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A. SOPIMUS PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtyma on perustettu 13.4.1976 Uudenmaan Iää
ninhallituksen hyváksymàllä perussäânnollä ja kuntayhtymän jäsenkuntina ovat Vantaan,
Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Tuusulan kunta.

TäIIä sopimuksella jäsenkunnat sopivat perussopimuksen muuttamisesta siten, että kun
tayhtymästä tulee Wkelaitoskuntayhtymä ja että Vantaan kaupungin jäsenyys ja osuus pe
ruspääomasta siirtyy Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymalle, josta tulee Van
taan kaupungin sijasta Iiikelaitoskuntayhtymän jäsen. Vantaan kaupunki on erilliseflä Iuo
vutuskirjalla siirtanyt Helsingin seudun ympäristopalvelut —kuntayhtymalle Keski
Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtyman jäsenyyteen perustuvat taloudelliset vesihuolto
ja viemärilaitostoimintaan Iiittyvät oikeutensa ja velvoitteensa. Taloudellisten oikeuksien
slirto sisältää Vantaan kaupungin peruspääoman ja sitä vastaavan omistusosuuden.

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtyman perussopimus siihen myohemmin tehtyi
ne muutoksineen muutetaan sisällöltään seuraavaksi:

B. YLEISET MAARAYKSET

I § Liikelaitoskuntayhtymän nimi ja kotipaikka

Liikelaitoskuntayhtymän nimi on Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä.

Liikelaitoskuntayhtymä toimii kuntalain (365/1995) 87 a §:n mukaisena liikelaitoskuntayh
tymänä ja sen kotipaikka on Keravan kaupunki.

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toiminta muuttuu kuntalain 87 a §:n mu
kaiseksi Iiikelaitoskuntayhtymäksi 1 .1 .2013 alkaen.

Tässä sopimuksessa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun Iiikelaitoskuntayhtymästa kâyte
tään myohemmin nimitystä Liikelaitoskuntayhtymä.

2 § Jäsenyhteisöt

Liikelaitoskuntayhtymän jäsenià ovat seuraavat kunnat ja kuntayhtymat: Järvenpàän kau
punki, Keravan kaupunki, Tuusulan kunta ja Helsingin seudun ympäristopalvelut —

kuntayhtymä. Muutetussa kuntayhtymassä jäsenenä ollut Vantaan kaupunki ei ole Iiikelai
toskuntayhtymän jäsenkunta, vaan sen jäsenyyssuhde määräytyy Helsingin seudun ympä
ristopalvelut —kuntayhtymän kautta. Helsingin seudun ympäristopalvelut —kuntayhtymä

( jàljempänä HSY ) tulee tämän perussopimuksen voimaan tullessa 1.1.2013 Vantaan
kaupungin sijaan Liikelaitoskuntayhtymän jäsenyhteisoksi. Vantaan kaupunki on vesilaitos
toimintoja koskevan luovutuskirjan allekirjoituksella 18.12.2009 sitoutunut siirtämään
HSY:IIe Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtyman jäsenyyteen perustuvat vesihuol
to- ja viemärilaitostoimintaan liittyvät oikeutensa ja velvoitteensa. Vantaan kaupunki ja
HSY ovat erikseen tehdyllã sopimuksella todenneet tämän sopimuksen saannon sisältä
van myös Vantaan kaupungin peruspääomaosuuden luovutuksen HSY:lle.
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3 § Liikelaitoskuntayhtymän tehtävät

Liikelaitoskuntayhtymän tehtävânä on huolehtia ensisijaisesti jäsenkuntiensa ja Vantaan
kaupungin erikseen sovittujen alueiden viemäriveden puhdistamisesta ja johtamisesta run
koviemäreissä vesihuoltolain mukaisesti ja siinã tarkoituksessa hankkia omistukseensa ja
käyttöönsâ maa-alueita ja viemäreitä sekä näiden toiminnalle tarpeellisia laitteita ja raken
teita. Lisäksi Liikelaitoskuntayhtymä vol suorittaa muita lain mahdollistamia tarpeellisia jä
senyhteisöjensä vesistöjen kunnostukseen ja vesiensuojeuun Iiittyviä toimenpiteitä.

Liikelaitoskuntayhtymä vol ottaa hoidettavakseen myos muita toimialaansa kuuluvia jä
senyhteisöjen päättämiä palveluja yhtymäkokouksen ja jäsenyhteisojen erillisten päätösten
mukaisesti silloin, kun se on määrällisesti, laadullisesti ja taloudellisesti perusteltua. Pää
töksentekoon vaaditaan vähintään 3/4 suuruinen määräenemmistö. Mãäräenemmistö las
ketaan yhtymäkokouksen saapuvilla olevien jäsenten äänimäärästä.

Liikelaitoskuntayhtymän viemärilaitokseen viemàröidään Järvenpään ja Keravan kaupun
kien alueet, Tuusulan kunnan alue sekä Vantaan kaupungista Korson ja Rekolan alueet
sekä Kehätien teollisuusalue. Vantaan Ylästön alueen jätevesien johtamisesta Liikelaitos
kuntayhtymän viemärilaitokseen on mààràtty erikseen liitteenà n:o 3 olevassa sopimuk
sessa. Nàmã viemàröitàvät alueet ilmenevät tarkemmin tämän perussopimuksen liitteenä
n:o 1 olevasta kartasta.

