Keski-Uudenmaan vesiensuojelun
liikelaitosku ntayhtymä
Johtokunta

ESITYSLISTAPOYTAKI RJA
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Jk 7/14

JOHTOKUNNAN KOKOUS
Aika:

10.12.2014 klo 17.00

Paikka:

Ravintola Krapihovi, Rantatie 2, 04310 Tuusula. Kokouksen jäl
keen tarjottiin päivällinen.

Läsnä:

jäsenet Myllyvirta ja Siukola Järvenpään kaupungista,

—

18.35

jäsenet Honkasalo ja Raittila Keravan kaupungista,
jäsen Nieminen Tuusulan kunnasta,
jäsenet Heikkilä ja Hilli Helsingin seudun ympäristöpalvelut
-kuntayhtymästä,
toimitusjohtaja Kaunisto Järvenpään Vedestä
tekninen johtaja Kaija Tuusulan kunnasta
tekninen johtaja Myllyvirta Sipoon kunnasta
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteeri Sinisalo
Poissa:

jäsen Kumpulainen (Tuusulan kunnasta) ja varajäsen Nyman Jär
venpään kaupungista, jäsen Halonen ja varajäsen Hakanen Hel
singin seudun ym päristöpalvelut —kuntayhtymästä

Puheenjohtaja:

Hilli

Pöytäkirjanpitäjä:

Sinisalo

82

§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätös:
83

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§

PÖYTÄKI RJAN TARKASTAJAT
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Ossi Honkasalo ja Tuula
Kumpulainen.
Tj:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:
84
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Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ossi Honkasalo ja Marikki Myllyvir
ta.

§

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 6/14.

Päätös:

Todettiin.
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§

YHTYMÄKOKOUKSEN 2/14 PÄÄTÖKSET
Yhtymäkokouksen 12.11.2014 pitämän kokouksen pöytäkirja Yk
2/14 on jaettu johtokunnalle.
Tj:

Päätös:

Johtokunta
a)

merkitsee pöytäkirjan Yk 2/14 tiedoksi ja

b)

päättää panna sen päätökset täytäntöön.

Ehdotukset a) ja b) hyväksyttiin yksimielisesti.

87~
JOHTOKUNNAN UUDET JÄSENET
Liikelaitoskuntayhtymän syysyhtymäkokous on 12.11.2014 pitä
mässään kokouksessa myöntänyt eron molemmille tuusulalaisille
jäsenille Ilona Toivaselle (vihr) ja 1.1.2015 alkaen Tuula Kumpu
laiselle (vas) sekä valinnut varsinaisten jäsenten tilalle uudet jä
senet.
Johtokunnan uusi kokoonpano Tuusulan kunnan jäsenten osalta
on seuraava:
Varsinainen jäsen

Varajäsen (ei muutosta)

Eeva-Liisa Nieminen (vihr)

Kaisa Saarikorpi (Järvenpää)
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(Tuusula)
Paula Hyttinen (vas)(1.1.2015 alk.) Jussi Nyman (Järvenpää)
(Tuusula)
Tj:

Johtokunta toteaa kokoonpanonsa muutokset merkitsemällä yh
tymäkokouksen suorittaman vaalin tiedoksi.

Päätös:

Merkiifiin tiedoksi.

