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Järvenpään kaupungista Antti Nikkanen
Keravan kaupungista Seija Vanhanen
Tuusulan kunnasta Marja-Leena Kulmala
Johtokunnan puheenjohtaja Matti Hilli
Toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen

Puheenjohtajat:
Pöytäkirjanpitäjä:

Matti Hilli (1-2 §)
Pekka Hänninen (3-13

§)

Mauri Pekkarinen

KOKOUKSEN AVAUS
Kokouksen avaa johtokunnan puheenjohtaja ja johtaa kokoukses
sa puhetta kunnes kokouksen puheenjohtaja on valittu.
Johtokunnan puheenjohtaja Matti Hilli avasi kokouksen ja toivotti
jäsenyhteisöjen edustajat tervetulleiksi.
2~
PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Esitys:

Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan kokoukselle puheenjohta
jan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

Päätös:

Puheenjohtajaksi valittiin Antti Nikkasen ehdotuksesta yksimieli
sesti Pekka Hänninen.
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3~
YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN JA ÄÄNIMÄÄRIEN TOTEAMINEN
Perussopimuksen 4 §:n mukaan yhtymäkokoukseen valitaan vä
hintään yksi edustaja kustakin jäsenyhteisöstä, jotka nimeävät
edustajansa kuhunkin kokoukseen erikseen. Yhtymäkokouksessa
kunkin jäsenyhteisön edustajalla on peruspääoman jäsenosuutta
vastaava äänimäärä.
Perussopimuksen 12 §:n mukaisesti jäsenyhteisöjen suhteellista
osuutta peruspääomasta tarkistetaan vuosittain sen mukaan, millä
osuudella jäsenyhteisöt ovat edellisenä vuonna osallistuneet vuo
simaksun maksamiseen. Viime vuoden tilinpäätöksen yhteydessä
tarkistetut jäsenyhteisöjen äänimäärät ovat seuraavat:
Järvenpään kaupunki
Keravan kaupunki
Tuusulan kunta
HSY
Yhteensä

24,06
26,83
16,78
32,33
100

Esitys:

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

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kaikkien jäsenyhteisöjen valtuutetut edusta
jat läsnäoleviksi ja yllämainitut kokouksessa edustettuina olevat
äänimäärät (yhteensä 100 ääntä).

4~
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kutsun yhtymäko koukseen antaa liikelaitoskuntayhtymän johto
kunta perussopimuksen 5 §:n nojalla. Perussopimuksen 5 §:n
mukaisesti kokouskutsu on toimitettava jäsenyhteisöille vähintään
neljä (4) viikkoa ennen kokousta. Lisäksi on kokouksesta kuntalain julkisuussäädösten perusteella ilmoitettava jäsenyhteisöjen
julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.
Yhtymäkokous on perussopimuksen 7 §:n mukaan päätös
valtainen, kun kokouskutsu on toimitettu 5 §:ssä määrätyin tavoin
ja vähintään 2/3 liikelaitoskuntayhtymän jäsenten yhteenlasketus
ta äänimäärästä on kokouksessa edustettuna.
Esitys:

Kokouksen puheenjohtaja toteaa onko kokous säädetyllä tavalla
koolle kutsuttu ja jäsenten yhteenlasketun äänimäärän suhteen
päätösvaltainen.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen säädetyllä tavalla koollekutsutuk
sija jäsenten äänimäärän suhteen päätösvaltaiseksi.
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5~
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELY
Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri ja tarkastavat kaikki muut ko
kouksessa läsnä olleet jäsenyhteisöjen edustajat.
Esitys:

Kokouksen puheenjohtaja toteaa, että kokouksen pöytäkirjan al
lekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri ja tarkastavat kaikki muut
kokouksessa läsnä olevat jäsenyhteisöjen edustajat.

Päätös:

Hyväksyttiin esitetty pöytäkirjan tarkastusmenettely.