HSY voi Iiittàà myos Tikkurilan ja Tammiston viemâriverkoston tai osan nhistà Liikelaitos
kuntayhtymän viemärilaitokseen sopimalla yksityiskohdista Liikelaitoskuntayhtymän kans
sa. HSY vastaa tàllöin liittämisen aiheuttamista pääoma- ja korkomenoista sisàltàen myös
tarvittavan Pihlajamäen pumppaamon laajennuksen ja johtamiensa viemärivesien osalta
täysimàäräisistà käyttomaksuista sekä vuosimaksuista Viikinmäen puhdistamon osuutta
lukuun ottamatta. Tässä tarkoitetut viemärivedet luetaan HSY:n omaan mitoitusosuuteen
Viikinmàen puhdistamolla. Tikkurilan ja Tammiston alueet ilmenevät liitteenä n:o 1 olevas
ta kartasta.

Liikelaitoskuntayhtymä jàrjestäà jätevedenpuhdistuksen seudullisena yhteistyonä pysyvàl
là käyttooikeudella Helsingin kaupungin Viikinmäen keskuspuhdistamoon ja sen purkutun
neliin. Liikelaitoskuntayhtymän viemârilaitoksen periaatteellinen järjestely ja liittyminen
kuntien viemäreihin ilmenee kartasta, joka on liitteenä n:o 2.

Tähän perussopimukseen liitetäân Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän ja
Helsingin seudun ymparistopalvelut —kuntayhtymân 9.12.2009 allekirjoitettu sopimus jàte
vesien johtamisesta ja käsittelystä, lute n:o 3. Sopimusta noudatetaan slihen mahdollisesti
tehtävine muutoksineen.
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C. YHTYMAKOKOUS

4 § Jäsenyhteisöjen edustajat ja äänivalta

Liikelaitoskuntayhtymän päätosvaltaa käyttävât jäsenet yhtymäkokouksessa, johon jä
senyhteisöt nimeävät edustajansa kuhunkin kokoukseen erikseen. Liikelaitoskuntayhty
man yhtymäkokoukseen sovelletaan kuntalakia.

Yhtymakokoukseen valitaan vähintään yksi edustaja kustakin jasenyhteisosta.

Yhtymäkokouksessa on kunkin jäsenyhteison valitsemalla edustajalla peruspääoman jä
senosuutta vastaava äänimäärä. Peruspäaoman mäârästä sââdetäân tãmän sopimuksen
12 §:ssä.

Jos jasenyhteisoa edustaa kaksi tai useampi edustaja, jakaantuu jäsenyhteison äänimaärä
tasan sen saapuvilla olevien edustajien kesken.

5 § Kokoontuminen

Yhtymakokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa, kevätyhtymakokous 15.6. ja
syysyhtymakokous 15.11. mennessä.

Yhtymakokouksen kutsuu koolle Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta. Johtokunnan on kut
suttava ylimääräinen yhtymäkokous koolle, jos jäsenyhteisöt, joiden yhteinen äänimäärä
on 20 % Liikelaitoskuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimäarästä, sità mainitse
maansa asiaa varten vaativat.

Kokouskutsu on toimitettava jasenyhteisöille vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

Menettelystâ yhtymäkokouksessa määrätäàn Liikelaitoskuntayhtymán hallintosäännössä.

6 § Yhtymäkokouksen tehtävät

Yhtymakokous
a) valitsee yhtymäkokouksen puheenjohtajan
b) pâättaä Liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisis

ta tavoitteista
c) valitsee johtokunnan jäsenet ja tarkastuslautakuntaan neljä jäsentä sekä

määräã näiden toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
d) valitsee Liikelaitoskuntayhtyman muut toimielimet ja niiden puheenjohtajat

ja varapuheenjohtajat, ellei valintaa ole johtosäännössä siirretty johtokun
nalle

e) hyväksyy Liikelaitoskuntayhtymän johtosäännön
f) hyväksyy tilinpaätoksen ja päättää tilikauden tuloksen käsittelysta
g) päättää vastuuvapauden myontämisestä tilivelvollisille
h) valitsee tarkastuslautakunnan esityksesta tilintarkastajan
i) paättää Iuottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
j) paättää jäsenyhteisöille mahdollisesta maksettavasta peruspääoman ko

rosta
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k) tekee jäsenyhteisoille esityksen Liikelaitoskuntayhtymän uuden jäsenyhtei
son hyväksymisestâ ja jâseneksi Iiittymisen ehdoista

I) päättää takauksen antamisesta toisen velasta
m) käsittelee muut kokouskutsussa ilmoitetut tai kiireellisinä käsiteltävät asiat.

7 § Päätösvaltaisuus

Yhtymäkokous on päätosvaltainen kun kokouskutsu on toimitettu 5 §:ssâ mäârätyin tavoin
ja vähintään 2/3 Liikelaitoskuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta ãänimäärästä on ko
kouksessa edustettuna.

8 § Jäsenyhteisöjen yhtymäkokoukselle esittämät asiat

Jäsenyhteisöllä on oikeus saada haluamansa asia yhtymäkokouksen käsiteltäväksi, jos se
toimittaa kirjallisen esityksen johtokunnalle nun aikaisin, että asia voidaan sisällyttää koko
uskutsuun.

D. JOHTOKUNTA, PAL VELULAUTAKUNNAT JA LIIKELAITOSKUNTAYHTYMAN
JOHTAJA

9. § Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi

Liikelaitoskuntayhtymällä on johtokunta. Johtokuntaan kuuluu 9 jäsentä.

Liikelaitoskuntayhtyman johtokuntaan valitaan vähintään yksi jäsen kustakin ensisujaisen
toiminta-alueen kunnasta. Jasenyhteisot asettavat johtokunnan jäsenet seuraavasti:

Järvenpaä 2jäsentä
Kerava 2jäsentä
Tuusula 2 jäsentä
HSY 3 jäsentä

Jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Johtokunnan toimikausi on valtuustokausi.