88 §
VIIKINMÄEN PUHDISTAMON KIINTEISTÖVEROENNAKON PALAUTUS VUODELTA
2013 JÄSENYHTEISÖILLE JA SOPIMUSKUMPPANEILLE
Ennen verottajan elokuussa 2014 antamaa puhdistamon kiinteistö
veropäätöstä oletettiin kiinteistöveron sisältyvän puhdistamon käyt
tökustannuksiin HSY:n perustamisesta (1.1.2010) lähtien. HSY:n ja
liikelaitoskuntayhtymän välisessä maksusopimuksessa (15.1.2014)
oli arvioitu vuoden 2013 osalta kuntayhtymän veron määräksi
230 690 €Jv, mikä on sisällytetty käyttökuluina vuoden 2013 tilinpää
tökseen. Verottajan päätöksen mukaisesti kiinteistöveroa ei kuiten
kaan peritä takautuvasti lainkaan vuosilta 2010-2013 ja vuodelle
2014 vahvistettu vero on vain murto-osa (n. 5 %) ennakkoarviosta.
HSY on tänä syksynä palauttanut kuntayhtymälle vuotta 2013 kos
kevan ennakkomaksun (230 690 €). Palautettu summa on perustel
tua palauttaa jäsenyhteisöille ja sopimuskumppaneille näiden toi
vomana ajankohtana v. 2013 perittyjen käyttömaksuosuuksien suh
teessa. Vuotta 2014 koskeva kiinteistöveron ennakkolaskutus puo
lestaan tarkistetaan verottajan päätöksen mukaiseksi vuoden 2014
til inpäätöksessä.
Liitteenä 1 on tilinpäätösvuoden 2013 viemärivesimääriin ja lasku
tettuihin käyttömaksuosuuksiin perustuva laskelma vuotta 2013
koskevan ennakkomaksun (230 690 €) palautuksista jäsenyhteisöil
le ja sopimuskumppaneille.
Tj:

Johtokunta hyväksyy vuotta 2013 koskevan Viikinmäen kiinteistö
veroennakon palautuksien maksamisen jäsenyhteisöille ja sopi
muskumppaneille liitteenä 1 olevan laskelman mukaisesti.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli asian ja siitä käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

89 §
VUODEN 2015 TYÖOHJELMA
Kuntayhtymän työohjelma vuodelle 2015 on esitetty liitteessä 2.
Viemärilaitospuolella Viikinmäen puhdistamon merkittävin inves
tointi on uuden kaasumoottorin hankinta. Siirtoviemärien tärkein
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investointikohde on Hyrylän pumppaamon sähkö- ja automaatio
laitteistojen saneerausurakka. Pienempiä töitä ovat viemäri
tunnelin pohjoisosan peruskuntokartoitus sekä varautumis
suunnitelman mukaiset riskienhallinnan jatkosuunnittelutyöt.
Tuusulanjärvi-projektissa tärkeitä toimia ovat edelleen järven si
säisen kuormituksen vähentäminen (hoitokalastus, hapetus
kierrätys) sekä hajakuormituksen vähentäminen (pienten kosteik
kojen suunnittelu ja toteutus, Rantamo-Seittelin kosteikko
järjestelmän vaikutusten seuranta ja maatalouden vesiensuojelun
edistäminen).
Muussa vesienhoidossa varaudutaan saneeraamaan Tuusulan
järven säännöstelypato yhteistyöhankkeena (keskiluukun automa
tisointi, kalatien rakentaminen). Kuntayhtymän vesistövalvonta
järjestelmän ala-asemalaitteistojen tiedonsiirtojärjestelmä varau
dutaan myös uusimaan.
Tj:

Johtokunta hyväksyy ohjeellisena vuoden 2015 työ- ja investoin
tiohjelman.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti vuoden 2015 työ- ja investoin
tiohjelman sisältöä. Asiasta käytiin keskustelu.
Jäsen Myllyvirta esitti jäsen Siukolan kannattamana seuraavia
lisäyksiä työ- ja investointiohjelmaan:
Viemärilaitostyöt, lisätään kohta
4. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän viemärilai
tostoiminnan kustannuserittely
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ja KeskiUudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän jätevesiyh
teistyösopimuksen tarkistaminen uuden vesihuoltolain taloutta
koskevien säännösten mukaiseksi.
-

Tuusulaniärvi-~roiekti, täydennetään kohtaa
5. Muut
yhteistyö Tuusulanjärven vesiensuojeluyhd istyksen kanssa,
(mm. kutsutaan yhdistyksen edustajat mukaan tutustum iskäyn
neille).
-

Päätös:
90

Hyväksyttiin yksimielisesti työ- ja investointiohjelma vuodelle 2015
täydennettynä jäsen Myllyvirran ehdottamin lisäyksin.