6~
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Johtokunta käsitteli tämän kokouksen työjärjestystä 8.10.2014
päättäen ehdottaa:
Johtokunta (Jk):

Yhtymäkokous hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun esityslis
tan kokouksen työjärjestykseksi.
Johtokunnan kokouksen 8.10.2014 jälkeen on johtokunnan jäsen
Tuula Kumpulainen pyytänyt 22.10.2014 eroa johtokunnan jäse
nyyd estä.
Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 7 §: n mukaisesti “yhtym äkoko
us voi ottaa yksimielisellä päätöksellä käsiteltäväksi myös sellai
sen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa tai jota johtokunnal
la ei ole ollut tilaisuutta valmistella, jos asian erityinen kiireellisyys
sitä vaatii”.

Yhtymäkokouksen pj:

Yhtymäkokous hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun esityslis
tan kokouksen työjärjestykseksi siten täydennettynä, että työjär
jestykseen lisätään pöydälle jaettu uusi kohta 12 ‘Johtokunnan jä
senen ero ja täyden nysvaali’.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja työjärjestykseen lisättiin
pöydälle jaettu uusi kohta 12 Johtokunnan jäsenen ero ja täy
den nysvaali’.

7~
POISTOSUUNNITELMAN MUUTOS
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 15.11.2011 antanut yleisoh
jeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista.
Yleisohje on tullut voimaan vuodesta 2013 alkaen.
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Voimassa olevan kirjanpitolain (1336/1997 KPL) ja -asetuksen
(1339/1997 KPA) viimeisimmässä uudistuksessa (L 1304/2004)
on mm. seuraavat erot aikaisempaan lainsäädäntöön verrattuna:
-

-

-

Tutkimus- ja perustamismenojen aktivointimahdollisuus on
poistettu.
KPL 5 lukuun on lisätty 5a § aineettoman omaisuuden hankin
tamenon jaksottamisesta.
Käyttöomaisuuden käsite on poistettu ja muutettu pysyviksi
vastaaviksi.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poisto-ohjeen pois
toaikojen alarajojen käyttöä, ellei pidemmän poistoajan käyttämi
seen ole erityistä hyödykekohtaista perustetta.
Kuntayhtymän liittovaltuusto on 9.8.1996 hyväksynyt liikelaitos
kuntayhtymän edelleen voimassa olevan poistosuunnitelman.
Poistosuunnitelmaa on nyt tarpeen joiltakin osin muuttaa ja täy
dentää sekä täsmentää joidenkin poistoaikojen perusteita.
Hallintosäännön 33 §:n mukaan suunnitelman mukaisten poisto
jen laskentaperusteet hyväksyy yhtymäkokous. Yhtymäkokouksen
hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta johtokun
ta hyväksyy hyödyke- ja hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitel
mat.
Poistosuunnitelmaehdotukseen (liite 1) on lisätty seuraavat hyö
dykeryhmät:
-

-

-

Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet
Viemärilaitoksen laitoskoneet ja laitteet
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet

Lisäykset ja niiden poistoaikaehdotukset noudattavat HSY:n pois
tosuunnitelmaa. Esim, ryhmään ‘Tehdas- ja tuotantorakennuk
set’ kuuluville pumppaamo- ja puhdistamorakennuksille poistoajaksi esitetään 30 vuotta. Perusteluna suosituksen ylittävälle
poistoajalle, mukaillen HSY:n vastaavaa perustelua todetaan, että
“laitosten tekninen käyttöikä on vähintään 50 vuotta, jonka perus
teella 30 vuoden poistoaika on lähempänä todellista taloudellista
pitoaikaa kuin yleisohjeen mukainen 20 vuoden poistoaika. Vii
kinmäen puhdistamo on 20-vuotias ja palvelee vielä pitkään”.
Liikelaitoskuntayhtymän erityiskysymys on viemäritunnelin poisto
aika. Yleisohjeessa ei tunneleille ole annettu erikseen poistoai
kasuositusta. Tunnelien poistokäytännön suhteen on erilaisia rat
kaisuja, mutta kokemuksen perusteella tiedetään, että tunneleita
km voidaan joutua korjaamaan, siksi 50 vuoden poistoalka on pe
rusteltu.
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Putkiviemärien poistoaika esitetään muutettavaksi 30 vuodesta 40
vuoteen yhdenmukaiseksi HSY:n viemäriverkostolle sovelletun
poistoajan kanssa.
Poistosuunnitelmaehdotukseen lisättyjä hyödykeryhmiä ja niiden
poistoaikoja tullaan soveltamaan HSY: Itä saatavan hyödykekoh
taisen erittelyn mukaisesti kunkin tilikauden aikana Viikinmäen jä
tevedenpuhdistamolla toteutuneiden investointien suunnitelma
poistoja laskettaessa.
Liitteenä 1 olevassa hyödykeryhmäkohtaisessa poistosuunnitel
mien vertailussa ja muutosehdotuksessa on rinnakkaisissa sarak
keissa esitetty liikelaitoskuntayhtymän voimassa oleva poisto
suunnitelma, HSY:n poistosuunnitelma, Kilan kuntajaoston suosi
tus sekä poistosuunnitelmaehdotus.
Liikelaitoskuntayhtymän pysvvien vastaavien hyödykkeiden
suunnitelmapoistojen laskentaperusteet:
-

-

-

Useampana vuonna käytettävä hankintameno voidaan kirjata
hankintatilikauden kuluksi, jos sen suuruus on alle 10 000 eu
roa (ns. pienhankinta), mutta vaikutuksista riippuen myös pien
hankinta saadaan kirjata pysyvien vastaavien hyödykkeeksi ja
myöhemmässä vaiheessa poistoina kuluiksi.
Poistoaika on taloudellista pitoaikaa vastaava ja se on määrät
ty hyödykeryhmittäin. Poistoaika esitetään yhdenmukaistetta
vaksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän pois
tosuunnitelman poistoaikojen kanssa.
Poistomenetelmä kaikkien hyödykeryhmien osalta on tasa
P0 istom enetelm ä.

-

-

Poistoja aletaan laskea hyödykkeen käyttöönottoa seuraavan
kalenterikuukauden alusta.
Poistosuunnitelman muutos tulee voimaan 1.1.2014 alkaen.
Myös olemassa olevien hyödykkeiden poistoaikaa muutetaan
1.1.2014 alkaen poistosuunnitelmamuutoksen mukaisesti.
Poistoajan muuttamista ei oteta huomioon takautuvasti, vaan
muutos koskee vain muutostilivuoden ja sitä seuraavien tili
vuosien poistoja.

Liitteessä 2 on esitetty liikelaitoskuntayhtymän poistosuunnitel
maehdotus.
Poistosuunnitelman muutosehdotus vaikuttaa alentavasti vuosit
taisiin suunnitelmapoistoihin n. 780 000 euroa/vuosi seuraavien 5
10 vuoden ajan. Toisaalta muutoksen kohteena olevien hyödyk
keiden poistot jatkuvat alentuneella tasollaan 5-10 vuotta nykyistä
kauemmin.

—
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Tilinpäätöksessä suunnitelmapoistojen alentuminen
vastaavalla summalla tilikauden alijäämää.

pienentää

Jäsenyhteisöjen käyttö- ja vuosimaksuihin suunnitelmapoistojen
aleneminen ei vaikuta, sillä poistoja ei ole sisällytetty maksuosuus
laskelmiin.
Johtokunta päätti 11.6.2014 ehdottaa:
Jk:

Yhtymäkokous päättää vahvistaa edellä selostetut suunnitelma
poistojen laskentaperusteet ja liitteen 2 mukaisen hyödykeryhmä
kohtaisen poistosuunnitelman sovellettavaksi 1.1.2014 alkaen.