Johtokunnan kokouksissa esittelijânâ toimii Liikelaitoskuntayhtyman johtaja.

10 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunta ohjaa ja valvoo Luikelaitoskuntayhtymän toimintaa. Johtokunta vastaa Liikelai
toskuntayhtymän hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
asianmukaisesta järjestämisestä.

Johtokunnan tehtävänâ on Iisäksi:
a) päättää Liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämisestä yhtymäkokouk

sen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekâ
seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden toteutumisesta;
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b) hyväksyä Liikelaitoskuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma;
c) valita ja irtisanoa Liikelaitoskuntayhtyman johtaja, jollei johtosäãnnössä toi

sin määrätä
d) Iaatia ja allekirjoittaa Liikelaitoskuntayhtymân tilinpäätos;
e) hyvàksyä palvelujen hinnoiffeluperiaatteet;
f) hyväksyä Liikelaitoskuntayhtymän toimintaa koskevat sopimukset, ellei toi

saalla muuta säädetä tai määrâtä;
g) päättää Liikelaitoskuntayhtymän investoinneista ja muista pitkãvaikutteisis

ta menoista yhtymäkokouksen antamien tavoitteiden mukaisesti jollei joh
tosäännössä toisin määrätä;

h) päättâä irtaimen omaisuuden hankinnan ja myynnin periaatteista;
i) päättää alaistensa toimien täyttämisestä ja niitä koskevista muista ehdois

ta, ellei niitä ole annettu johtajan tehtäväksi;
j) päättää lainanotosta johtosäännön mäârãämissä rajoissa;
k) päättää Liikelaitoskuntayhtymän nimen kirjoittamiseen oikeutetuista; ja
I) valvoa Liikelaitoskuntayhtymän etua
m) ja, ellei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa Liikelaitoskuntayhtymää ja

käyttaä sen puhevaltaa.

Johtokunnan muista tehtävistä määràtään johtosäännössä.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan tehtävistä on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä
Kuntalain 86 §:n mukaan sovelletaan kuntayhtymãn hallitukseen.

Muista, kuin yhtymäkokoukselle kuuluvista asioista päättää Liikelaitoskuntayhtymän johto
kunta, jollei kysymys ole johtajalle kuntalain mukaan kuuluvista asioista tai jollei toimivaltaa
ole siirrettyjohtajalle tai muulle viranomaiselle.

11 § Liikelaitoskuntayhtymän johtaja

Liikelaitoskuntayhtymällâ on ( toimitus )johtajan virka, jonka tehtävät määriteflään Liikelai
toskuntayhtymän johtosäännössä.

E. TALOUS SEKA HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS

12 Peruspääoma

Peruspääoman jäsenyhteisoosuudet jakaantuvat siten, ettâ Liikelaitoskuntayhtymäksi
muutetun kuntayhtymàn jäsenkuntien peruspääomat 31 .12.2012 siirtyvät Liikelaitoskun
tayhtymän avaavaan taseeseen 1.1.2013. Vantaan kaupungin peruspääoma siirtyy Hel
singin seudun ympäristöpalvelut —kuntayhtymälle.

Jäsenyhteisojen suhteellista osuutta peruspääomasta tarkistetaan vuosittain sen mukaan,
millâ osuudella jäsenyhteisot ovat edellisenä vuonna osallistuneet vuosimaksun maksami
seen.
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Peruspääoman jäsenyhteisoosuudet 1.1.2012

Peruspääomaosuus Peruspääoma, Aänivalta yhtymä
% euroa kokouksessa

Järvenpää 24,12 9625 509,78 24,12
kerava 26,93 10 744 722,04 26,93
Tuusula 16,70 6 661 764,17 16,70
HSY 32,25 12869201,45 32,25
Yhteensä 100 39 901 197,44 100

13 § Jäsenyhteisöjen osuudet ja vastuut

Jäsenyhteisöjen osuudet Liikelaitoskuntayhtymän varoihin sekä vastuut veloista ja velvoit
teista mäâräytyvät peruspääomaosuuksien suhteessa.

Liikelaitoskuntayhtymässä on pidettävä rekisteriä jäsenten peruspàäomaosuuksista.

14 § Talousarvio ja —suunnitelma

Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenyhteisöille on varattava tilaisuus lausunnon an
tam iseen taloussuunnitelmasta ja esityksen tekemiseen Liikelaitoskuntayhtymân toiminnan
kehittämiseksi. Viemãrilaitostoiminnan sekä vesistöjen kunnostuksen ja vesiensuojelun
menot ja tulot on erotettava talousarviossa ja tilinpâätöksessä toisistaan ja Iisäksi on ero
tettava yhteisesti vastattavista menoista ja tuloista sellaiset menot ja tulot, jotka koskevat
vain osaa Liikelaitoskuntayhtymän toiminta-alueen kunnista.

15 § Suunnitelmapoistot

Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy yhtymâkokous.

16 § Toiminnanja investointien rahoitus

Liikelaitoskuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoihin valtionosuutena,
jäsenyhteisöjen maksuosuuksina, lainana jasenyhteisoiltä tai rahoituslaitoksilta taikka
muuna rahoituksena.

Toimintamenojen rahoittamiseksi jäsenyhteisöiltä peritään käyttömaksua.

Investoinneista aiheutuvat kustannukset pääosin katetaan jäsenyhteisoiltä perittävällä
vuosimaksulla. Muilta kuin jäsenyhteisoiltä perittävistä maksuista investointeihin sovitaan
erikseen.