§

PIHLAJAMÄEN PUMPPAAMON ULKO-OVIEN RIKKOUTUMINEN
Pihlajamäen pumppaamon massiiviset ulko-ovirakenteet rikkou
tuivat 15.-22.10. välisenä aikana raskaalla ajoneuvolla työntämäl
lä tapahtuneen murtautumisyrityksenhilkivallan seurauksena. Kun
tayhtymä teki asiasta rikosilmoituksen. Kun ilkivallan tekijästä ja
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tarkemmasta tekotavasta ei ollut mitään havaintoja, ilmoitti poliisi
lopettavansa asian tutkinnan.
Vaurioita tutkittaessa kävi ilmi, että vääntyneitä ja osittain sijoil
taan siirtyneitä rakenteita ei voida korjata, joten ovet karmeineen
on kokonaan uusittava. Huoltoliikennöintiä varten ovia ei myös
kään pystytä turvallisesti avaamaan ennen uusien ovien asenta
mista ja vain pieni kulkuovi on käytettävissä. Uusien ovien han
kinnasta on pyydetty sähköpostilla tarjouksia metalliovia valmista
vilta yrityksiltä. Toimitusajat vaihtelivat yrityksillä viidestä viikosta
noin kolmeen kuukauteen.
Uudet ovet asennuksineen on tilattu marraskuussa hinnaltaan
edullisimman tarjouksen antaneelta järvenpääläiseltä Hitsaus
Pasi Oy:ltä 10 354,00 euron (alv. 0 %) kokonaishinnalla. Toimi
tusaika on noin viisi viikkoa.
Tj:

Johtokunta merkitsee tiedoksi Pihlajamäen pumppaamon ulko
oviin kohdistuneen ilkivallan ja uusien ovien hankinnan.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti asiaa ja siitä keskusteltiin.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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§

LAMMASLAMMEN VEDENLAATUYHTEENVETO VUODELTA 2014
Kuntayhtymä on kunnostanut Vantaan Pähkinärinteessä sijaitse
vaa Lammaslampea kunnostusrahaston varoilla 1990-luvun lop
pupuolella. Johtokunta merkitsi 15.1.2014 (Jk 1/14, 10 §) vuoden
2013 vedenlaatuyhteenvedon tiedoksi. Vantaan kaupungin ympä
ristökeskuksen toimeksiannosta kuntayhtymä on tänä vuonna jat
kanut Lammaslammen vesinäytteenottoa omakustannushinnalla
vesistöjen hoitoa koskevan yhteistyösopimuksen perusteella. Tu
losten raportointi on tehty virkatyönä ja vuoden 2014 yhteenveto
on jaettu johtokunnalle liitteenä 3.
Ilmastuslaitteiston tehon heikkeneminen on aiheuttanut Lammas
lammessa monena vuonna fosforipitoisuuden ja levämäärien kas
vua ja heikkotehoisesta ilmastuksesta on ollut jopa haittaa. Kesinä
2011-2013 tilanne oli poikkeuksellinen, sillä ilmastuslaite ei ollut
kesäkuukausina toiminnassa teknisten ongelmien vuoksi. Siitä
huolimatta vedenlaatu oli ko. kesinä heikentynyttä happitilannetta
lukuun ottamatta merkittävästi edeltäviä vuosia parempi.
Vuonna 2014 ilmastus on ollut toiminnassa ongelmitta tammi
kuusta lähtien joulukuulle saakka ja vedenlaatu on säilynyt vähin
tään viime vuotta vastaavalla tasolla ja erityisesti happipitoisuu
den suhteen selvästi parantunut.
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Vantaan kaupungin investointiohjelmaan on sisältynyt viime vuo
sina ilmastuslaitteiston tehon parantaminen, mutta toistaiseksi
hanketta ei ole toteutettu. Liikelaitoskuntayhtymä tekee myös
vuoden 2015 vedenlaadun seurantaan liittyvästä vesinäyt
teenotosta kaupungin ympäristökeskukselle ehdotuksen.
Tj:

Johtokunta merkitsee tiedoksi liitteenä 3 olevan Lammaslammen
vedenlaadun yhteenvedon vuodelta 2014.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti Lammaslammen vedenlaadun
yhteenvetoa. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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§