Käsittely:

Toimitusjohtaja esitteli asiaa ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Yhtymäkokous hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

8~

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT
Perussopimuksen 6 §:n i)-kohdan mukaan yhtymäkokous päättää
luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Nämä
asiat on koottu viimeksi 24.9.2008 päivättyyn luottamushenkilöi
den
palkkiosääntöön.
Tarkastuslautakunnan ja
hallituk
sen/johtokunnan kokouspalkkiot ovat 1.5.2009 lähtien olleet 95
euroa/kokous ja hallituksen/johtokunnan puheenjohtajan vuosi
palkkio 1405 €.
Yhteenveto jäsenyhteisöissä ja Tuusulan seudun vesilaitoskun
tayhtymässä voimassa olevista palkkioista ja ansionmenetyskor
vauksista on jaettu.
Johtokunta käsitteli palkkiosääntöä 8.10.2014 ja päätti liitteenä 3
olevasta ehdotuksesta, jonka mukaisesti luottamushenkilöille suo
ritettavia palkkioita tarkistetaan 1.1.2015 alkaen seuraavasti:
johtokunta ja johtokunnan jaostot
tarkastuslautakunta
muut hallintoelimet
puheenjohtajan vuosipalkkio
1

97
97
57
430

€
€
€
€

Jk:

Yhtymäkokous päättää hyväksyä liitteenä 3 olevan luottamus
henkilöiden palkkiosäännön.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9~
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JA VUODEN 2015 TALOUSARVIO
Kunnan taloussuunnitelmaa koskevat kuntalain säännökset ovat
soveltuvin osin voimassa myös liikelaitoskuntayhtymässä. Use
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amman vuoden kattavaa taloussuunnitelmaa on perusteltua tar
kistaa vuosittain, jolloin tarkemmin käsiteltävä ensimmäinen vuosi
vastaa seuraavan vuoden talousarvion kohtia.
Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 10 §:n mukaan johto
kunnan tehtävänä on hyväksyä Iiikelaitoskuntayhtymän talousar
vio ja taloussuunnitelma. Yhtymäkokouksen tehtävänä on 6 §:n
mukaisesti päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnalli
sista ja taloudellisista tavoitteista. Tavoitteet on sisällytetty talous
suunnitelmaan. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenyhtei
söille on 14 §:n mukaisesti varattava tilaisuus lausunnon an
tamiseen taloussuunnitelmasta ja esityksen tekemiseen Iiikelai
toskuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.
Johtokunta käsitteli talo ussuunnitelman 2015-2019 luonnosta
27.8.2014 (Jk 5/14, 60 §) ja päätti pyytää jäsenyhteisöjen ja Van
taan kaupungin lausunnot luonnoksesta 30.9.2014 mennessä.
Liikelaitoskuntayhtymän vuosia 2015-2019 koskeva tarkistettu
taloussuunnitelma TS 15-19 ja talousarvio 2015 on liitteenä 4.
Saadut lausunnot ovat liitteenä 5.
Taloussuunnitelman pääpiirteet
Viemärilaitostoiminta 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 valmistuneen
varautumissuunnitelman mukaisesti. Lähivuosien merkittävimpiä
investointeja ovat Hyrylän ja Pihlajamäen sähkölaitteistojen uusi
miset. Suunnittelukauden loppupuolella varaudutaan tunnelin
pohjoisosan betonirakenteiden saneerauksiin sekä lisäämään Hy
rylän siirtoviemärin loppupään kapasiteettia.
Viemärilaitoksen talous on vakaalla pohjalla. Viemärilaitoksen ta
loudessa voidaan käyttömaksun ennakkohinta vuonna 2015 pitää
samana kuin vuoden 2014 talousarviossa (16,7 snt/m3). Verottajan
elokuussa 2014 antaman Viikinmäen puhdistamoa koskevan kun
teistöveropäätöksen mukaisesti vuodelle 2014 vahvistettu vero jää
murto-osaan verrattuna HSY:n tekemään arvioon. Verottajan pää
töksellä kiinteistöveroa ei peritä takautuvasti vuosilta 2010-2013.
HSY: n perimän kiinteistöveron ennakkolaskutus tarkistetaan nyt
saadun verottajan päätöksen mukaiseksi. Pääomakustannuksia
kattavan vuosimaksun nykyinen yksikköhinta (6 snt/m3) voidaan pi
tää lähivuosina ennallaan, mutta vuosille 2018-2019 kohdistuu mer
kittävä vuosimaksun korotus ilman lainanottoa.
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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.”
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. Investointiosassa sitovia ovat Viemärilai
tosinvestoinnit ja Vesistöinvestoinnit. Rahoitusosaan ei sisälly si
tovia summia.
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Käyttötalousosa
Talousarvion 2015 liitteenä 1 on vertailu vuoden 2013 tilinpäätök
seen sekä tämän vuoden talousarvioon (TA 2014).
Toimintakulut (3 573 000 €) ovat kokonaisuutena 0,5 % pienem
mät kuin tämän vuoden talousarviossa. Viemärilaitoskulut
(3 145 000 €) ovat 0,8 % pienemmät. Toimintatuotoissa pääosan
muodostavat käyttö- ja vuosimaksut, joiden lisäksi ulkopuoliset
kunnat maksavat pääomakorvauksia ja sopimusten mukaan muita
viemärilaitoksen tuloja. Kulomäen loka-autoaseman käyttämenot
katetaan periifävillä maksuilla. Loka-autokuormien taksa esitetään
pidettäväksi ennallaan 15,23 eurossa/kuorma (+alv.), koska siirto
viemärien ja loka-autoaseman toimintakulut eivät nouse. Loka-autoaseman 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
sähkälaitteistojen 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
Kun liikevaihdon ja toimintakulujen erotuksena olevaan liikeali
jäämään lisätään rahoitustuotot ja -kulut, muodostuu alijäämäksi
ennen satunnaisia eriä, varauksia ja rahastosiirtoja 576 900 eu
roa. Rahastojen muutoksen jälkeen tilikauden alijäämäksi muo
dostuu 501 900 euroa.
Rahoitusosa
Kun rahoituslaskelmaosan tulorahoituseristä vähennetään em. in
vestoinnit 1 385 000 euroa, saadaan rahoitustarpeeksi 331 530
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.
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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 toim istohenkilöstön palkkakuluista ja muista toimistosekä hallintokuluista. Tuusulanjärvi-projektille kohdistuu vastaavasti
15 000 euron suuruinen yleiskustannuslisä v. 2015. Yleiskustannus
lisät sisältyvät talousarviossa kohtaan “Muut viemärilaitoksen tuo
tot”.
Siltä osin kuin jäsenkunnilta perittävät vesistäjen 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.
Lausuntojen huomioon ottaminen taloussuunnitelmassa
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)
(30.9.2014) ilmoittaa lausunnossaan, että HSY on saanut elo
kuussa 2014 veroifajan päätöksen koskien vuosien 2010-2014
kiinteistöveroa. Vuodelta 2014 maksuunpantava kiinteistövero on
merkittävästi pienempi, mihin HSY:n jätevesihinnoittelu KUVES:lta
perustuu. Verottajan päätöksellä kiinteistöveroa ei peritä lainkaan
takautuvasti vuosilta 2010-2013. HSY:n ja KUVES:n erillissopi
muksella (15.1 .2014) tehty kiinteistöveron laskutus tarkistetaan
nyt saadun verottajan päätöksen mukaiseksi. KUVES:lIe on toimi
tettu tieto lopullisen kiinteistöveron suuruudesta. KUVES:a pyyde
tään tarkistamaan omassa talousarviossaan käytetty käyttöm aksu
tämän tiedon mukaiseksi.
Järvenpään Veden johtokunta (16.9.2014) merkitsi saaneensa
tiedon toimitusjohtaja Pekkarisen sähköpostiviestistä koskien Vii
kinmäen puhdistamon kiinteistöveropäätöstä ja ilmoittaa, että
kaupungilla ei ole viemärilaitostoiminnan osalta huomauttamista
suunnitelmaluonnoksesta. Taustatiedoissa on mm. korostettu, et
tä Järvenpään Vedessä viemärien korjausta on tehty viimeisten
vuosien aikana merkittävästi ja työtä jatketaan määrätietoisesti.
Saneerausohjelmilla kohdennetaan investointien määrärahoja
suunnitelmallisesti kriittisesti pahimmille kohteille ja pyritään ta
kaamaan riittävä investointimääräraha vesihuollon verkostojen
korjausvelan lyhentämiseksi.
Järvenpään Veden johtokunta päätti myös lähettää tiedoksi Kau
punkikehityksen toimivaltaan kuuluvan virkamiesvalmistelun poh
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jalta laaditun hoito- ja kunnostustöitä koskevan lausunnon, jonka
mukaisesti kaupungin osallistuminen Tuusulanjärven säännöste
lypadon muuttamiseen helppohoitoisemmaksi edellyttää hank
keen yhteistyötahojen Tuusulan kunnan ja Uudenmaan ELY
keskuksen osallistumista hankkeen rahoitukseen. Muilta osin
kaupungilla ei ole huomautettavaa taloussuunnitelmaluonnokses
ta.
Tuusulan kunnanhallituksen (29.9.2014) lausunnossa todetaan
puhdistamon kiinteistöveropäätöksen tultua sähkäpostilla kun
nalle tiedoksi että KUVES:in vaikutus Tuusulan vesihuoltoliikelai
toksen käyttötalouteen ei tulle taloussuunnitelmaluonnoksen vuo
sina olemaan sellainen, johon laitoksen olisi erityisesti varaudut
tava.
-