Vuosimaksu ja käyttomaksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken maksettavaksi kunkin vuoden
todettujen vesimäärien suhteessa.

Jäsenyhteisöjen on sen mukaan kuin yhtymäkokous päättää suoritettava varainhoitovuo
den maksuista ennakkomaksua, joka määrätään talousarvion ja arvioitujen viemäri
vesimäärien perusteella. Lopulliset maksut tarkistetaan kunkin vuoden tilinpäätoksen mu
kaisesti.
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Liikelaitoskuntayhtymän toimnnan hinnoittelussa noudatetaan sellaista kannattavuusperi
aatetta, jonka mukaan toiminnasta aiheutetut nettokulut saadaan katetuksi. Tavoitteena on
myös palvelujen vakaan kustannuskehityksen turvaaminen.

17 § Jäteveden Iaadun vaikutus käyttömaksuun

Mikäli jäsenyhteison Liikelaitoskuntayhtyman viemärilaitokseen johtamat viemärivedet ovat
sen Iaatuisia, että ne aiheuttavat Liikelaitoskuntayhtymälle Iisäkustannuksia, jotka eivät ole
vähäisiä, voidaan Iisäkustannuksia aiheuttaneelle jäsenyhteisolle korottaa kàyttömaksua
enintään määrällã, joka vastaa puolitoistakertaista todeffua kustannusten Iisäystä.

18 § Käyttöoikeuden vuokraus

Kun Liikelaitoskuntayhtymä käyttää jäsenyhteison viemäriä tai muuta laitetta tahi jäsenyh
teisön osuutta taikka käyttooikeutta johonkin Iaitokseen se maksaa käyttoajalta jäsenyhtei
sölle tästä korvauksen vuosiffain todettujen viemärivesimäärien suhteessa. Käytön ja kun
nossapidon osalta korvaus määrätään todellisten kulujen perusteella. Korvaus pàäoma
menoista tai käyttooikeutta vastaavista pääomamenoista määrätään kâyttämällä tasapois
tomenetelmää ja ottamalla poistoajaksi puhdistamojen ja pumppaamojen sekä muiden
laitteiden osalta 25 vuotta. Laitteiden jâljellä olevalle pääoma-arvolle lasketaan 6 %:n vuo
tuinen korko. Alkuperäiseksi pääoma-arvoksi katsotaan todelliset rakennuskustannukset
kuitenkin vähentäen rakentamiseen mahdollisesti saadut valtion avustukset.

Kun Liikelaitoskuntayhtymä käyttää viemäriä tai viemärilaitetta, johon useammalla jä
senyhteisollä on omistus- tai käyttooikeus, jaetaan korvaus jäsenyhteisojen kesken näiden
luovuttamien käyttooikeuksien suhteessa.

19 § Rakenteiden suurentaminen

Mikâli Liikelaitoskuntayhtymän viemärivesien vuoksi jonkun jäsenyhteison viemäri tai
viemärilaite joudutaan rakentamaan tai Iaajentamaan jäsenyhteisön omaa tarvetta
suuremmaksi, Liikelaitoskuntayhtymä maksaa jäsenyhteisölle tästä aiheutuvat Iisäkus
tannukset.

Sellaisesta rakentamisesta ja laajentamisesta, joka aiheuttaa tässä pykälässä mainitun
korvausvelvollisuuden Liikelaitoskuntayhtymalle, on etukäteen sovittava Liikelaitos
kuntayhtymän kanssa.

20 § Kellokosken siirtoviemärin erityisehdot

Järvenpään kaupunki on rakentanut ja yllàpitää viemäristä Kellokoski — kuntayhtymän
viemäri Järvenpään kaupungin alueella sijaitsevan osan ja luovuttaa tähân viemäriin
Kellokosken tarvetta vastaavan pysyvän käyttooikeuden Tuusulan kunnalle. Liikelaitos
kuntayhtymä korvaa Järvenpään kaupungille ne lisäkustannukset, jotka aiheutuvat tai ovat
aiheutuneet edellä mainitun viemärin rakentamisesta Järvenpään kaupungin omaa tarvetta
suuremmaksi. Mikäli em. rakentamistyöhön saadaan valtionavustusta, vähennetään em.
korvausta valtionavun ja rakennuskustannusten suhteessa. Liikelaitoskuntayhtymä korvaa
Järvenpäân kaupungille em. viemärin käytto- ja kunnossapitokustannukset vuosittain
vesimäärien suhteessa.
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EdeIIä 1 momentissa tarkoitetut Iisäkustannukset Liikelaitoskuntayhtymä maksaa
Jàrvenpâän kaupungille työn edistymisen mukaan.

21 § Jokelan siirtoviemärin erityisehdot

Tuusulan kunta kustannuksellaan rakentaa ja ylläpitää siirtoviemärin Jokelasta Jârven
pään kaupungin pääviemäriin, joka johtaa Liikelaitoskuntayhtymän Järvenpään pumppaa
molle. Liikelaitoskuntayhtymä korvaa Järvenpään kaupungille ne Iisäkustannukset, jotka
aiheutuvat tai ovat aiheutuneet edellä mainitun viemärin rakentamisesta kaupungin omaa
tarvetta suuremmaksi ja viemärin käytto- ja kunnossapitokustannukset vuosittain vesimää
rien suhteessa. Järvenpään kaupungilla on oikeus käyttää Tuusulan kunnan rakentamaa
osaa siirtoviemäristä korvaamalla rakennus- ja yllapitokustannukset vesimäärien suhtees
sa kaupungin ja kunnan erikseen sovittavalla tavalla.

22 § Rahastojen perustaminen

Rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä päättää yhtymakokous.

