana
kunnostustöiden seurantatyöryhmässä.
Tj:

Johtokunta hyväksyy ohjeellisena vuoden 2014 työohjelman.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli vuoden 2014 työohjelman, ja
asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§

LAUSUNTO KERCA -LOGISTIIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA
Keravan kaupunkisuunnitteluyksikkö on pyytänyt sähköpostilla
(11 .11.2013) lausuntoa Alikeravan logistiikka-alueen länsiosan
asemakaavan muutoksesta 11.12.2013 mennessä. Alueen kaa
vam uutokset perustuvat lähinnä tarpeeseen poistaa raideli iken
neyhteysvaraus asemakaavasta. Johtokunnalle on jaettu oheisai
neistona asemakaavan m uutosehdotus (mukana kaavamerkinnät
ja -määräykset), muutoksella poistuva kaava ja katusuunnitelma
luonnos (johon on merkitty mm. hulevesialtaat).
Laaja-alaisen logistiikkakeskuksen (Kerca) alueelle on arvioitu tu
levan päällystettyjä pintoja useita kymmeniä hehtaareja. Suuren
rankkasateen aikana alueella voi muodostua huomattavasti yli
kymmenentuhatta kuutiometriä hulevesiä, joista ilman tasausjär
jestelmiä voisi aiheutua haitallista tulvimista alapuolisessa Nis
sinojassa/Rekolanpurossa.
Liikelaitoskuntayhtymän lausuntoluonnos on liitteenä 2. Kuntayh
tymä antoi viime kesänä kaupungille myös logistiikka-alueen itä
osan asemakaavan muutoksesta pääosiltaan vastaavansisältöi
sen virkamieslausunnon.
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Johtokunta hyväksyy annettavaksi liitteen 2 mukaisen lausunnon
Keravan kaupunkisuunnittelulle Kerca logistiikka-alueen länsiosan
asemakaavan muutoksesta.

Tj:

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli lausuntoehdotuksen, ja asiasta
käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§

SIPOON TALMAN MITTAUSASEMAN SANEERAUKSEN ESISELVITYS
Sipoon Nikkilän jätevedet mitataan v. 1997 käyttöönotetulla kun
tayhtymän omistamalla Talman mittausasemalla, jonka venturi
mittauskanavassa on selviä eroosiovaurioita. Kanavan seinämien
kuluneisuus ja epätasaisuus voi aiheuttaa virhettä mittaustuloksiin
suurehkoilla jätevesivirtaamilla, jos vauriot lisääntyvät. Kuntayh
tymä laati vaurioiden korjaamiseksi talvella 2011 luonnoksen työselitykseksi ja urakkaohjelmaksi. Yhtymähallituksen yleisjaosto
hyväksyi 9.2.2011 betonirakenteiden korjaustyön kilpailuifamisen
vuoden 2011 aikana sekä teetettäväksi betonityöselityksen kon
sulttityönä.
Mittausaseman saneeraushanketta on kuitenkin lykätty, koska
noin kolme viikkoa kestävän saneerauksen aikana jätevesien ohijohtaminen olisi tullut suhteettoman kalliiksi. Lisäksi asiaan vaikut
taa Talman osayleiskaavaan perustuva alueen huomattavan suuri
väestönkasvutavoite, jolloin saneerattu mittauskanavarakenne
voisi jäädä tulevaisuudessa alimittaiseksi. Näistä syistä konsultiksi
v. 2011 valitulla FCG Oy:llä on teetetty viime talvena perusteelli
sempi mittausaseman saneerauksen esiselvitys, jossa on tarkas
teltu väestöennusteen perusteella mittauskanavan kapasiteetin
riittävyyttä ja saneerauskustannuksia sekä vaihtoehtona magneet
tisen virtausm ittarin asentamista nykyiseen venturikanavaan.
Liitteenä 3 olevan esiselvityksen perusteella saneerausvaihtoeh
tojen kustannukset ovat seuraavat:
-

-

VEi: betonirakenteen korjaaminen n. 80 000 €
VE2: magneettisen virtausmittarin asennus n. 35 000 €

