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1 luku

JÄSENKUNNAT JA TEHTÄVÄT

1 § Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka
Kuntayhtymän nimi on Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Tuusulan
kunta.
Kuntayhtymän valtuuston päätöksellä kuntayhtymä voi ottaa käyttöön muun toiminimen.
Kuntayhtymä on kaksikielinen.
2 § Jäsenkunnat
Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Sipoon ja Tuusulan
kunnat.
3 § Tehtävät ja toiminta-ajatus
Kuntayhtymän tehtävänä on yleiseen vesilaitostoimintaan kuuluvien palveluiden tuottaminen
ja myynti.
Lisäksi kuntayhtymä voi hoitaa ne toimialaansa kuuluvat tehtävät, joita jäsenkunnat ovat erillisellä päätöksellä antaneet kuntayhtymän tehtäväksi.
Kuntayhtymä voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia toimitiloja ja kiinteistöjä.
Kuntayhtymä voi olla osakkaana niissä osakeyhtiöissä ja jäsenenä muissa yhteisöissä, joiden toiminnalla edistetään kuntayhtymän tehtävänalaa.
Kuntayhtymän toiminta-alueena on ensisijaisesti Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä
Sipoon ja Tuusulan kuntien alueet.
4 § Jäsenkunnan ottaminen ja eroaminen sekä toimintaa jatkavien jäsenkuntien asema
Uuden jäsenkunnan ottaminen edellyttää tämän perussopimuksen muuttamista kuntalain
mukaisesti.
Uuden jäsenkunnan jäsenyys kuntayhtymässä alkaa, ellei toisin määrätä, perussopimuksen muutoksen hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden
alusta.
Jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti kuntayhtymän hallitukselle ja muille jäsenkunnille. Eroaminen tapahtuu kalenterivuoden päättyessä
jäsenkunnan ilmoitettua eroamisesta vähintään vuotta aikaisemmin.
Jäsenkunnan erotessa kuntayhtymästä sille ei suoriteta osuutta sen maksamasta peruspääomasta tai muista kuntayhtymän varoista. Lisäksi eroava jäsenkunta jää edelleen vastuuseen niistä kuntayhtymän veloista ja muista sitoumuksista, jotka ovat syntyneet ennen
jäsenkunnan eroilmoitusta.
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2 luku

YHTYMÄVALTUUSTO

5 § Ylin päättävä elin
Kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymävaltuusto.
6 § Yhtymävaltuuston jäsenet
Yhtymävaltuustossa on kaksi jäsentä kustakin jäsenkunnasta ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kukin jäsenkunta valitsee kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä.
Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.
7 § Jäsenten äänivalta
Kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi ääni.
8 § Yhtymävaltuuston päätösvalta
Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa (2/3) valtuutetuista on läsnä.
9 § Yhtymävaltuuston tehtävät
Yhtymävaltuusto:
• päättää kuntayhtymän strategiasta;
• valitsee kuntayhtymän hallituksen jäsenet sekä nimeää heistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan;
• valitsee tarkastuslautakunnan sekä nimeää heistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan;
• valitsee toimitusjohtajan;
• valitsee tilintarkastajat/tilitarkastusyhteisön;
• hyväksyy kuntayhtymän hallintosäännön;
• päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
• päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
Lisäksi yhtymävaltuuston on viimeistään kesäkuussa käsiteltävä yhtymähallituksen laatima
tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä tilintarkastajan kertomus samoin kuin tehtyjen muistutusten johdosta annetut selitykset ja lausunnot.
Yhtymävaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisessä kohdassa mainitut kertomukset saattavat antaa aihetta.
Yhtymävaltuuston on viimeistään marraskuussa hyväksyttävä kuntayhtymän seuraavan
vuoden talousarvio sekä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma.
Yhtymävaltuuston tehtävistä, toiminnasta ja koolle kutsumisesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä ja toiminnassa noudatetaan muuten soveltuvin osin kuntalain säännöksiä.
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3 luku