23 § Viivastyskorko

Maksun viivästyessä Liikelaitoskuntayhtyma peril korkolain mukaisen viivastyskoron.

24 § Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja hyväksyminen

Tilinpaätöksen allekirjoittaa Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta ja esittelijä.

Hyväksyessään tilinpäätoksen yhtymäkokous päättää samalla tilikauden tuloksen käsitte
Iystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

25 § Hallinnon ja talouden tarkastaminen

Liikelaitoskuntayhtymän kirjanpidollisessa käsittelyssä noudatetaan kuntalakia ja Kirjanpi
tolautakunnan kuntajaoston antamia ohjeita.

Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan, mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja
määrätty Liikelaitoskuntayhtymän tarkastussäännössä.

F. LIIKELAITOSKUNTA YHTYMASTA EROAMINEN, LIIKELAITOSKUNTA YHTYMAN
PURKAMINEN JA LOPPUSELWTYS

26 § Liikelaitoskuntayhtymästä eroavan ja toimintaa jatkavien asema

Kullakin jäsenyhteisollä on oikeus erota Liikelaitoskuntayhtymästä tekemàllä sitä tarkoitta
va kirjallinen ilmoitus muille jäsenyhteisoille ja Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle vä
hintään 12 kuukautta aikaisemmin. Eroaminen astuu voimaan ama kalenterivuoden vaih
tuessa.
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MikäIi jäsenyhteiso eroaa Liikelaitoskuntayhtymästà, sillä ei ole oikeutta saada osuutta
suorittamastaan peruspääomasta tal Liikelaitoskuntayhtymän muista varoista, ja se jää
edelleen 13 §:n mukaisesti vastuuseen niistä Liikelaitoskuntayhtymän veloista ja muista
sitoumuksista, jotka ovat syntyneet ennen kuin jäsenyhteisön ilmoitus Liikelaitoskuntayh
tymästä eroamisesta on esitetty.

27 § Liikelaitoskuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys

Liikelaitoskuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenyhteisojen valtuustot tai muu pää
tökseen oikeutettu toimielin. Liikelaitoskuntayhtymän purkautuessa johtokunnan on huo
lehdittava loppuselvityksestä, elleivät jasenyhteisot sovi muusta jarjestelystä. Liikela,tos
kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittami
seen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenyhteisoille peruspaaomaosuuksien suh
teessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvit
tava määrä on varoja suurempi, jasenyhteisot ovat velvolliset suorittamaan erotuksen
edellä mainittujen osuuksien suhteessa.

G. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN, VOIMAANTULO JA ALLEKIRJOITUKSET

28 § Sopimuksen tulkintaja erimielisyyksien ratkaisu

Tämän perussopimuksen tulkinta ja soveltaminen ratkaistaan ensisijaisesti jäsenyhteisöjen
ja Liikelaitoskuntayhtyman keskinäisin neuvotteluin. EIIei näin ratkaisuun päästä, riita käsi
tellään hallintoriita-asiana Helsingin hallinto-oikeudessa tai vaihtoehtoisesti välimiesmenet
telyn kautta.

29 § Muutokset sopimukseen

Tätä perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenyhteisoistä
sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenyhteisöjen yhteen
lasketusta asukasluvusta.

30 § Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä perussopimus tulee voimaan 1.1.2013, kun jâsenkuntien kunnanvaltuustot ja Hel
singin seudun ympäristopalvelut —kuntayhtymän yhtymäkokous ovat sen hyväksyneet, ja
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä aloittaa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun
liikelaitoskuntayhtymänä 1.1.2013.

JASENYHTEISOJEN YHTENEVAISET PAATOKSET VOIMAANTULOSTA

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimus on hyväksytty jäsenkuntien valtuustoissa ja Helsingin seudun ym pa
ristöpalvelut kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokouksessa seuraavasti:

Valtuusto/Yhtym äkokous
Järvenpää 12.11.2012,84 §
Kerava 10.12.201 2, 136 §
Tuusula 12.11.2012, 119
HSY 16.11.2012, 19
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SOPIMUS JATEVESIEN JOHTAMISESTA JA KASITTELYSTA

1. SOP IJAPUOLET

Helsingin seudun ympãristöpalvelut -kuntayhtymä (jaljempanä HSY)
PL 521, 00521 Helsinki

() Y-tunnus 2274241-9

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtyma (jaljempänã KUVES)
Kultasepänkatu 4 B
04250 Kerava
Y-tunnus 0202691-7

2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Sopijapuolet sopivat tällä sopimuksella yhteistyöstä jätevesien johtamisessa, käyt
töoikeudesta viemäriverkkoon, johdettavi lie jätevesille asetettavista vaatimuksista,
Viikinmäen jatevedenpuhdistamon (jãljempänä puhdistamo) käytostä ja jätevesi
en käsittelysta sekä osallistumisesta puhdistamon kunnossapitoon ja investointei
hin.

3. ERILLISILLA PAATOKSILLA KUMOTTAVAT SOPIMUKSET

Helsingin kaupungin, Vantaan kaupungin ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun
kuntainhiiton väliUä 11.2.1987, 20.2.1987 ja 3.3.1987 aliekirjoitettu sopimus Van
taan ja Kuntainlilton viemärivesien johtamisesta Heisingin viemärUaitokseen, puh•
distamisesta ja tähãn Iiittyen yhteisessã käytässã olevan Heisingin viemärilaitok
sen rakentamisesta, käytosta ja ku nnossapidosta.

Helsingin kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun
kuntainhilton välillã 25.3.1991 ahlekirjoitettu pöytäkirja Viikinmäen keskuspuhdista
mon mitoitusosuuksien tarkistamisesta.