KÄYTTÖINSINÖÖRIN JA YMPÄRISTÖASIANTUNTIJAN HENKILÖKOHTAISET LISÄT
Liikelaitoskuntayhtymän työntekijöiden tehtäväkohtaisten palkko
jen taso vastaa melko hyvin kunta-alalla samalla ammattinimik
keellä työskentelevien tehtäväkohtaisia keskipalkkoja. Sen sijaan
kokonaispalkkatasossa on kuntayhtymässä kunnallisen teknisen
henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS-14) piirissä käyttöin
sinöörin ja ympäristöasiantuntijan henkilökohtaisen lisän harkin
nanvaraisen osan suhteen korjaustarvetta. Henkilökohtaisen lisän
epäsuhtaa ei kuntayhtymässä ole mahdollista korjata yleiskoro
tusten puitteissa. Henkilökohtaisen lisän määräytymiseen vaikut
tavat TS-14:n 12 §:n mukaiset kriteerit soveltamisohjeineen.
TS-14:n piirissä olevan henkilöstön henkilökohtaisen lisän harkin
nanvaraisen osan korottamisesityksen pohjaksi on johtokunnalle
jaettu vertailu kuntayhtymän työntekijöiden palkoista verrattuna
kunta-alalla vastaavien ammattinimikkeiden keskipalkkoihin.
Tj:

Johtokunta
a)

hyväksyy korotettavaksi käyttöinsinöörin henkilökoh
taisen lisän harkinnanvaraista osaa 148 eurolla
1.1.2015 lukien,

b)

hyväksyy korotettavaksi ym päristöasiantuntijan henki
lökohtaisen lisän harkinnanvaraista osaa 120 eurolla
1.1.2015 lukien ja
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti koko
uksessa.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli asian ja siitä keskusteltiin.

Päätös:

Ehdotukset a) ja b) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastet
tiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

93
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§

SEURAAVA KOKOUS JA VUODEN 2015 KOKOUSOHJELMA
Tj:

Johtokunta päättää
a)

pitää seuraavan kokouksen keskiviikkona 11 .2. alka
en klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa ja

b)

hyväksyä seuraavan kokousohjelman vuodelle 2015.
(hallituksen kokoukset keskiviikkoisin klo 1 7.00):
11.3.
29.4.
10.6. (+mahdollinen kesäretki iltapäivällä)
26.8.
7.10.
4.11. (varaus)
16.12.
Kevätyhtymäkokous: keskiviikkona 8.4. klo 15.00.
Syysyhtymäkokous: keskiviikkona 11 .11. klo 15.00.

Päätös:
94

Ehdotukset a) ja b) hyväksyttiin yksimielisesti.

§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET
Tj:

Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään muu
toksenhakuohjeet.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35. Pöytäkirjaan liitettiin
m uutoksenhakuohjeet.
Puheenjohtaja
Matti Hilli
Pöytäkirjanpitäjä

~~JL
Mima Sinisalo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
Keravalla .~i~-201 ~/

ssi Honkasalo

Järvenpäässä~../.L2015’

Marikki Myllyvirta
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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: 82-91, 9 3-94
Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan
tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet
alla):
Pykälät: 92
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 erilhiseen 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 halhinto-oikeudelta. Kunnalhisvalituksen saa tehdä vain se, joka on ko.
asiassa aiemmin tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnalhisvahituksin myös se, jolla on yleinen oike
us tehdä oikaisuvaatimus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt vir
heelhisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai pää
tös on muuten lainvastainen. Kunnalhisvahitus 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 lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on ase
tettu nähtäväksi.
Vahituskirjassa 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. Vahituskirjan on vahittajan tai vahituskirjan muun laa
tijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut vahituskirjan, 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 vahitusaika on luettava.
Vahitusasiakirjat 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 HAN KINTAOIKAISUVAATIMUS
Oikaisuohje
Päatökseen 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 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 todisteell 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 28. päivänä tammikuuta 2015 klo 8.00-1 5.00 yleisesti nähtävänä Keski
Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän toimistossa, osoite Kultasepänkatu 4 B,
04250 Kerava.
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta otetun jäljennöksen todistaa vi
rallisesti oikeaksi
Keravalla 14. päivänä tammikuuta 2015
Pöytäkirjanpitäjä
Mima Sinisalo