YHTYMÄHALLITUS

10 § Yhtymähallituksen kokoonpano ja äänimäärä
Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu kahdeksan jäsentä ja sama määrä henkilökohtaisia
varajäseniä. Kustakin jäsenkunnasta valitaan kaksi jäsentä ja heidän varajäsenensä.
Hallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa
edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Hallituksen toimikausi on jäsenkuntien valtuustokausi. Valtuusto nimeää hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan koko valtuustokaudeksi.
Kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni.
Yhtymähallituksen kokoukseen kutsutaan pysyvänä asiantuntijana kunkin jäsenkunnan vesilaitoksen edustaja.
11 § Yhtymähallituksen tehtävät
Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa siten kuin siitä on erikseen kuntalaissa
ja erityislaeissa säädetty tai perussopimuksessa tai kuntayhtymän hallintosäännössä määrätään.
Yhtymähallitus:
• valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää, käyttää sen puhevaltaa ja tekee sen
puolesta sopimukset;
• huolehtii kuntayhtymän toiminnan järjestämisestä;
• vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta;
• vastaa yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
• huolehtii kuntayhtymän sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä;
• edustaa kuntayhtymää työnantajana ja vastaa kuntayhtymän henkilöstöpolitiikasta;
• päättää vuotuisesta talouden käyttösuunnitelmasta ottaen huomioon valtuuston hyväksymän taloussuunnitelman sekä toiminnalle asetetut tavoitteet;
• laatii vuosittain tilinpäätöksen;
• vastaa muista yhtymän toimialaan kuuluvista asioista lukuun ottamatta yhtymävaltuustolle 9 §:ssä määrättyjä asioita.
Yhtymähallituksen tehtävistä, toiminnasta, päätösvallasta ja koollekutsumisesta määrätään
tarkemmin hallintosäännössä.
Yhtymähallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
12 § Kuntayhtymän nimen kirjoittaminen
Oikeudesta kuntayhtymän nimen kirjoittamiseen määrätään hallintosäännössä.
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13 § Kuntayhtymän johtaja
Kuntayhtymällä on johtaja, joka johtaa yhtymähallituksen alaisena kuntayhtymän hallintoa,
taloutta ja muuta toimintaa.
Kuntayhtymän johtajan irtisanomiseen tai siirtämiseen muihin tehtäviin sovelletaan mitä
kunnanjohtajasta kuntalaissa säädetään. Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että sitä kannattaa kaksi kolmasosaa (2/3) kaikkien jäsenkuntien perussopimuksen mukaisesta yhteenlasketusta äänimäärästä.
Kuntayhtymän ja sen johtajan välillä tehtävään johtajasopimukseen sovelletaan mitä johtajasopimuksesta kuntalaissa säädetään.
Kuntayhtymän johtajan tehtävistä määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

4 luku

MUUT TOIMIELIMET

14 § Lautakunta tai muut toimielimet
Kuntayhtymällä voi olla muita yhtymävaltuuston päättämiä toimielimiä, joiden kokoonpanosta, päätösvallasta sekä koolle kutsumisesta määrätään hallintosäännössä.

5 luku

OMISTAJAOHJAUS

15 § Omistajaohjaus
Kuntayhtymän johdolla ja jäsenkunnilla on neuvottelumenettely, jossa sovitaan kuntayhtymän talouden ja toiminnan pitkän aikavälin suunnittelua ja tavoitteita koskevista periaatteista ottaen huomioon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka sekä palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

6 luku TALOUS
16 § Peruspääoma ja jäsenkuntien osuudet varoista sekä vastuut veloista ja
velvoitteista
Kullakin jäsenkunnalla on seuraavasti määritelty osuus kuntayhtymän
k = p + (q/Q) * (K - P),
k=
p=

omaisuuteen:

missä

osuuden euromääräinen arvo
kunnan yhtymään maksama peruspääoma lisättynä käyttöoikeuden korvauksilla,
joista on vähennetty 40 vuoden mukaiset tasapoistot ilman indeksikorjausta
q = kunnan viimeisen kymmenen täyden kalenterivuoden aikana suorittama
käyttömaksu vedestä
Q = jäsenkuntien viimeisen kymmenen täyden kalenterivuoden aikana yhteensä suorittama käyttömaksu vedestä
K = kuntayhtymän jaettava omaisuus ja velka
P = jäsenkuntien yhtymään yhteensä maksama peruspääoma lisättynä käyttöoikeuden
korvauksilla, joista on vähennetty 40 vuoden mukaiset tasapoistot ilman indeksikorjausta
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1.1.2018 jäsenkuntien osuudet olivat