Vantaan kaupungin ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymãn välihhä
2.9.1993ja 14.9.1993 allekirjoitettu sopimus Vantaan viemäreiden kaytästä Keski
Uudenmaan meiviemrin varajãrjestelmänä erikoistilanteissa jätevesipäästöjen
estämiseksi.

Vantaan Veden ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän vählllä
29.12.2006 allekirjoitettu sopimus Ylästö-Pakkalan viemäröintialueenjätevesien
johtamisesta kuntayhtymän viemäriverkostoon.
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4. JATEVESIEN JOHTAMINEN HSY: N VI EMARIVERKKOON

KUVES:in jätevesien määrâ mitataan sen omistamalla Pihlajamäen pumppaamol
Ia ennen jatevesien johtamista HSY:n viemäriosuuteen Solavuorentie — Viikinmäki.

5. LASKENNALLISET MITOITUSOSUUDET HSY:N VI IKINMAEN PUHDISTAMOSTA

HSY KUVES

5.1 Viemäriosuus Solavuorentie Viikinmáki 48 % 52 %

5.2 Viikinmäen puhdistamo ja purkutunneli 83,1 % 15,4 %

(laskennalliset virtaaman mitoitusosuudet) (99,7 Mm3/a) (18,5 Mm3/a)

Spoon kunnan osuus puhdistamon investoinneista on 1,5 % (1,8 Mm3/a).

KUVES:in meriviemäritunnelin kautta Pihlajamäen pumppaamolle ja edelleen Vii
kinmäen puhdistamolle KUVES:in tekemien erillisten sopimusten perusteella joh
deltavat Sipoon keskiosan, Pornaisten kunnan ja Etelä-Mäntsälän alueen sekä
Vantaan Kiinteistä- ja Vesi Oy:n viemärivedet samoin kuin tämän sopimuksen
kohdassa 6.1 mainitut Ylästö-Pakkalan alueen viemãrivedet eivät sisälly KU
VES:in edellä esitettyyn laskennalliseen mitoitusosuuteen Viikinmäen puhdista
mosta. Nàmä Sipoon keskiosan viemàrivedet sisãltyvät Sipoon kunnan mitol
tusosuuteen ja muut tässä kohdassa mainitut viemärivedet HSY:n mitoitusosuu
teen.

MikäIi laskennallinen virtaaman mitoitusosuus uhkaa ylittyä, on asiasta kaytavä
erilliset neuvottelut sopijapuolten kesken esimerkiksi mitoitusosuuksien muuttami
sesta.

5.3 KUVES:iIIa ei ole oikeutta siirtaä laskennallisia mitoitusosuuksiaan kolmansille
osapuolille ilman HSY:n suostumusta.

5.4 Puhdistamon toimintaan ja viranomaisvelvoitteiden tâyttämiseen vaikuttavat kun
nossapito-, saneeraus- ja Iaajennustarpeet arvioidaan puhdistamon todellisen
prosessikapasiteetin ja tarpeiden pohjalta tehdyn arvioinnin kautta kohtien 9 ja 10
mukaisesti.

6. YLASTO-PAKKALAN ALUEEN JATEVESIEN JOHTAMI NEN

6.1 KUVES oikeuttaa HSY:n johtamaan KUVES:in toiminta-alueen ulkopuoleHa ole-
van Ylästö-Pakkalan viemäröintialueen jãtevedet KUVES :in meriviemäritunneliin
Koivuhaassa. Johdettavien jätevesien enimmãismäärã on 700 000 m3/a ja huip
putuntivirtaama enintään 65 I/s. Ylästä-Pakkalan viemäröintialue on esitetty lilt
teessä.
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6.2 Ylästö-Pakkalasta johdettava vesimäãrâ määritetãän mittaamalla. HSY rakentaa
kustannuksellaan KUVES:in mäãräysten mukaisen mittausaseman erikseen sovit
tavana ajankohtana ja Iuovuttaa sen KUVES:in hoitoon. HSY kustantaa myös mit
talaitteiden kallbroinnit ja uusimiset sekâ mittausaseman peruskorjaukset.

Ennen mittausaseman valmistumista Ylästö-Pakkalan viemärivesimaãrät määrite
tään HSY:n jãtevesilaskutuksen perusteella Iisäämällä I m3 vuotovesiä vuodessr
Ylästön jätevesipumppaamolle viemãröidyn rakennetun viem äriverkoston pituus
metriä kohti. Rakennettu viemäriverkko katsotaan alkavaksi Ylästön jäteveden
pumppaamon kokoojakaivolta ja sen pituus todetaan yhdessä kunkin vuoden
alussa.

7. KUVES: IN MERIVIEMARIN VARAJARJESTELMA

7.1 HSY oikeuttaa KUVES:in käyttämäân HSY:n kohdassa 7.2 mainittuja viemäriver
kon osia KUVES:in meriviemärin varajärjestelmänä, jos meriviemäri on poikkeuk
sellisen, välttämãttömän huoltotyön tms. syyn vuoksi tilapäisesti pois käytöstä.

Oikeus on voimassa vain, jos HSY:n vmäriverkossa on tarvittava kapasiteetti
kaytettävissä eikä KUVES:in jätevesien johtamisesta aiheudu haittaa HSY:n vie
märiverkon toiminnalle. Johtamisjärjestelyistä sovitaan ama tapauskohtaisesti
etukäteen.

KUVES vastaa sen jätevesien johtamisesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista
ja haitoista.