-

Viemäröintitoiminnan osalta kunta toteaa, että on hyvä varautua
lisäämään Hyrylän siirtoviemärin loppupään kapasiteettia Ryk
mentinpuistoa silmällä pitäen. On myös tarkoituksenmukaista va
rautua jätevesitun nelin varayhteyksien varm istam iseksi tehtävään
työhön viivytyksettä.
Kunta varautuu osallistu maan yhteistyönä toteutettaviin vesistö
hankkeisiin (Tuusulanjärven säännöstelypadon muutos ja Kello
kosken altaan ja padon kunnostaminen) ja ehdotetuin osuuksin
Tuusulanjärvi-projektiin, mikäli myös Järvenpään kaupunki osallis
tuu vastaavalla osuudella. Kunta korostaa tiukan kuntatalouden
aikana olevan erityisen tärkeää, että liikelaitoskuntayhtymän toi
met ja investoinnit ovat tarkkaan harkittuja sekä taksat ja maksut
mahdollisimman vakaatja ennustettavat.
Vantaan teknisen lautakunnan (16.9.2014) päätöksen mukai
sesti kaupungilla ei ole huomautettavaa taloussuunnitelmaluon
nokseen.
Yhteenvetona lausunnoista voidaan todeta, että jäsenyhteisöillä
ja Vantaan kaupungilla ei ole lähivuosien toimintalinjoista suu
rempaa huomauttamista.
Taloussuunnitelmaluonnosta on johtokunnan 27.8.2014 käsittelyn
jälkeen jouduttu merkittävästi tarkistamaan tekstin ja taulukoiden
osalta lähinnä sillä perusteella, että viemärilaitoksen käyttömak
sua ei ole tarpeen lainkaan korottaa vuodelle 2015 Viikinmäen
puhdistamon kiinteistöveropäätöksen johdosta. Päätöksen vaiku
tuksista kuntayhtymän taloudessa on lähetetty tietoa lausunto
pyyntöaikana jäsenkunnissa lausuntoja valmisteleville virkamiehil
le.
Tuusulan kunnan lausunnon perusteella taloussuunnitelman lu
kuun ‘2.33 Täydennys- ja peruskorjausinvestoinnit’ on tehty lisäys:
“HSY:n kanssa selvitetään jätevesitunnelin varayhteyksien paran
tamismahdollisuuksia”. Lisäksi suunnitelman kuvat 4 ja 5 (s. 16 ja
18) on päivitetty kesän 2014 kaikilla havaintoarvoilla.
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Johtokunta päätti 8.10.2014:
-

-

merkitä jäsenyhteisöjen ja Vantaan kaupungin lausunnot (liite
5) tiedoksi,
hyväksyä ohjeellisena liitteen 4 mukaisen taloussuunnitelman
vuosille 2015-2019 ja
hyväksyä taloussuunnitelman liitteenä olevan vuoden 2015 ta
lousarvion.