Järvenpää
Kerava
Tuusula
Sipoo
yhteensä

euroa

%

1 035 726,09
1 041 598,99
1 182 533,30
1 115 678,81
4 375 537,20

23,67
23,81
27,03
25,50
100

Peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättää yhtymäkokous.
Peruspääomaa voidaan korottaa yhtymävaltuuston päätöksellä siirrolla oman pääoman
muusta erästä. Muusta peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättävät jäsenkunnat yhtäpitävin päätöksin.
Peruspääomaa voidaan alentaa yhtymävaltuuston päätöksellä, kun perusteena on pysyvien vastaavien määrän pysyvä alentuminen omaisuuden luovutuksen, menetyksen tai ylimääräisten poistojen taikka arvonalentumisten seurauksena.
Uuden jäsenkunnan peruspääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta päättää yhtymävaltuusto.
Kuntayhtymän on pidettävä ajantasaista rekisteriä jäsenkuntien peruspääomaosuuksista ja
mahdollisista rahasto-osuuksista. Rekisterissä on eriteltävä peruspääomaosuudet ja rahasto-osuudet jäsenkunnittain.
Jäsenkuntien osuudet kuntayhtymän varoihin määräytyvät yllä kuvatulla tavalla kuntayhtymän peruspääomaosuuksien suhteessa.
Jäsenkunnat vastaavat kuntayhtymän veloista ja velvoitteista sekä vastuista tämän pykälän
mukaisten kuntayhtymän peruspääomaosuuksien suhteessa. Sama koskee sellaisia kuntayhtymän menoja, joita ei muutoin saada katetuiksi.
17 § Talousarvio ja -suunnitelma
Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava riittävän ajoissa tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi ja sopeuttamiseksi jäsenkuntien
toiminnallisiin tavoitteisiin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin.
Olennaisista kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista on
pyydettävä jäsenkuntien lausunnot.
Yhtymähallituksen ehdotus talousarvioksi ja – suunnitelmaksi on toimitettava yhtymävaltuustolle ja jäsenkunnille siten, että jäsenkunnilla on vähintään neljä (4) kalenteriviikkoa aikaa
esityksen käsittelemiseen.
Yhtymähallituksen esityksessä talousarvioksi ja –suunnitelmaksi on otettava kantaa jäsenkuntien tekemiin esityksiin.
Kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio on hyväksyttävä viimeistään marraskuun 30.
päivään mennessä, jolloin se on lähetettävä myös jäsenkunnille tiedoksi.
Muutokset talousarvioon on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana.
Kuntayhtymän taloudesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.
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18 § Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmä sekä raportointi jäsenkunnille
Kuntayhtymällä on talouden ja toiminnan ajantasainen seurantajärjestelmä, jolla todennetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tai niistä poikkeaminen.
Yhtymähallitus raportoi jäsenkohtaisesti vähintään kolme (3) kertaa vuodessa jäsenkuntia
toiminnan ja talouden toteutumisesta.
19 § Tilikauden yli- ja alijäämän käsittely
Tilinpäätöstä käsitellessään yhtymävaltuusto voi päättää, että tilikauden ylijäämä tai osa siitä
palautetaan jäsenkunnille niiden palvelujen käytön/jäsenosuuksien mukaisessa suhteessa.
Vastaavasti tilikauden alijäämän suhteen yhtymävaltuusto voi päättää, että syntynyt alijäämä
katetaan kokonaan tai osittain jäsenkunnilta perittävällä maksulla palvelujen käytön/jäsenosuuksien mukaisessa suhteessa.
20 § Alijäämän kattaminen
Mikäli jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet kuntalain 119 §:n 2 momentissa tarkoitettua selvityshenkilön tekemää ehdotusta alijäämien kattamisesta kuntalain 57 §:ssä säädetyllä tavalla, jäsenkunnat vastaavat alijäämän kattamisesta 16 §:n mukaisesti.
21 § Tilinpäätös
Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymän johtaja.
22 § Kuntayhtymän tiedonantovelvollisuus
Kuntayhtymän on annettava jäsenkuntien kunnanhallituksille kuntakonsernin taloudellisen
aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot.

