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Jk 5/14

JOHTOKUNNAN KOKOUS
Aika:

27.8.2014 klo 17.00

Paikka:

Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Läsnä:

jäsen Myllyvirta Järvenpään kaupungista ja jäsen Siukolan vara
jäsen Huuhtanen Tuusulan kunnasta,

—

18.15

jäsen Honkasalo (klo 17.00-18.10) ja jäsen Raittilan varajäsen
Komokallio Keravan kaupungista,
jäsen Toivanen Tuusulan kunnasta,
jäsenet Halonen, Heikkilä ja Hilli Helsingin seudun ympäristöpal
velut -kuntayhtymästä,
toimitusjohtaja Kaunisto Järvenpään Vedestä
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteeri Sinisalo
Poissa:

jäsen Kumpulaisen (Tuusulan kunnasta) varajäsen Nyman Jär
venpään kaupungista

Puheenjohtaja:

Hilli

Pöytäkirjanpitäjä:

Sinisalo
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§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

57~
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tuula Kumpulainen ja Marikki
Myllyvirta.
Tj:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Marikki Myllyvirta ja Ilona Toivanen.
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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 4/14.

Päätös:

Todettiin.
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§

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JA VUODEN 2015 TALOUSARVIO
Kunnan taloussuunnitelmaa koskevat kuntalain säännökset ovat
soveltuvin osin voimassa myös liikelaitoskuntayhtymässä. Use
amman vuoden kattavaa taloussuunnitelmaa on perusteltua tar
kistaa vuosittain, jolloin tarkemmin käsiteltävä ensimmäinen vuosi
vastaa seuraavan vuoden talousarvion kohtia.
Johtokunta hyväksyy talousarvion, mutta yhtymäkokouksen tehtä
vänä on päättää syysyhtymäkokouksessa taloussuunnitelmaan
sisältyvistä liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja
taloudellisista tavoitteista. Sitä ennen jäsenyhteisöille varataan ti
laisuus antaa lausuntonsa taloussuunnitelmasta.
Johtokunnalle on jaettu luonnoksena (20.8.2014) vuosien 20152019 taloussuunnitelma TS 15-19 ja talousarvio 2015.
Taloussuunnitelman pääpiirteet
Viemärilaitostoim inta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän
taloudessa. Viikinmäen puhdistamolla on suunnittelukaudella
edelleen tiedossa merkittäviä saneerausinvestointeja puhd ista
mon riittävän puhdistustehon, kapasiteetin ja toimintavarmuuden
säilyttämiseksi sekä energiatehokkuuden parantamiseksi.
Siirtoviemäri-investoinneissa varaudutaan suunnittelemaan ja to
teuttamaan siirtoviemärijärjestelmän turvallista ja häiriötöntä käyt
töä parantavia saneeraustoimenpiteitä vuonna 2014 valmistuvan
varautumissuunnitelman mukaisesti. Lähivuosien merkittävimpiä
investointeja ovat Hyrylän ja Pihlajamäen sähkölaitteistojen uusi
miset. Suunnittelukauden loppupuolella varaudutaan tunnelin
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pohjoisosan betonirakenteiden saneerauksiin sekä lisäämään Hy
rylän siirtoviemärin loppupään kapasiteettia.
Viemärilaitoksen talous on vakaalla pohjalla. Suunnittelukauden al
kuun kohdistuu melko suuri käyttömaksun yksikköhinnan korotus.
Viikinmäen puhdistamon vuosia 2010-2012 koskevan kiinteistöve
ron huomioon ottaminen takautuvasti kolmena lähivuotena nostaa
jätevedenpuhdistuksen kuluja melko paljon. Vuoden 2014 talousar
vion alkuperäiseen yksikköhintaan (16,7 snt/m3) verrattuna korotus
