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SÄHKÖNHANKINNAN TILANNEKUVA

Keski-Uudenmaan Vesi käyttää sähkönhankinnassa Veni-Energia Oy:n palveluita. Yritys vastaa sähkön hankinnan kilpailutuksista ja hinnan kiinnityksistä. Määrävälein pidetään yhteistyöpalavereita, joissa tarkastellaan sähkönhankinnan tilannetta ja tarvittavia
toimenpiteitä. Viimeisin yhteistyöpalaveri pidettiin 9.3.2022, jossa käytiin läpi mm. liitteenä 1 oleva esitys.
Tämän ja ensi vuoden osalta tehdyillä hintakiinnityksillä on varmistettu, että kuntayhtymän kustannukset sähkön hankinnassa pysyvät maltillisina.
Nykyinen sopimus sähkön ostosta on Kouvolan Seudun Sähkö Oy:n kanssa ja se päättyy vuoden 2023 lopussa. Uusi kilpailutus on tarkoitus tehdä tämän vuoden keväällä
neljäksi vuodeksi, jotta hintakiinnityksiä voidaan tehdä vuosille 2024–2027 tarpeen mukaan jo hyvissä ajoin sähkömarkkinatilanteen mukaan.
Liite 1 Sähkönhankintakatsaus, Veni-Energia Oy 2022-03-09
Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus merkitsee sähkönhankinnan tilannekuvan tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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VAKUUTUSTARJOUKSET

Kuntayhtymän vakuutukset ovat olleet samalla vakuutusyhtiöllä vuodesta 2016 lähtien.
Vakuutukset on syytä kilpailuttaa määrävälein, jotta kustannukset pysyvät kohtuullisina.
Tällä perusteella on pyydetty vakuutuksia koskevia tarjouksia yhdessä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän kanssa. Vakuutuskausi on 1.7.202230.6.2025 eli kolme vuotta. Mukana on lakisääteiset ammattitauti- ja tapaturmavakuutukset, omaisuusvakuutukset, vastuuvakuutukset, ryhmähenkivakuutukset sekä liikenne- ja autovakuutukset.
Kuntayhtymä kuuluu erityisalojen hankintalain piiriin. Hankintaan on sovellettu rajoitettua
hankintamenettelyä.
Valintaperusteena hankinnassa on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on halvin hinta.
Tarjouksia pyydettiin viideltä yritykseltä. Määräaikaan (25.3.2021) mennessä tarjouksia
saatiin vain yhdeltä yhtiöltä, joka on Pohjola Vakuutus Oy. Tarjouksen yhteenveto on
seuraava:
27 167,82 €/vuosi
1 534,01 €/vuosi
6 799,38 €/vuosi

Omaisuus ja toiminnan vastuuvakuutukset
Ajoneuvo- ja työkonevakuutukset
Henkilövakuutukset
Yhteensä

35 501,21 €/vuosi

Tarjousten avaustilaisuudessa tarjoaja ja tarjous on todettu kelvollisiksi sekä tarjous tarjouspyynnön mukaisiksi.
Edullisimman vakuutuskokonaisuuden on tarjonnut siis Pohjola Vakuutus Oy, jonka tarjouksen mukainen vertailuhinta on 35 501,21 €/vuosi.
Tarjouksen kustannustaso sekä kattavuus on nykyisen vakuutuskokonaisuuden kanssa
samalla tasolla.
Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus valitsee Pohjola Vakuutus Oy:n vakuutusyhtiökseen sopimuskaudelle
1.7.2022-30.6.2025
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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SANTAKOSKEN VEDENOTTAMON YLEISSUUNNITELMA