7 luku

KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITUS

23 § Kuntayhtymän toiminnan rahoitus
Kuntayhtymän toiminta rahoitetaan vesilaitostoiminnan palvelujen myynnillä jäsenkunnille.
Vedenmyynnin yksikkömaksu, joka määräytyy omakustannusperiaatteen mukaisesti, on
kuutiometriä kohden kultakin jäsenkunnalta sama.
Mikäli kuntayhtymä myy palveluja muille kuin jäsenkunnilleen, veloitetaan näistä palveluista
yhtymähallituksen vahvistama, täyden korvauksen periaatteella määritelty maksu.
24 § Investoinnit ja pääomarahoitus
Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoon jäsenkunnan rahoitusosuutena, jäsenkunnan suostumuksella peruspääoman korotuksena tai lainana rahoituslaitokselta.
Kuntayhtymä voi varautua investointeihin myös tulorahoituksen kautta.
Jäsenkuntien rahoitusosuuden tai peruspääoman korotuksen ehdoista päättää yhtymävaltuusto hankekohtaisesti.
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Jäsenkuntien rahoitusosuus investointimenoihin määräytyy 16 §:ssä kuvattujen osuuksien
mukaisessa suhteessa.
25 § Suunnitelmapoistot
Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy yhtymävaltuusto.
26 § Jäsenkunnan maksuosuuden ja muiden maksujen erääntyminen ja
viivästyskorko
Kuntayhtymä määrittää jäsenkunnille maksuosuuksien sekä muiden maksujen ja suoritusten erääntymisajat siten, että maksajille jää vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää suoritusaikaa.
Viivästyneestä suorituksesta peritään korkolain mukainen viivästyskorko.
27 § Rahastot
Kuntayhtymällä voi olla omaan pääomaan kuuluvia rahastoja, joiden perustamisesta ja
säännöistä päättää yhtymävaltuusto.

8 luku

HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS

28 § Tarkastuslautakunta
Kuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, jonka tehtävistä säädetään kuntalaissa. Tarkastuslautakunnan kokoonpanosta, toimivallasta ja koollekutsumisesta määrätään tarkemmin
hallintosäännössä.
29 § Hallinnon ja talouden tarkastus
Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan mitä, siitä on säädetty kuntalaissa ja
määrätään hallintosäännössä.
30 § Sisäinen tarkastus
Kuntayhtymällä on sisäisen tarkastuksen toiminto. Sisäisen tarkastuksen toiminnasta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

9 luku

KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA LOPPUSELVITYS

31 § Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys
Kuntayhtymä on purettava, jos sen tehtävät on siirretty toisen kuntayhtymän tai jäsenkuntien muutoin hoidettavaksi. Purkaminen on suoritettava välittömästi tällaisen järjestelyn tapahduttua. Päätöksen kuntayhtymän purkamisesta tekevät jäsenkuntien valtuustot.
Jäsenkuntien valtuustot päättävät kuntayhtymän purkamisen yksityiskohtia koskevasta sopimuksesta.
Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallitus huolehtii loppuselvityksestä,
elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän varat vähennettynä loppuselvityksen aiheuttamilla kustannuksilla ja kuntayhtymän veloilla, jaetaan jäsenkunnille
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16 §:ssä määrätyllä tavalla peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos velat ovat varoja suuremmat, jäsenkunnat ovat velvollisia suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien
suhteessa.
Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät loppuselvityksen.
Viimeinen tilinpäätös ja vastuuvapaus käsitellään jäsenkuntien valtuustoissa.
32 § Perussopimuksen muuttaminen
Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenkunnista
sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
33 § Sopimuksesta aiheutuvien erimielisyyksien ratkaiseminen
Yhteistoimintasopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan hallinto-riita-asioina Helsingin hallinto-oikeudessa.