-

Johtokunta päätti 8.10.2014 lisäksi ehdottaa:
Jk:

Yhtymäkokous päättää
a)

merkitä tiedoksi jäsenkuntien lausunnot, taloussuun
nitelman vuosille 201 5-2019 sekä vuoden 2015 talo
usarvion ja

b)

hyväksyä taloussuunnitelmaan ja vuoden 2015 talo
usarvioon sisältyvät toiminnalliset ja taloudelliset ta
voitteet.

Käsittely:

Toimitusjohtaja esitteli asiaa ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

10~
JÄSENYHTEISÖJEN MAKSUJEN ENNAKOT JA MAKSUAJAT
Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 16 §:n mukaan toimin
tamenojen rahoittamiseksi jäsenyhteisöiltä peritään käyttömaksua.
Investoinneista aiheutuvat kustannukset pääosin katetaan jä
senyhteisöiltä perittävällä vuosimaksulla. Vuosimaksu ja käyttö
maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken maksettavaksi kunkin vuo
den todettujen vesimäärien suhteessa.
Jäsenyhteisöjen on sen mukaan kuin yhtymäkokous päättää suori
tettava varainhoitovuoden maksuista ennakkomaksua, joka mää
rätään talousarvion ja arvioitujen viemärivesimäärien perusteella.
Lopulliset maksut tarkistetaan kunkin vuoden tilinpäätöksen mu
kaisesti.
Käyttömaksu ja vuosimaksu on laskutettu kuukausittain mitattu
jen jätevesimäärien ja talousarvion yksikköhinnan perusteella.
Vesistöjen normaaleja hoitotoimia kattavat kunnostusmaksut
ovat olennaisesti edellä mainittuja pienempiä ja ne peritään jäsen
kunnilta ja Vantaan kaupungilta yhtenä eränä kesäkuussa sekä
Hyvinkäältä ja Helsingiltä sopimuksen mukaan huhtikuussa. Tuu
sulanjärvi-projektin kustannusten maksuaikataulun perusteet on
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sovittu Järvenpään ja Tuusulan kanssa Tuusulanjärven kunnos
tamisen ohjausryhmässä.
Perittävien maksujen yksikköhinnat ovat käyttömaksu 16,7 sent
tiä/m3 ja vuosimaksu 6 senttiä/m3. Vuoden 2014 alkuperäiseen ta
lousarvioon verrattuna sekä käyttömaksu että vuosimaksu pysyvät
ennallaan.
Vuosimaksun määrääminen ennakolta yksikköhinnaltaan kiinteäk
si on ollut toimiva käytäntö, jota ei ole perusteltua muuttaa. Erilais
ten vesivuosien aiheuttama jouston tarve järjestyy silloin kuntayh
tymän taloudessa eikä jäsenyhteisöille tule vuoden tilinpäätöksen
valmistuttua kuntayhtymän vuosittain vaihteleviin investointeihin
liittyviä odottamattomia vuosimaksun lisäperintöjä eikä palautuk
sia, kun ennakko ja lopullinen yksikköhinta vastaavat toisiaan.
Yhteenveto kuntien maksuosuuksista on liitteenä 6.
Johtokunta päätti 8.10.2014 ehdottaa:
Jk:

Päätös:
11

Yhtymäkokous päättää
a)

periä käyttömaksut ja vuosimaksut kuukausittain mi
tattujen jätevesimäärien perusteella,

b)

määrätä käyttömaksun yksikköhinnaksi 16,7 sent
tiä/m3, joka tarkistetaan tilinpäätöksen yhteydessä,

c)

määrätä vuosimaksun yksikköhinnaksi 6 senttiä/m3, ja
yksikköhinnan kiinteäksi,

d)

periä vesistöjen hoidon kunnostusmaksut jäsenkun
nilta 30.6.2015 ja

e)

periä Järvenpäältä ja Tuusulalta Tuusulanjärvi-pro
jektin kustannukset 15.2.2015.