Kuntayhtymän vedenottamoista valtaosa on saneerattu viimeisen kymmenen vuoden
aikana. Santakosken vedenottamo on rakennettu vuonna 1972, vuonna 1988 laitoksen
tasakatto on muutettu harjakatoksi ja vuonna 1995 tehtiin putki-, sähkö- ja automaatiomuutoksia. Edellä mainituista korjauksista huolimatta laitos alkaa olla elinkaarensa
lopussa ilman kunnollista saneerausta.
Laitoksen nykyinen vedenottolupa on 1 000 m3/d, jonka mukaan myös laitos on mitoitettu.
Santakosken pohjavesialueella, sekä läheisillä pohjavesialueilla on viime vuosina tehty
tutkimuksia lisäveden hankintaa koskien. Tutkimuksissa on selvitelty myös niiden sopivuutta tekopohjaveden tuotantoon. Nämä selvitykset ovat edelleen kesken ja ne tulevat
jatkumaan lähivuosina.
Santakosken vedenottamon saneerauksen yleissuunnittelu kilpailutettiin ja toteuttajaksi
valikoitui Ramboll Finland Oy. Raportti on valmistunut ja se esitellään tarkemmin kokouksessa.
Santakosken yleissuunnitelmassa haettiin vaihtoehtoja vanhan saneerauksen ja uuden
laitoksen rakentamisen välillä. Samalla tutkittiin laitoksen kapasiteetin vaiheittaisen kasvattamisen mahdollisuuksia. Uuden laitoksen mitoitukseksi valittiin 2 000 m3/d ja vaiheittainen kapasiteetin kasvuvaihtoehdoiksi 4 000 m3/d ja 6 000 m3/d.
Nykyisen laitoksen saneerausta ei nähty kapasiteetin lisäyksen vuoksi järkeväksi, joten
on syytä rakentaa uusi laitos. Nykyinen rakennuspaikka todettiin myös ahtaaksi ja vaikeasti rakennettavaksi. Kuntayhtymällä on rakentamiseen hyvin sopiva kiinteistö läheisyydessä, joten se on syytä valita uuden laitoksen sijaintipaikaksi.
Yleissuunnitelmassa vertailtiin veden alkalointivaihtoehtoja lipeäalkaloinnin, sooda-alkaloinnin ja kalkkikivialkaloinnin välillä. Raportin mukaan veden alkalointi on syytä tehdä
kalkkikivisuodatuksella. Tämä on hyvin perusteltua, sillä menetelmä on käytössä valtaosassa kuntayhtymän vesilaitoksia.
Laitoksen rakentamistyypille haettiin myös vaihtoehtoja. Vaihtoehtoina oli paikalla valetut betoniset altaat ja suodatusrakenteet sekä pääosin muovisäiliöihin perustuva ratkaisu. Kustannusarvion mukaan muovisäiliöihin perustuva ratkaisu on noin 40 % edullisempi perinteiseen paikalla valettuun betoniallasvaihtoehtoon nähden. Myös laitoksen
laajentaminen vaiheittain on muovisäiliöillä helpompaa.
Raportin johtopäätökset ovat seuraavat:
Jatkosuunnitteluun suositellaan uutta pohjaveden kalkkikivialkalointilaitosta, joka toteutetaan maanalaisilla alkalointisuodattimilla sekä alavesisäiliöillä. Prosessirakennukseen toteutetaan ainoastaan prosessilaitteet sekä venttiilit, jolloin laitetilan kokoluokka
olisi noin 77 + 66 m2 eli 143 m2 kahdessa kerroksessa.
Nykyisen vedenottokaivon laitetila, pumppu ja varustelut uusitaan ja nykyinen kaivo jää
muuten vedenottokäyttöön. Jatkossa selvitetään mahdollisuudet lisätä raakavettä uudelle käsittelylaitokselle uusista pohjavesikaivoista.
Laitos toteutetaan laitetilan ulkopuolisilla muovirakenteisilla alkalointisuodatinmoduuleilla niin, että ensimmäisessä vaiheessa laitoksen mitoituskapasiteetti on 80 m 3/h ja
laitetilaan tehdään varaukset, jotta laitosalueelle voidaan lisätä toisessa vaiheessa alkalointisuodattimia niin, että saavutetaan mitoituskapasiteetti 160 m3/h.
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Vaiheen 1 investointikustannusarvio on 2,1 milj. euroa (alv 0 %) ja huomioiden yleiskustannukset (15 %) on kokonaiskustannusarvio noin 2,4 milj. euroa (alv 0 %). Vaiheen 1 mukainen laitos muodostuu seuraavista pääprosesseista:
• Prosessilaitetila n. 77 m2 (1. kerros) ja 66 m2 (2. kerros)
• Ilmastustorni, 1 kpl
• Alkalointisuodattimet 5 kpl, á halk. 3 000 mm ja korkeus 5 000 mm
• Alavesisäiliöt 2 kpl, á 150 m3, halk. 3 000 mm ja pituus 22 000 mm
• Verkostopumput, 2…3 kpl
• Huuhteluvesipumppu, 1 kpl
• Huuhteluilmakompressori, 1 kpl
• UV-desinfiointilaite, 1 kpl
• Varavoimakone tehdasvalmiissa laitetilassa, 1 kpl
• Huuhteluvesien saostuskaivot 2 kpl ja imeytysallas V = 200 m3
Hanke jatkuu kaivonpaikkatutkimuksilla, joilla varmistetaan luontaisen pohjaveden saatavuus alueella, jonka jälkeen voidaan käynnistää laitoksen hankesuunnittelu ja rakentaminen. Rakentaminen ajoittunee vuodelle 2024.
Kun alueen tekopohjavesipotentiaali on selvitetty, voidaan laitosta tarvittaessa laajentaa
tekopohjavesilaitokseksi. Tämä lienee ajankohtaista noin kymmenen vuoden kuluttua.
Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus hyväksyy Ramboll Finland Oy:n laatiman Santakosken vedenottamon
yleissuunnitelman.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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POHJAVEDENOTTAMOIDEN TARKKAILUTULOKSET