10 luku MUUT EHDOT
34 § Käyttöoikeuden korvaus
Jäsenkunnalla, jonka alueella kuntayhtymän vesijohto sijaitsee, on oikeus käyttää mainittua
johtoa vedenjakeluun. Korvauksena tästä oikeudesta on kunnan maksettava kuntayhtymälle
yksikköhintainen, pituusmetriä kohden määritetty korvaus, jonka yhtymähallitus vahvistaa
vuosittain. Perusteena korvauksen määrittämisessä tulee olla nimelliskooltaan 150 mm:n
vesijohdon rakentamiskustannus, josta korvauksen määrä on puolet.
Johto-osuuksia, joiden osalta korvaus on suoritettava, ovat kaikki ne johdot, jotka sijaitsevat asema- tai rakennuskaavoitetuilla alueilla. Kaavoitetun alueen ulkopuolella lunastettava
vähimmäismäärä on 50 metriä jokaista liittyjää kohden. Mikäli lunastettujen liittyjien tiheys
yhtenäisellä, vähintään 1 km:n pituisella johto-osuudella on enemmän kuin 20 kpl/km, uusista liittyjistä ei korvausta suoriteta.
35 § Runsaasti vettä käyttävän laitoksen perustaminen jäsenkunnan alueelle
Jos jäsenkuntaan perustetaan runsaasti vettä käyttävä laitos, joka vaikuttaa kunnan vedenkulutukseen sitä huomattavasti nostaen, voi kuntayhtymä rajoittaa ko. kuntaan toimitettavan
veden määrää tämän laitoksen käyttämän vesimäärän osalta.
36 § Putkien ja laitteiden siirtäminen ja kustannusten jakaminen
Jäsenkunnan kaavoituksen, rakentamisen tai muun toiminnan seurauksena siirrettävien
kuntayhtymän putkien ja laitteiden siirron kustannukset jaetaan jäsenkunnan ja kuntayhtymän kesken seuraavan taulukon mukaisesti

Johdon ikä
Vuosia
0 - 20
20 - 30
30 - 40
40 -

Jäsenkunnan
kustannusosuus

Kuntayhtymän
kustannusosuus

%
100
70
40
0

%
0
30
60
100
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11 luku VOIMAANTULO
37 § Voimaantulo
Tämä perussopimus tulee voimaan 1.1.2019.
Vuonna 2017 alkaneelle valtuustokaudelle valitut toimielimet jatkavat kyseisen valtuustokauden loppuun.
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Tilaustyöhinnasto

2019
TSV
€/h (alv 0 %)

Asentaja
normaali työaika
ylityö 50%
ylityö 100 %
ylityö 200 %

40
60
80
120

Mestari/Insinööri
normaali työaika
ylityö 50%
ylityö 100 %
ylityö 200 %

60
90
120
180

Huoltoauto

15
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Ihmisten altistuminen mikromuoveille
juomavedestä vähäistä
Tiedote 15.11.2018 klo 8.39
Suomen ympäristökeskus SYKE, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Vesilaitosyhdistys
(VVY)

© Kuva: Pexels
Suomalaiset talousvedet sisältävät alustavan selvityksen mukaan vain vähän mikromuovia.
Vedenkäsittelyprosessit poistavat tehokkaasti hiukkasia raakavedestä, josta talousvesi valmistetaan,
kertoo Suomen ympäristökeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Vesilaitosyhdistyksen,
sosiaali- ja terveysministeriön sekä vesihuoltolaitosten selvitys.
Selvityksessä tutkittiin talousveden valmistukseen käytettävää raakavettä, vesijohtoverkostoon
lähtevää käsiteltyä talousvettä ja verkostovettä kolmelta erityyppiseltä vedenkäsittelylaitokselta ja
niiden jakelualueilta. Tutkitut vesilaitokset olivat Nurmijärven Veden Teilinummen pohjavesilaitos,
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän Jäniksenlinnan tekopohjavesilaitos ja Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitos, joista kahdessa
jälkimmäisessä käsitellään Päijänteestä peräisin olevaa pintavettä.
”Tutkimukseen otettiin mukaan Suomessa käytettävät erityyppiset raakavedet ja yleisimmät
vedenkäsittelyprosessit. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin mikromuoveja kahden eri valmistajan
pullovesistä. Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää menetelmä mikromuovien tutkimiseen
talousvedestä ja samalla luoda ensimmäinen katsaus suomalaisen juomaveden
mikromuovipitoisuuksiin”, tutkija Julia Talvitie SYKEstä kertoo.
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Tutkituista vesijohto- ja pullovesistä löytyi muutamia, 0-9 kpl yli 10 mikrometrin kokoisia
muovihiukkasia litraa kohden. Mikromuoveilla tarkoitetaan alle viiden millimetrin kokoisia
muovihiukkasia. Koska kyseessä oli näytemäärältään varsin suppea esiselvitys, ei tulosten
perusteella kuitenkaan voi vetää johtopäätöksiä mikromuovien esiintyvyydestä verkostovesissä
laajemmin.
Kaikilla tutkituilla vedenkäsittelylaitoksilla on raakaveden laatuun nähden asianmukainen
käsittelyprosessi, jonka todettiin poistavan raakavedestä tehokkaasti kiintoainetta, myös
mikromuoveja.