ta vuodelle 2015 kertyy 13 %, kun käyttömaksun ennakkohinta on
tarpeen nostaa 18,8 snt:iin/m3. Pääomakustannuksia kattavan vuo
simaksun nykyinen yksikköhinta (6 sntlm3) voidaan pitää lähivuosi
na ennallaan, mutta vuosille 2018-2019 kohdistuu merkittävä vuo
simaksun korotus ilman lainanottoa.
Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toi
sen tehtäväryhmän. Tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen
tilaa kustannustehokkailla hoitotoimenpiteillä ja rakennustöillä mo
nipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi.
Tuusulanjärvi-projektin rahoitustarve pysyy lähivuosina likimain en
nallaan. Tavoitteena on Tuusulanjärven nykyistä paremman vedenlaadun vakiinnuttaminen ja hyvän ekologisen tilan saavuttaminen
vuoteen 2021 mennessä. Tämä vaatii vuosittain hyväksi havaittujen
kunnostustoim ien jatkamista ja ravinnekuorm ituksen huomattavaa
vähentämistä.
Tuusulanjoen säännöstelypadon rakenteellista muuttamista help
pohoitoisemmaksi on suunniteltu yhteistyössä Uudenmaan ELY
keskuksen ja valuma-alueen kuntien, Tuusulan ja Järvenpään
kanssa. Patom uutoksen ja kalatien toteutussuunnitelma valmistuu
suunnittelukauden alkuun mennessä ja työt pyritään toteuttamaan
kuntapuolen ja ELY-keskuksen yhteistyöhankkeena suunnittelukauden alussa, jos osapuolet varaavat tarvittavat määrärahat. Tuu
sulan ja Järvenpään odotetaan rahoittavan padon muutoshanketta
alueidensa vesipinta-alojen suhteessa.
Keravanjoen yhteistyöhankkeiden osalta Kellokosken patoaltaan
kunnostustyöt voitaneen aloittaa suunnittelukauden alussa Tuusu
lan kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteishankkeena.
Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen huomioon otta
minen
Yhtymäkokous merkitsi 16.4.2014 tiedoksi tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksen vuodelta 2013, jonka yhteenvedossa on to
dettu, että: “Tavoitteiden asetanta ja selvitys niiden toteutumisesta
on selkeää. Kaikki kolme yhtymäkokoukseen nähden sitovaa ta
voitetta saavutettiin. Lisäksi ohjeelliset tavoitteet joko saavutettiin
tai niistä jäätiin niukasti.”
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Tarkastuslautakunnan arviointikertomus ei anna aihetta tavoittei
den asetantaa koskeviin muutoksiin, joten entiset tavoitteet vuo
delle 2015 on vain tarkistettu vastaamaan toteutunutta kehitystä
siten, että tavoitteiden haasteellisuus on pyritty säilyttämään.
Käyttötalousosassa on sitovaksi esitetty vain Loka-autoaseman
nettotulos. Muita sitovia summia ei esitetä, koska vesimäärien
suuri vuosittainen vaihtelu on vaikeasti ennakoitavissa viemärilai
toskulujen ja -tuottojen summiin. Sitovia summia ei esitetä myös
kään vesistöjen hoidon osalta, koska vesistötuottojen vuosittaiset
ylijäämät siirretään ennakkona seuraavan talousarviovuoden me
nojen kattamiseen, eikä tuottojen yhteissumma ole talousarviota
laadittaessa tiedossa. Investoi ntiosassa sitovia ovat Viemärilai
tosinvestoinnit ja Vesistöinvestoinnit. Rahoitusosaan ei sisälly si
tovia summia.
Käyttötalousosa
Talousarvion 2015 liitteenä 1 on vertailu vuoden 2013 tilinpäätök
seen sekä tämän vuoden talousarvioon (TA 2014).
Toimintakulut (4023 000 €) ovat kokonaisuutena 12,0 % suu
remmat kuin tämän vuoden talousarviossa. Viemärilaitoskulut
(3 595 000 €) ovat puolestaan 13,4 % suuremmat jätevedenpuh