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

§

JOHTOKUNNAN JÄSENEN ERO JA TÄYDENNYSVAALI
Johtokunnan tuusulalainen jäsen llona Toivanen on henkilökoh
taisten syiden takia pyytänyt eroa johtokunnan jäsenyydestä (Ilo
na Toivasen sähköpostiviesti 27.8.2014).
Johtokunta päätti 8.10.2014 ehdottaa:
Jk:

Yhtymäkokous
a)

myöntää eron Ilona Toivaselle ja
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b)

toimittaa täydennysvaalin.

Käsittely:

Marja-Leena Kulmala ehdotti johtokunnan uudeksi jäseneksi tuu
sulalaista Eeva-Liisa Niemistä. Muita ehdotuksia ei tehty.

Päätös:

Ehdotus a hyväksyttiin ja johtokunnan uudeksi jäseneksi valittiin
yksimielisesti Eeva-Liisa Nieminen.

12~
JOHTOKUNNAN JÄSENEN ERO JA TÄYDENNYSVAALI
Johtokunnan tuusulalainen jäsen Tuula Kumpulainen on pyytänyt
sähköpostiviestillä 22.10.2014 eroa johtokunnan jäsenyydestä
1.1.2015 alkaen paikkakunnalta poismuuton takia.
Yhtymäkokouksen pj:

Yhtymäkokous
a)

myöntää eron Tuula Kumpulaiselle 1.1.2015 alkaen ja

b)

toimittaa täydennysvaalin.

Käsittely:

Marja-Leena Kulmala ehdotti johtokunnan uudeksi jäseneksi tuu
sulalaista Paula Hyttistä. Muita ehdotuksia ei tehty.

Päätös:

Ehdotus a hyväksyttiin ja johtokunnan uudeksi jäseneksi valittiin
yksimielisesti Paula Hyttinen.

13~
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS
Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään vali
tusosoitus.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.55 ja pöytäkirjaan liitettiin
valitusosoitus.
Puheen~ohtajat
Matti Hilli
1-2~:t
Pöytäkirjanpitäjä

Pekka Hänninen
3-13~:t

/ Mauri Pekkarin~~
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Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
Järvenpäässä

~/{~.2O14

/4~f!

Antti Nikkanen

Tuusulassa ~/~2O14
Marja-Leena Kulmala

Keravalla (!~I(~.42O14
Seija Vanhanen
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VALITUSOSOITUS
Kunnallisvalituksen yhtymävaltuuston kokouspäätöksestä saa tehdä se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnat (jäsenyhteisö) ja niiden
jäsenet. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt vir
heellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toi
mivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tie
doksisaannista Helsingin hallinto-oikeudelle, Radanrakentajantie 5, 00520
HELSINKI. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätökses
tä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Asianosai
sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse
män päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä, tai erilliseen tie
doksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja p05tiosoite, päätös, johon muutosta haetaan, miltä osin päätöksestä valite
taan, ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen
perusteet. Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakäti
sesti 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 hal
linto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa valituskirjan toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäi
senä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lä
hettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä
niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Pöytäkirja pidetään 7-8 päivinä tammikuuta 2015 klo 8.00-1 5.00 yleisesti
nähtävänä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän toi
mistossa, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava.
Asianm ukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta otetun jäI
jennöksen todistaa virallisesti oikeaksi
Keravalla 18. päivänä joulukuuta 2014
Pöytäkirjanpitäjä
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