Johtokunnalle on myös jaettu alustava tarjous ohipumppauskalus
ton kustannusten m uodostum isesta betonirakenteen korjaustyön
aikana. Korjaamalla betonirakenne voitaisiin nykyistä mittauska
navaa hyödyntää vielä ainakin 10 vuotta ja mahdollisesti jopa
vuoteen 2030 saakka. Magneettisen virtausmittarin asennus on
kuitenkin selvästi halvempana ratkaisuna parempi vaihtoehto, jos
siitä aiheutuva padotuksen lisääntyminen yläpuolisessa Sipoon
viemärissä ei aiheuta ongelmia.
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Yhteistyössä Sipoon kunnan kanssa on tänä syksynä lisäksi selvi
tetty kolmatta vaihtoehtoa, jossa kuntayhtymä asentaisi magneet
tisen virtausmittarin kauempana Keravan rajasta sijaitsevalle Si
poon siirtoviemärin viimeiselle pumppaamolle. Se on saneerattu
syksyn aikana ja siellä on paikkavaraus virtausmittarille. Sen li
säksi kuitenkin tarvitaan uusi mittauskaivo ja pieni virtausmittari
siirtolinjan pumppaamon ja Talman mittausaseman välialueelta tu
levan viemäriputken vesille. Kun kolmannen vaihtoehdon kustan
nukset ovat selvillä, voidaan tehdä päätös mittaustavan valinnas
ta.
Tj:

Johtokunta merkitsee tiedoksi liitteenä 3 olevan Talman mittaus
aseman saneerauksen esiselvityksen.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli esiselvityksen, ja asiasta käy
tiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§

UUDEN SÄHKÖMOOTTORIN HANKINTA KERAVANJOEN LISÄVESIPUMPPAAMOLLE
Johtokunta hyväksyi 28.8.2013 (Jk 3/13, 75 §) Ridasjärven lisä
vesipumppaamon sähkömoottorin korjaamisen ja kunnostamisen
Sähkö-Team Oy:n toimesta 12 500 euron (+alv. 24 %) tarjoushin
nalla. Sähkömoottorin korjaus ja kunnostaminen arvioitiin tuolloin
perustelluksi verrattuna uuden vastaavan moottorin hankintaan
(hinta-arvio 30 000 40 000 euroa).
-

Sähkömoottoria purettaessa kuitenkin ilmeni, että sen roottori oli
vaurioitunut eikä sitä ollut mahdollista korjata. Sähkö-Team Oy:n
välityksellä saatiin vaihtoehtoiset tarjoukset neljästä vastaavante
hoisesta (315 kW) ja kohteeseen asennusmitoiltaan sopivasta
moottorista seuraavin hintatiedoin:
-

-

-

ABB (hyötysuhdeluokka 1E3)
ABB (hyötysuhdeluokka lE2)
Saksalainen moottori
Moves (kiinalainen)

32
29
29
24

000
800
000
000

€
€
€
€

EU on hyväksynyt heinäkuussa 2009 jäsenmaita velvoittavan ase
tuksen, joka koskee Eu P-d irektiivin 2005/32/EY täytäntöönpane
mista sähkömoottoreiden ekologista suunnittelua koskevien vaa
timusten osalta. Direktiivin tarkoituksena on rajoittaa vähemmän
energiatehokkaiden moottoreiden käyttöä Euroopassa. Teholtaan
0,75—375 kW:n kolmivaiheisten sähkömoottoreiden on pitänyt
16.6.2011 alkaen täyttää hyötysuhdeluokka 1E2. Vuoden 2015
alusta lähtien vaatimuksena on tehoalueella 7,5—375 kW luokka
lE3. Sähkömoottorien energiatehokkuutta ja luokitusta havainnol
listava artikkeli ‘Sähkömoottorin hyötysuhteella on väliä’ on jaettu
johtokunnalle.
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Tarjotuista moottoreista vain ABB:n kalliimpi malli vastaa energia
tehokkuudeltaan parasta 1 E3-luokitusta (muut l E2-luokkaa). Sen
voi myös laadukkaimpana arvioida olevan muita pitkäikäisempi.
Energiatehokkuus, laatu ja huoltovarmuus huomioon ottaen toimi
tusjohtaja hyväksyi lokakuussa Sähkö-Team Oy:n tarjouksen
ABB:n hyötysuhdeluokkaa lE3 vastaavasta 32 000 €:n (alv. 0 %)
hintaisesta moottorista. Uusi moottori on asennettu paikoilleen
marraskuun viimeisellä viikolla.
Tj:

Johtokunta merkitsee tiedoksi uuden sähkömoofforin hankinnan
Ridasjärven lisävesipumppaamolle.