Mikromuovien tutkimusmenetelmiä yhtenäistettävä
”Juomavesien mikromuoveja on tutkittu muutamassa maassa kuten Saksassa ja Tšekissä.
Raportoidut mikromuovipitoisuudet vaihtelevat tutkimusten välillä suuresti ja vaikuttaa siltä, että
valitut tutkimusmenetelmät ovat vaikuttaneet pitoisuuseroihin. Tulosten perusteella voidaan sanoa,
että mitä pienempiä mikromuoveja tutkimuksessa on pystytty analysoimaan, sitä isompia määritetyt
pitoisuudet ovat olleet”, toteaa hankkeesta vastannut ryhmäpäällikkö Markus Sillanpää SYKEstä.
Tässä suomalaisessa esiselvityksessä tutkittiin yli 10 mikrometrin kokoisten mikromuovihiukkasten
määrää, kun taas joissakin tutkimuksissa on raportoitu yli 1 tai yli 100 mikrometrin kokoisten
hiukkasten esiintymisestä. Tutkimuksen yhteydessä kävi selväksi, että mikromuovien näytteenottoja analyysimenetelmiä on välttämätöntä kehittää, harmonisoida ja standardisoida. Näin tuloksia
voidaan vertailla eri tutkimusten välillä niin Suomessa kuin kansainvälisesti.
”Ihmiset voivat altistua mikromuoveille ravinnon ja hengitysilman välityksellä, mutta toistaiseksi
eri altistusreittien osuutta mikromuovien kokonaisaltistukseen ei tunneta. Tämän selvityksen ja
muun olemassa olevan tiedon perusteella voidaan arvioida, että Suomessa altistuminen
mikromuoveille vesijohtoveden välityksellä on vähäistä verrattuna muihin altistuslähteisiin”, toteaa
THL:n tutkimusprofessori Hannu Kiviranta.

Lisää aiheesta:
•

Esiselvitys mikromuovien esiintyvyydestä Suomen talousvesissä (Raportti)
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1

YLEISTÄ
Kiitämme tarjouspyynnöstänne koskien Jäniksenlinnan lisävedenhankintatutkimuksia.
Tarjoudumme laatimaan työn sähköpostitse tulleen tarjouspyynnön (Jukka Ikäheimo
Pöyry Finland Oy ja Kari Korhonen Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä), tämän
tarjouksen ja KSE 2013 mukaisesti.

2

TYÖOHJELMA

2.1

Työn tavoite
Tuusulan Jäniksenlinnassa on tehty Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän toimeksiannosta tutkimuksia, joiden tarkoituksena on selvittää alueen potentiaali lisävedenimeytystä ajatellen. Pöyry Finland Oy on tehnyt alueen havaintoputkista vedenjohtavuusmittauksia ja happimittauksia keväällä 2017 ja 2018.
Tuusulan kunnan maalla, entisessä hiekkakuopassa raakaveden imeytys edellyttää hienoaineskerroksista johtuen kaivoimeytystä. Alustavasti tilalle on suunniteltu kolmea
imeytyskaivoa. Niiden yhteisen imeytyskapasiteetin tavoite on noin 2000 m3/d. Tämä
tarjous koskee kolmen uuden havaintoputken asennusta ja maaperän vedenjohtavuusmittauksia kyseisistä pisteistä sekä imeytyskaivojen alustavien mitoituksien tekemistä ja
imetysvesimäärien arvioimista.