distuskustannusten nousun ja erityisesti ko. kustannuksiin sisälty
vän Viikinmäen puhdistamon takautuvasti maksettavan kiinteistövero-osuuden takia. Toim intatuotoissa pääosan muodostavat
käyttö- ja vuosimaksut, joiden lisäksi ulkopuoliset kunnat maksa
vat pääomakorvauksia ja sopimusten mukaan muita viemärilai
toksen tuloja. Kulomäen loka-autoaseman käyttömenot katetaan
perittävillä maksuilla. Loka-autokuormien taksa esitetään pidettä
väksi ennallaan 15,23 eurossa/kuorma (+alv.), koska siirtoviemäri
en ja loka-autoaseman toimintakulut eivät nouse. Loka-autoase
man tuotot on arvioitu 8 000 euroa käyttökuluja suuremmiksi.
Tuusulanjärvi-projektissa maatalouskuormituksen vähentäminen,
hoitokalastus, tehohapetuksen jatkaminen sekä rantojen kunnos
tus ovat edelleen keskeisiä kunnostustoimia.
Investointiosa
Siirtoviemärien täydennys- ja peruskorjaustyöt muodostavat
200 000 euron menoerän, johon sisältyy mm. Hyrylän pumppaa
mon sähkölaitteistojen uusiminen, Pihlajamäen pumppaamon
sähkölaitteistojen saneerauksen suunnittelu ja meriviemäritunne
lin pohjoisosan kuntokartoitus. Puhdistamon perusparannusinves
tointeihin ja täydennystöihin varataan 1110 000 euroa.
Vesistöinvestoinneissa varaudutaan vesistökaukovalvonnan alaasemien saneeraukseen 75 000 eurolla.
Tuloslaskelmaosa
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Kun liikevaihdon ja toimintakulujen erotuksena olevaan liikeali
jäämään lisätään rahoitustuotot ja -kulut, muodostuu alijäämäksi
ennen satunnaisia eriä, varauksia ja rahastosiirtoja 648 018 eu
roa. Rahastojen muutoksen jälkeen tilikauden alijäämäksi muo
dostuu -573 018 euroa.
Rahoitusosa
Kun rahoituslaskelmaosan tulorahoituseristä vähennetään em. in
vestoinnit 1 385 000 euroa, saadaan rahoitustarpeeksi 402 648
euroa. Pääasiassa Viikinmäen puhdistamon investoinneista ai
heutuva rahoitustarve pystytään kattamaan edellisten vuosien
tuotoilla. Vuoden 2015 lopussa kuntayhtymä on edelleen velaton.
Taloushallinnon kehittäminen ja toimintojen eriyttäminen
Talousarviota on täydennetty liitetiedoilla, joissa esitetään viemäri
laitostoiminnan osalta eriytetty tase sekä tulos- ja rahoituslaskel
mat.
Viemärilaitostoiminnan ja vesienhoidon talouden eriyttäminen on
yhteisten kustannusten osalta toteutettu siten, että talousarviossa
vesienhoidon tuloista (pois lukien Tuusulanjärvi-projekti) siirretään
yleiskustannuslisänä vuosittain 25 000 euroa kattamaan osuuttaan
yhteisistä kustannuksista. Yleiskustannuslisä sisältää osuudet toimi
tusjohtajan ja toimistohenkilöstön palkkakuluista ja muista toimistosekä hallintokuluista. Tuusulanjärvi-projektille kohdistuu vastaavasti
15 000 euron suuwinen yleiskustannuslisä v. 2015. Yleiskustannus
lisät sisältyvät talousarviossa kohtaan “Muut viemärilaitoksen tuo
tot”.
Siltä osin kuin jäsenkunnilta perittävät vesistöjen kunnostusmaksut
ja muut vesistötuotot ylittävät tilinpäätöksessä vesienhoidon menot,
ei ylijäämää enää esitetä kattamaan viemärilaitostoiminnan kustan
nuksia osuutena yhteisiin kustannuksiin, vaan ylijäämä esitetään
siirrettäväksi ennakkona kattamaan seuraavan vuoden vesienhoito
kustannuksia.
Vuoden 2014 syysyhtymäkokouksessa päätetään uuden poistosuunnitelman hyväksymisestä vuodesta 2014 alkaen todellisten pit
kän tähtäyksen investointikustannusten ja poistojen välisen tasa
painon saavuttamiseksi.
Tj:

Johtokunta päättää
a)

käsittelynsä jälkeen hyväksyä taloussuunnitelman
2015-2019 ja talousarvion 2015 luonnoksen lausun
tokierrosta varten ja

b)

pyytää jäsenyhteisöjen lausunnot sekä vesistöjen
hoidon osalta myös Vantaan kaupungin lausunnon

6/11
yhtymäkokoukselle tehtävän ehdotuksen valmistelua
varten 30.9.2014 mennessä.
Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli taloussuunnitelman vuosille
2015 2019 sekä talousarvion vuodelle 2015 ja asiasta käytiin
keskustelu.
—

Päätös:
61

Ehdotukset a) ja b) hyväksyttiin yksimielisesti.

§

TARJOUS TUUSULANJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYPADON MUUTOSTÖIDEN JA KALATIEN SUUNNITTELUSTA
Johtokunta oikeutti 11.6.2014 (Jk 4/14, 51 §) toimitusjohtajan pyy
tämään tarjouksen Tuusulanjärven patomuutosten toteuttamista
son suunnittelusta AF-Consult Oy:ltä.
Tarjous pyydettiin Tuusulanjärven padon automatisoinnin ja kalatien suunnittelusta AF-Consult Oy:n Hydro Power -ryhmältä (ent.
Vesirakentaja Oy) sähköpostilla 11.8.2014 liitteen 1 mukaisesti.
Toukokuussa oli käyty yhtiön kanssa neuvottelut heidän vaI
miudestaan ko. suunnittelutehtävään. Tarjous saatiin 15.8.2014 ja
se täytti tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Tarjous on jaettu
johtokunnalle keskeisiltä osin liitteenä 2.
Padon muutostöille ja kalatien rakentamiselle laaditaan tarjouksen
mukaisesti tekniset ja kaupalliset asiakirjat. Suunnittelussa ote
taan huomioon säännöstelylupien, säännöstelyn käytännön to
teuttamisen ja kalatielle esitettyjen minimivirtaamien asettamat
reunaehdot.
Suunnittelutyö sisältää seuraavat vaiheet:
Toteutustason suurviitelmien laatiminen
1) Patorakenteiden muutossuunnitelmat nykyisen puuluukun
muuttamiseksi automatisoiduksi teräsrakenteiseksi luukuksi
2) Sähkökeskuksen ja nostokoneistojen sijoitussuunnitelma
3) Kalatien rakennussuunnitelmat
4) Rakennustöiden työvaiheiden suunnittelu, tarjouspyyntö ja työselitys
O

Kaupallisten asiakirjojen laadinta suunnittelukohteista
1) Uuden teräsluukun hankintaohjelma, jossa kuvataan sähköis
tystarpeet (lämmitys ja luukun käyttö)
O

Kustannusarvio eriteltynä
1) Luukkuhankinta
2) Patorakenteiden muutostyöt
3) Kalatien rakentaminen
O
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Työn arvioidaan valmistuvan 2014 loppuun mennessä, jos tilaaja
toimittaa ajoissa lähtömateriaalin. Työssä tarvittavan kartta- ja mit
tausaineiston hankinnassa kuntayhtymä toimii yhteistyössä Tuu
sulan kunnan kanssa.
Tarjouksen mukainen kiinteä kokonaispalkkio on 19 300 € (+alv)
ja sitä vastaava arvioitu työtuntimäärä 180 h. Hintaan sisältyy yksi
suunnittelukokous Keravalla tai Tuusulassa.
Tarjottujen optioiden osalta kiinteät kokonaispalkkiot ovat:
luukkuhankinnan kilpailutus 2 700 € (+alv)
avustaminen urakoitsijan valinnassa 3 300 € (+alv)