7.2 Varajärjestelmän osina toimivat HSY:n viemäriosuudet on esitefty Iiitteessä. KU
VES on olkeutettu johtamaan varajärjestelmään jätevesiä seuraavasti:

• Korso - Tikkurila pääviemäriin yhteensä enintáän 300 us, josta
o Hyrylä - Korso -siirtoviemäristä Korkinmäen Ilitoskuilun ohi enin

tään 50 I/s
() o Savion mittaamolta Keravan puolelta enintään 120 I/s

o Koivukylän Iiitoskuilun kohdalta Korson ja Rekolan jätevedet siten,
että em. 300 I/s ei ylity

• Koivuhaan Iiitoskuilulta Viikinmäen puhdistamolle meneväãn viemäriin Ve
romiehenkylan ym. jätevedet.

7.3 HSY huolehtii varajãrjestelmänä toimivien viemäriosuuksien käytöstä ja kunnos
sapidosta ja pitää käyttökunnossa myos ne viemäriosuudet, joita tarvitaan ainoas
taan varajärjestelmän osina.

KUVES vastaa erikoistilanteiden aikana kãytettävien tuippaus- ja sulkujärjestely
jen kustannuksista.
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KUVES maksaa kunkin erikoistilanteen ajalta viemãriverkon kãyttö- ja kunnossa
pitokustannukset omien jãtevesiensä osalta mitattujen tai arvioitujen vesimäärien
suhteessa. Korvauksesta sovitaan kunkin tilanteen kohdalla erikseen.

7.4 Jos HSY saneeraa tal rakentaa uudelleen kohdassa 7.2 tarkoitettuja viemä
riosuuksia, se ottaa huomioon varajärjestelmästä aiheutuvat vaatimukset.

) KUVES osallistuu varajärjestelmänä käytettävien viemäriosuuksien saneeraus- ja
aajennusinvestointeihin siltä osin kuin varajärjestelmänä toimiminen aiheuttaa
ylimäaräisiä kustannuksia kapasiteetti- tal muiden vaatimusten takia. Kustannuk
sun osallistumisesta sovitaan tapauskohtaisesti.

8. JOHDETTAVILLE JATEVESILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET

8.1 Viemäriverkkoon ei johdeta pinta-, pohja-, eikä kuivatusvesiä. Sopijapuolet vähen
tävät käytettävissä olevin keinoin verkoston vuotovesien osuutta Viikinmäen puh
distamolle johdettavissa jätevesissä. Sopijapuolet Iaativat vuosittain yhteenvedon
em. vesien vähentämiseksi tehdyistâ töistä sekä kolmen vuoden välein suunni
telman tarkastus- ja rakentamistoimenpiteiksi puhdistamon toimintaa haittaavien
vuotovesien erottelemiseksi.

8.2 Sopijapuolet sitoutuvat kufloinkin voimassaolevan ymparistö)uvan mukaisiin vie
máriverkoston ohitusvesiä koskeviin toimenpiteisuin.

8.3 KUVES hoitaa omaha alueehlaan teollisuus- ja erityisjätevesien valvonnan yhteis
työssä HSY:n kanssa. HSY määrää viemäriverkkoon johdettavien teohhisuus-ja
erityisjätevesien lupaehdoista kussakin tapauksessa erikseen, noudattaen samoja
periaatteita, kuin omaha alueehlaan. HSY antaa KUVES:ille tarvittaessa neuvonta
ja lausunto- yms. apua ilman erillistä korvausta.

HSY hoitaa Pihlajanmäen pumppaamon kautta tulevan jäteveden laadunvalvon
nan ilman erilhistä korvausta.

Kaikki sellaiset näytteenotot ja tutkimukset, jotka KUVES itse haluaa syystä tal
toisesta suorittaa ja joiden suorittamisesta tai kustannusjaosta el yhteisesti ole so
vittu, kustantaa KUVES kokonaisuudessaan itse.

Tulevaisuuden tavoitteena on järjestää koko Viikinmäen viemäröintialueen valvon
ta ja tulosten raportointi tapahtuvaksi HSY:n organisaation kautta.

8.4 Mikähi sako- ja umpikaivolietteitä vastaanotetaan KUVES:in viemäröintialueehla,
tulee vastaanoton ohla järjestetty ja valvottu HSY:n hyväksymahlä tavalla. KUVES
toimittaa vuosittain yhteenvedon vastaanottoasemahhe ajetusta lietteestä.
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9. PUHDISTAMOSTA HUOLEHTIMINEN

9.1 kun yhteisessä käytössä olevien laitteiden kapasiteetti ei riitã tai laitteet on muu
ten uusittava, suunriittelee ja rakentaa HSY jãtevesien johtamiseen ja käsittelyyri
tarvittavat laitteet ja rakenteet kummankin sopijapuolen hyväksymällä tavaHa.

9.2 KUVES:iHa on oikeus perehtyä kaikkiin tämän sopimuksen piiriin koskeviin suun
nitelmiin, antaa niistä lausuntoja sekä seurata suunnittelua ja rakentamista.

9.3 HSY huolehtii sopijapuolten yhteisessä käytössä olevien kohdassa 5 mainittujen
viemärilaitteiden huollosta, käytöstä ja kunnossapidosta. Kunnossapitoon kuuluv.
myäs korjaukset.

10. LASKUTUS

10.1 Ellei tapauskohtaisesti muuta sovita, laskutetaan viemãrilaitteiden ja puhclistamon
laajennus- ja saneerausinvestointien todelliset kustannukset kohda n 5 prosent
tisosuuksien mukaisesti. Laskutus tapahtuu neljànnesvuosittain tasasuurissa
HSY:n tulosbudjetin mukaan määräytyvissa erissã. Tasauslasku lähetetään seu
raavan vuoden tammikuussa.