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry vastaa kuntayhtymän pohjavedenottamoiden vedenottolupien mukaisen velvoitetarkkailun raportoinnista. Vuoden
2021 raportti on valmistunut sopimuksen mukaisesti. Raportti ei sisällä Hyrylän alueella
toimivassa yhteistarkkailussa olevia vedenottamoita.
Raportti sisältää vedenottamoita koskevia tarketietoja, joten sitä esitellään kokouksessa.
Seuraavassa lyhyt yhteenveto tarkkailutuloksista.
Pohjaveden pinnat olivat kaikilla pohjavesialueilla varsin korkealla, vaikka vuosi oli vain
hiukan keskimääräistä sateisempi. Jäniksenlinnassa pohjavedenpinnat olivat korkealla
tekopohjaveden imeytyksen vuoksi.
Pohjavesien laadussa ei esiintynyt merkittäviä muutoksia edellisiin vuosiin. Useilla pohjavesialueilla pohjavedessä on rautaa sekä joissakin myös mangaania. Pohjavesien hygieeninen laatu on pääasiassa hyvä. PH-tasot olivat joillakin pohjavesialueilla alhaisia.
Muutamilla pohjavesialueilla esiintyy kohonneita pitoisuuksia joissakin seuraavista
muuttujissa:
•
•
•
•
•
•
•

TOC
nitraattityppi
kloridi
VOC-yhdisteet
trikloorieteeni
raskasmetallit
sulfaatti

Vedenottomäärät eri laitoksilla ovat pääosin lähellä edellisvuosia. Vedenoton kokonaismäärän kasvu keskittyy tekopohjavesilaitoksille.
Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus merkitsee pohjavedenottamoiden tarkkailuraportin tiedoksi
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Yh 20 §

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET

Nro

Pvm.

6/2022

21.3.2022 Ruohola-Mattila runkolinjan hankesuunnittelu.
Hankintapäätös, FCG Finnish Consulting Group Oy

7/2022

4.4.2022 Kytömaa-Ainola runkolinjan saneeraus.
Hankintapäätös, Pipelife Finland Oy

8/2022

4.4.2022 Kytömaa-Ainola runkolinjan saneeraus.

Asia

Hankintapäätös suuntaporaus, Tukiainen Group Oy
9/2022

6.4.2022 Kesätyöntekijän palkkaaminen

10/2022 11.4.2022 Vedentuotantojärjestelmän kapasiteettitarkastelu.
Hankintapäätös, FCG Finnish Consulting Group Oy
Puheenjohtaja:
Yhtymähallitus merkitsee toimitusjohtajan päätökset tiedokseen ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti ja yhtymähallitus päätti olla käyttämättä
otto-oikeuttaan.
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TIEDOKSIANTOASIAT