-

-

AF-Consult Oy:n Hydro Power -ryhmällä on referenssien perus
teella vankka kokemus voimalaitos- ja patosuunnittelusta ja se on
aikaisemmin laatinut suunnitelmia ja selvityksiä mm. Haarajoen ja
Kellokosken patohankkeissa. Tarjous on perusteltua hyväksyä.
Tavoitteena on, että säännöstelypadon muutoshanke päästään
toteuttamaan vuoden 2015 aikana. Lopullinen aikataulu riippuu
hankkeen muiden osapuolten valmiudesta osallistua hankkee
seen vuonna 2015. Hanke toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan
ELY-keskuksen, Tuusulan kunnan ja Järvenpään kaupungin
kanssa ja näiden tahojen rahoituksella. Kuntayhtymä vastaa
hankkeen koordinoinnista.
Tj:

Johtokunta
a)

hyväksyy AF-Consult Oy:n tarjouksen Tuusulanjärven
säännöstelypadon m uutostöiden ja kalatien toteutta
mistason suunnittelusta 19 300 euron (alv. 0 %) kun
teällä kokonaishinnalla liitteenä 2 olevan tarjouksen
mukaisesti,

b)

oikeuttaa toimitusjohtajan tarpeen mukaan myöhem
min päättämään luukkuhankinnan kilpailutusta ja ura
koitsijan valinnassa avustamista koskevien optioiden
tilaamisesta tarjouksen mukaisilla hinnoilla.

c)

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouk
sessa.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli saadun tarjouksen ja asiasta
käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotukset a) ja b) hyväksyttiin yksimielisesti ja c) pöytäkirja hy
väksyttiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
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62 §
VANTAANJOEN JÄTEVESIVESIPÄÄSTÖJEN
VALMISTUMINEN

VÄHENTÄMISHANKKEEN

(MAKERA)

Helsingin seudun ympäristöpalvelut —kuntayhtymän vetovastuulla
on vuosina 2012-2014 toteutettu Vantaanjoen valuma-alueen ve
sihuoltolaitosten ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuoje
luyhd istyksen yhteistyönä “Vantaanjoen jätevesivesipäästöjen hal
linta-/MAKERA” —hanke. Loppuraportti valmistui 25.4.2014 ja se
on jaettu liitteenä 3 johtokunnalle pääosin ilman laajaa liiteaineis
toa. Loppuraporttiin sisältyvä tiivistelmä “Vantaanjoen jätevesijär
jestelmän kapasiteettitarkastelu ja jätevesipäästöjen torjuntastra
tegian kustannusarvio” on myös jaettu johtokunnalle liitteenä 4.
Uudenmaan liitto myönsi 24.10.2011 maakunnan kehittämisrahaa
85 000 euroa (50 %) Vantaanjoen jätevesipäästöjen vähentämis
hankkeelle. Kuntayhtymän rahoitusosuus kokonaiskustannuksil
taan 170 000 euron hankkeessa oli 4 000 euroa + oman työn
osuutena 2 500 euroa. Kuntayhtymän edustaja ohjausryhmässä
on ollut toimitusjohtaja ja projektiryhmässä (“pumppaamoryhmä”)
käyttöinsinööri.
MAKERA-hankkeessa on pyritty yhteistyön kautta toteuttamaan
toimintamalli, jolla voidaan estää hallitsemattomia ylivuotoja.
Työssä on selvitetty tarvittavat tekniset ratkaisut ja niiden kustan
nusarviot päätöksenteon tueksi. Hankkeessa on kehitelty yhteisiä
toim intatapoja erityisesti jätevesipum ppaamojen varustelun ja
huoltotoim intojen osalta sekä kehitetty tiedonkulkua poikkeustilan
teissa. Kunnittain on kartoitettu myös jätevesiverkostojen kuntoa
sekä laadittu konsulttityönä kapasiteettimallinnuksia kaikkien ve
sihuoltolaitosten esimerkkikohteille.
Liikelaitoskuntayhtymän osalta on laadittu kapasiteettimallinnus
Järvenpää-Kerava —siirtoviemärille. Mallinnuksen tuloksena on
todettu, että Järvenpään pumppaamon jälkeinen viettoviemäri pa
dottaa rankkasateilla. Alkupäässä padotuksen syy on selkeästi lii
an pieni putki, mutta myöhemmin putken kapasiteettia rajoittaa
riittämätön vietto. Jotta Järvenpään pumppaamoa voidaan käyttää
sen mitoitusvirtaamalla, on raportissa suositeltu paineputken pur
kukaivon jälkeisen halkaisijaltaan 800/1000 mm:n putkiosuuden
kasvattamista kokoon 1200 mm 2 170 metrin matkalla. Kustan
nusarvio olisi noin 1,5 milj. €.
Järvenpään siirtoviemärin mallinnuksen antama tulos on suuntaa
antava arvio ja rakennushankkeen toteuttaminen vaatii yksityis
kohtaisempaa mallinnusta/suunnittelua. Toistaiseksi kyseisellä
putkiosuudella ei ole havaittu rankkasateillakaan toiminnallisia
ongelmia, vaikka vesi voi virrata putkessa lyhyitä jaksoja paineel
lisena. Putkiosuudelle toteutettujen Lepolan uusien asemakaava
alueiden viemäriliitokset saattavat kuitenkin rankkasateilla aiheut
taa padotuksen seurauksena häiriötilanteita paikalliseen viemäri
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verkkoon, joiden mahdollista esiintymistä on syytä tarkkailla yh
teistyössä Järvenpään Veden kanssa.
Tj:

Johtokunta
a)

merkitsee tiedoksi Vantaanjoen valuma-alueen jäte
vesiylivuotojen vähentämistä koskevan MAKERA
hankkeen valmistumisen ja

b)

edellyttää liikelaitoskuntayhtymän ottavan huomioon
pumppaamojen varustetasoa ja huoltotoimenpiteitä
sekä siirtoviemärien kapasiteetin parantamista kos
kevat suositukset pitkän aikavälin suunnittelussa.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli hanketta ja asiasta käytiin kes
kustelu.

Päätös:

Ehdotukset a) ja b) hyväksyttiin yksimielisesti.

63

§

SEURAAVA KOKOUS
Tj:

Johtokunta päättää pitää seuraavan kokouksen 8.10.2014 alkaen
klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

64

§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET
Tj:

Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään muu
toksenhakuohjeet.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15. Pöytäkirjaan liitettiin
m uutoksenhakuohjeet.
Puheenjohtaja
Matti Hilli
Pöytäkirjanpitäjä
Mima Sinisalo
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
Järvenpäässä .~./i.2014

674*

arikki Myllyvirta

Tuusulasssa .JI/.12014
Ilona Toivanen
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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: 56-60, 62-64
Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan
tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet
alla):
Pykälät: 61
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. Kunnallisvahituksen 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. Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa pää
töksen tiedoksisaannista Helsingin hallinto-oikeudelle, Radanrakentajantie 5, 00520
HELSINKI, sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätökses
tä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on ase
tettu nähtäväksi.
Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan 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 valituskirjan muun laa
tijan 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.
Valitusasiakirjat on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitus
asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan 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. 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 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 toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka joh
dosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajal le, vastaanottajan katsotaan saa
neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä
tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä tod isteell ista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katso
taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk
seen 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 han
kintayksikön hallussa.
Hankintaoikaisuvaatimus tehdään Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän
johtokunnalle, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 KERAVA. Sähköposti: kuves@kuves.fi.
Pöytäkirja pidetään 30. päivänä syyskuuta 2014 klo 8.00-1 5.00 yleisesti nähtävänä Keski-Uu
denmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän toimistossa, osoite Kultasepänkatu 4 B,
04250 Kerava.
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta otetun jäljennöksen todistaa vi
rallisesti oikeaksi
Keravalla 16. päivänä syyskuuta 2014
Pöytäkirjanpitäjä