10.2 KUVES suorittaa HSY:lle osuutensa Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ja purku
tunnelin vuotuisista kunnossapito- ja käyttökustannuksista m itattujen vuotuisten
kokonaisjätevesimäärien suhteessa. Käyttbkustannuksiin sisältyvat jätevesilietteen
kuljetuskustannukset kompostointialueille. Kayttökustannusten summaan lisätããn
13 % yleiskustannuksia.

Käyttökustannukset laskutetaan kuukausittain käyttäen laskutusperusteina kuu
kauden mitattua jätevesimäärää ja yhteisesti sovittua ennakkohintaa. KUVES ii
moittaa jätevesimäãrät kuukausittain HSY:lle seuraavan kuukauden 6. päivään
mennessä, eflei tapauskohtaisesti toisin sovita. Kayttövuoden lopullinen korvaus
tarkistetaan seuraavan vuoden alussa todellisia kustannuksia vastaavaksi.

10.3 HSY:Ilejätevesien laadun valvonnasta aiheutuvat kustannukset ml. teollisuus-ja
erityisjãtevesien valvonta sisältyvãt Viikinmäen puhdistamon kustannuksiin, joista
HSY, KUVES ja Sipoon kunta maksavat osuuterisa jätevesimärien suhteessa.

10.4 Teollisuus-ja erityisjätevesien laadun vaikutus kohdan 10.2. mukaisiin käyltökus
tannuksiin määritellään tarvittaessa erikseen.

10.5 HSY maksaa KUVES:Ile Ylästö-Pakkalan jätevesien vastaanottamisesta samoin
perustein määrâtyn kãyttomaksun kuin KUVES peru jäsenkunnhltaan oman alu
eensa viemärivesistä.
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HSY maksaa KUVES:IIe paäomakustannusten korvausta suonttamalla KUVES:in
yleisen vuosimaksun vähennettynä sillä osuudella, joka puhdistamo-ja purkutun
neliosuuden paãom a-arvo on KUVES : in koko viemärilaitoksen pääoma-arvosta
KUVES:in kirjanpidossa edellisen vuoden tilinpaëtöksen mukaan. Korvauksen yk
sikköhinta pyo ristetàän 0,1 senttiin kuutiometriltä.

KUVES Iaskuttaa Ylástö-Pakkalan alueen käyttö-ja vuosimaksun samoin kuin se
Iaskuttaa jäsenkuntiensa käyttö- ja vuosimaksut.

11. VIRANOMAISVELVOITTEET

) 11.1 HSY huolehtii toiminnan edellyttämien lupien hankkimisesta ja Iupaehtojen velvoit
teiden täyttämisestä. Näistä aiheutuvat kustannukset sisällytetaän Viikinmäen jä
tevedenpuhdistamon kustannuksiin.

11.2 Mikäli viranomaisten vaatimusten täyttäminen edellyttää investointeja tal toimenpi
teitâ verkostossa tai Ilittyjien suhteen, vastaa KUVES niiden täyttämisestä viemä
räintialueellaan.

11.3 KUVES sitoutuu toimittamaan myös muut kulloinkin voimassaolevaan ympäristö
lupaan ja sen valvontaan Iiittyvät viranomaisten vaatimat selvitykset ja tiedot
HSY:iIe. KUVES vastaa omalta osaltaan velvoitteiden tayttãmiseen Iiittyvästä tie
dottamisesta ja mahdollisista oikeudellisista vastuista.

12. YHTEISTYO

HSY Veden ja KUVES:in johtajat ja tarvittavat asiantuntijat kokoontuvat HSY Ve
den kutsusta vähintäàn kaksi kertaa vuodessa käsittelemäân tämän sopimuksen
mukaisia yhteistyökysymyksiä yhdessä muiden HSY:n jätevesisopimuskumppa
neiden kanssa.

13. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN

Tãmä sopimus astuu voimaan 1.1.2010 alkaen. Sopimus on voimassa toistaiseksi
ja sitä voidaan muuttaa yhteisesti kirjallisella sopimuksella, jos olosuhteet tai jäte
veden aatu jommankumman sopijapuolen osata olennalsesti muuttuvat.

HSY Veden ja KUVES:in johtajilla on oikeus sopia tarkemmin sopimukseen Iiitty
vista yksityiskohdista ja menetteMavoista poikkeamatta kuitenkaan sopim uksen
ehdoista.
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14. SOPIMUSTA KOSKEVAT ERIMIELISYYDET

Tätâ sopimusta koskevat erimielisyydet, joita ei voida neuvotellen ratkaista, voi
daan saattaa jommankumman sopijapuolen nun vaatiessa Helsingin käräjäoikeu
den ratkaistavaksi.

15. SOPIMUSKAPPALEET

Tämä sopimus on allekirjoitettu kahtena samansisältöisenä kappaleena, yksi
kummallekin sopapuoIeIIe.

HelsingissäioUhi kuun , paivänä 2009

HELSINGIN SEUDUN KESKI-LJUDENMAAN
YMPARISTOPALVELUT VESIENSUOJELUN
-KUNTAYHTYMA KUNTAYHTYMA

Raimo Inkinen Antero Alhonen

toimitusjohtaja yhtymähallitu ksen puheenjohtaja

/ri karinen

toimitusjohtaja

LIITTEET Kohtaan 6.1: Ylästö-Pakkalan viemäröintialue (kartta).

Kohtaan 7.2: KUVES:in varajrjesteImän osina toimivat HSY:n viemàriosuudet
(kartta).





Lute HSY:n ja

KUVES:n varajarjestelmän osina
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