Käsittely:

Toimitusjohtaja selvitti moottorihankintaa.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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§

SEURAAVA KOKOUS JA VUODEN 2014 KOKOUSOHJELMA
Tj:

Johtokunta päättää
a)

pitää seuraavan kokouksen keskiviikkona 15.1.2014
alkaen klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa ja

b)

hyväksyä seuraavan kokousohjelman vuodelle 2014.
(hallituksen kokoukset keskiviikkoisin klo 17.00):
19.2. (hiihtolomaviikko, vaihtoehtona 26.2.)
26.3. (varaus)
7.5.
11.6. (+mahdollinen kesäretki iltapäivällä)
27.8.
8.10.
5.11. (varaus)
10.12.
Kevätyhtymäkokous: keskiviikkona 16.4. klo 15.00.
Syysyhtymäkokous: keskiviikkona 12.11. klo 15.00.

Päätös:
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Kokousohjelma hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti siten, että
helmikuun kokouspäivämääräksi päätettiin 26.2.2014.

§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET
Tj:

Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään muu
toksenhakuohjeet.

Päätös:
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10. Pöytäkirjaan liitettiin
m uutoksenhakuohjeet.
Puheenjohtaja
Matti Hilli
Pöytäkirjanpitäjä

,,~Liir~—~-- ~-ti~J~
Mima Sinisalo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
Keravalla ~

Vantaalla

Ossi Honkasalo

Tuomas Rinne
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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 valm istelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 96-106
Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan
tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet
alla):
Pykälät:
Seuraavista hankintapäätöksistä ei saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, koska toimin
taan sovelletaan erityisalojen hankintalakia, eivätkä hankintojen euromääräiset arvot yhtä
kynnysarvoja (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksi
köiden hankinnoista 30.3.2007/349, 12~). Päätöksistä voi tehdä hankintalain mukaisen han
kintaoikaisuvaatimuksen, josta ohjeet jäljem pänä.
Pykälät:
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimuksen johtokunnan kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on kohdis
tettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä jä
senkunnat 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 kunnal
lisvalituksella 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 oike
us tehdä oikaisuvaatimus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt vir
heellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai pää
tös on muuten lainvastainen. Kunnallisvahitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa pää
töksen tiedoksisaannista Helsingin halhinto-oikeudelle, Radanrakentajantie 5, 00520
HELSINKI, sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätökses
tä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen Iähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on ase
tettu nähtäväksi.
Valituskirjassa on ilmoitettava vahittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon
muutosta haetaan, miltä osin päätöksestä valitetaan, ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtä
väksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjan on valittajan tai vahituskirjan muun laa
tijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä
on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Vahituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Vahitusasiakirjat on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle ennen vahitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla vahitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen vahitusajan päättymistä.
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HANKINTALAIN MUKAINEN HANKINTAOIKAISUVAATIMUS
Oikaisuohje
Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia han
kintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikafsua voi vaatia hankintayksiköltä
kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö
mästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkai
susta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi
tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas
taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Täl
laisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvi
tystä tietoliikenneyhteyksien toim imattom uudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka joh
dosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saa
neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä
tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä tod isteell ista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katso
taan tapahtuneeksi saantitodistu ksen osoittamana aikana tai erill iseen tiedoksisaantitod istuk
seen merkittynä aikana.
Hanki ntaoi kaisua 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 han
kintayksikön hallussa.
Hankintaoikaisuvaatimus tehdään Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän
johtokunnalle, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 KERAVA. Sähköposti: kuves@kuves.fi.
Pöytäkirja pidetään 27. päivänä tammikuuta 2014 klo 8.00-1 5.00 yleisesti nähtävänä KeskiUudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän toimistossa, osoite Kultasepänkatu 4 B,
04250 Kerava.
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta otetun jäljennöksen todistaa vi
rallisesti oikeaksi
Keravalla 13. päivänä tammikuuta 2014
Pöytäkirjanpitäjä
Mima Sinisalo