2.2

Havaintoputkien asentaminen
Esitämme kaivonpaikkatutkimusta varten kolmea (3 kpl) lisäkairausta ja havaintoputken
asentamista. Uusien havaintoputkien sijainnit on esitetty liitteessä 1. Kairausten keskimääräiseksi syvyydeksi olemme arvioineet noin 20 metriä. Havaintoputken siiviläosa
kattaa koko pohjavettä johtavan maakerroksen. Kairauksien ja havaintoputkien asennuksen yhteydessä tehdään havainnot maalajeista ja otetaan maalajinäytteitä. Kairaukset
tehdään kalliovarmistuksella ja kairauksien yhteydessä asennetaan suojaputkella varustetut muoviset vesinäytteenottoon ja putkimittauksiin soveltuvat havaintoputket. Havaintoputket vaaitaan (x, y, z) N2000 järjestelmään. Lisäksi havaintoputkista laaditaan
putkikortit. Ennen kairauksia tehdään tarvittavat kaapeliselvitykset tilaajan toimesta.

2.3

Vedenjohtavuusmittaukset
Kaivon paikan määrittämistä varten tehdään vedenjohtavuusmittaukset 3 havaintoputkesta. Vedenjohtavuusmittauksiin käytetään Pöyryn pohjaveden havaintoputkimittauksiin kehittämää K-testerilaitteistoa. Laitteistolla voidaan mitata maaperän kyllästämän
osuuden horisontaalinen vedenjohtavuuden arvo putken siiviläosalta kerroksittain. Työhön sisältyy vedenjohtavuusmittaukset ja tulosten tulkinta. Mittauksien yhteydessä tehdään samalla kerroksittaiset happimittaukset YSI-kenttämittarilla.

2.4

Raportointi
Kaivonpaikkatutkimuksista laaditaan raportti, jossa on kuvattu tehdyt tutkimukset, vedenjohtavuusmittauksien tulokset ja pohjaveden laatu. Havaintoputkiin tehtyjen vedenjohtavuusmittauksien ja putkista otettujen vesinäytteiden perusteella tehdään esitys uusien imeytyskaivojen paikoista ja alustavista imeytyskapasiteeteista sekä tehdään alustavat kaivonmitoitukset kaivourakkaa varten.
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3

ASIAKKAAN TEHTÄVÄT
Tilaajan vastuulla on hankkia tarvittavat tutkimusluvat, tehdä tarvittavat kaapeliselvitykset sekä varmistaa pääsy kohteisiin.
Vedenjohtavuusmittauksia varten edellytämme, että tilaaja toimittaa veloituksetta paikalle mittauksissa tarvittavan veden (n. 1 m3/putki puhdasta verkostovettä).

4

TYÖRYHMÄ
Ehdotamme työhön seuraavaa kokenutta työryhmää.
Taulukko 4.1 Työryhmä.
Henkilö (henkilöryhmä)
Jukka Ikäheimo (SKOL 01)

Vastuualue
Laadunvarmistus

Timo Friman (SKOL 04)

Projektipäällikkö, työn ohjaus, vedenjohtavuusmittaukset, raportointi, kartat ja alustava kaivonmitoitus

Linda Jalava (SKOL 04)

Suunnittelija, vedenjohtavuusmittaukset, raportointi, taulukointi ja kartat.

Tarvittaessa käytämme myös muita Pöyry-yhtiöiden asiantuntijoita.
5

AIKATAULU
Suunnittelu voidaan aloittaa välittömästi kun tilaus on tullut. Kairaukset ja havaintoputkien asennukset voidaan suorittaa loka-marraskuun 2018 aikana ja vedenjohtavuusmittaukset vähintään viikon päästä havaintoputkien asennuksesta. Vedenjohtavuusmittaukset tulee suorittaa joka tapauksessa suojasään aikana. Työ valmistuu 23.12.2018 mennessä.