Jäniksenlinnan vedenottamoalueen läheisyydessä on toiminut sorajalostepalveluita
tuottava yritys, jonka toiminta on sijoittunut kahdelle eri kiinteistölle. Kiinteistöt omistaa
Talpas Oy. Yritys on harjoittanut hiekoitussepelin valmistusta, minkä jäljiltä kiinteistöillä
sijaitsee kaksi huonokuntoista hallia, kuljettimia sekä erilaista romumetallia ja jätettä.
Lyhyimmillään etäisyys kiinteistöiltä Teilinummen imeytysalueelle on noin 550 m. Toiminta on aiheuttanut myös maaperän pilaantumista.
Uudenmaan ELY-keskus on antanut 18.1.2019 kehotuksen maaperätutkimuksiin sekä
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointiin.
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus on asettanut 20 000 €:n uhkasakon 11.6.2019
kiinteistön siivoamiseksi kahden kuukauden kuluessa sekä 5 000 €:n lisäerän jokaiselta alkavalta kuukaudelta laiminlyönnin jatkuessa asetetun määräajan jälkeen. Päätös on saanut lainvoiman
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus on tehnyt tarkastuksen kiinteistöillä 16.1.2020,
jossa on todettu, ettei mitään siivoustoimenpiteitä kiinteistöillä ei ole tehty. Katselmuksessa Talpas Oy:n edustaja on kertonut, ettei Talpas Oy:llä ole varoja kiinteistöjen siivoukseen.
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus on tehnyt kiinteistöille uuden tarkastuksen
24.5.2021, jossa on todettu, ettei mitään siivoustoimenpiteitä ole edelleenkään tehty.
Tarkastuksen johtopäätösten perusteella Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta asetti
päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi teettämisuhan. Jos päävelvoite laiminlyödään, ympäristölautakunta voi teettää työn ja periä siitä aiheutuneet kustannukset
Talpas Oy:ltä uhkasakkolain 17 §:n mukaisesti siinä järjestyksessä kuin verojen ja
maksujen perinnästä ulosottotoimin on säädetty.
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus on tehnyt kiinteistöillä tarkastuksen 15.12.2021,
jossa on todettu, ettei siivousmääräystä ollut noudatettu ja todettu että ko. kiinteistöt
olivat edelleen roskaantuneita ja kiinteistöillä oli vaarallisia jätteitä. Talpas Oy ei ole antanut vastinetta asian kuulemista koskien.
Ennen teettämisuhan tuomitsemispäätöksen valmistelemista Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan esityslistalle kiinteistöillä Kuusisto I 543–412–1-369 ja Kotka 543-4121-537 tehtiin tarkastus 7.4.2022. Tarkastuksella todettiin, ettei kiinteistöillä ollut tehty
siivoustoimenpiteitä ja kiinteistöillä oli edelleen vaarallisia jätteitä.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on määrännyt kokouksessaan 19.4.2022 uhkasakkolain (1113/1990) 15 §:n nojalla teettämisuhan täytäntöön pantavaksi. Ympäristölautakunta päättää teettää kiinteistön Kotka 543-412-1-537 korjaamohallin sisällä,
korjaamohallin katoksessa ja ulkona olevien vaarallisten jätteiden (jäteöljyt, kemikaalit
ja öljynsuodattimet tynnyreineen) ja kiinteistöllä Kuusisto I 543-412-1-369 olevien tynnyreiden poiston/siivouksen kiinteistöiltä ja jätteiden toimittamisen asianmukaiseen
vastaanotto- /käsittelypaikkaan sekä periä siitä aiheutuneet kustannukset Talpas Oy:ltä
uhkasakkolain 17 §:n mukaisesti siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perinnästä ulosottotoimin on säädetty.
Toimitusjohtaja:
Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 13 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 13 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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