6

TARJOUS

6.1

Suunnittelupalkkio
Tarjoamme työtä Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen 2013 kohdan 5.2.3 mukaisesti aikapalkkiona henkilöryhmittäin. Lisäksi veloitamme erityiset korvaukset ja kulut (KSE 2013 kohdat 5.4 ja 5.5) toteutuman mukaisesti.
Arvioimme työohjelman mukaisen suunnittelutyön, kerroksittaisten vedenjohtavuusmittausten ja happimittausten työmääräksi matkatunteineen noin 66 tuntia. Hintaarviomme suunnittelutyön, kerroksittaisten vedenjohtavuusmittauksien ja happimittauksien osuudeksi on yhteensä noin 5 460 euroa (alv 0 %).
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Työvaiheiden kustannukset jakautuvat seuraavasti:
Taulukko 6.1 Arvio työvaiheiden kustannuksista.
Työvaihe

€

Uusien pohjavesiputkien asennus

11 540

Kerroksittaiset vedenjohtavuusmittaukset (3 putkea) sekä happimittaukset (3 putkea)

2 360

Suunnittelu, raportointi, työnohjaus ja 1 kokous tilaajan kanssa

3 000

Yhteensä

16 900

Kokonaisuudessaan arvioimme suunnittelu- ja maastotyön kustannuksiksi yhteensä noin
16 900 euroa (alv 0 %).
Suunnittelu- ja maastotyön kokonaislaskutusarviota ei ylitetä ilman Tilaajan suostumusta.
6.2

Erityiset korvaukset ja kulut
Tarjouksemme sisältää suunnittelijoiden omat, sisäiseen käyttöön tulevat tulostus- ja
kopiokustannukset. Muut erityiset korvaukset ja kulut laskutetaan erikseen Pöyry Finland Oy:n matkustussäännön ja kopiohinnaston mukaisesti.
Laitekustannukset (K-testerilaitteisto, pintamittari ja happimittari), pakettiauton vuokraus ja polttoainekustannukset sekä päivärahat laskutetaan erikseen toteuman mukaisesti.
Tarjoukseen kuulumattomien yhtiömme ulkopuolisiin palveluihin lisäämme 10 %:n käsittelykustannuksen.

6.3

Henkilötyötuntihinnoittelu sekä lisä- ja muutostyöt
Henkilötyön kustannukset laskutetaan alla esitettyjen tuntihintojen mukaan. Tuntihintoihin sisältyvät sosiaali- ja yleiskustannukset.
Taulukko 6.2 Tuntiveloitushinnat henkilöryhmittäin.
Henkilöryhmä

Hinta (ALV 0 %)
[€]

SKOL 01

124

SKOL 02

102

SKOL 03

83

SKOL 04

78

SKOL 05

65

Mahdollisista lisä- ja muutostöistä sovitaan tilaajan kanssa erikseen. Mahdollisten lisäja muutostöiden laskutusperusteet ovat samat kuin päätyön.
Mahdollisia lisäkustannuksia ja
KSE 2013 kohdan 5.7 mukaisesti.
6.4

veloitusperusteiden

tarkistuksia

käsittelemme

Laskutus
Suunnittelupalkkion ehdotamme veloitettavaksi kuukausittain toteutuman mukaisesti.
Laskujen maksuajaksi esitämme 14 vrk laskun päiväyksestä.
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Vantaalla

Asiakas:
Tehtävä:

17.9.2018

Tuusula
Jäniksenlinna pohjavesiputkien asennus

Maastotutkimusten kustannusarvio
määrä
Työn aloitus
Kairauskaluston ja miehistön mobilisointi
Havaintoputkien tarkemittaukset

1
1

yksikkö
erä
erä

á hinta/€
500
890

500 €
890 €

7500 €

Maapohjavesiputkien asentaminen 3 kpl
Svyysarvio á max 20 m + maanäytteenotto + kalliovarmistus á 3 m
Raskas porakone, porakonekairaus
5

tv

1500

Materiaalit
Varsiputki, PEH60
Siiviläputki, PEH60
Suojaputki / Venttiilikaivo
Lukko
Pohjatulppa
Pieneläinsuoja
Bentoniittitanko

18
45
3
3
3
3
3

m
m
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

21
26
160
42
13
13
10

Muut työt
Työn koordinointi ja johtaminen, tulostus

4

h

97
Yhteensä

- Hintoihin lisätään voimassaoleva ALV
- 1 työvuoro on 8 h, kyseessä kustannusarvio, laskutus tapahtuu toteutuman mukaan
- Sopimusehto KSE2013
Pöyry Finland Oy
Vesa Lehdonmäki

378
1170
480
126
39
39
30

€
€
€
€
€
€
€

388 €
11540 €

