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JOHTOKUNNAN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA
Aika:
Paikka:

17.11.2022 klo 17.00- 17.28
Hybridi-kokous Kirkkotie 49, 04310 Tuusula

LÄSNÄ JÄSENET
Ossi Honkasalo (pj.)
Riitta Harkimo (vpj.)
Eero Ahola -etä
Kirsi Koivunen -etä
Petteri Lahtinen -etä
Henry Lindberg -etä
Kristiina Lindroos -etä
POISSA
Toni Eskelinen
Rita Kostama
Ari Kaunisto
Tapio Helenius
LÄSNÄ MUUT OSALLISTUJAT
Mari Heinonen -etä
toimialajohtaja, HSY
Kimmo Rintamäki -etä toimitusjohtaja, Nivos Vesi ja Lämpö Oy
Matti Huttunen -etä
liikelaitoksen johtaja, Sipoo
Jukka Sahlakari -etä
liikelaitoksen johtaja, Tuusula
Kari Korhonen
esittelijä
Jenni Hakanen
talousasiantuntija
Leni Lappalainen
kokoussihteeri
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Riitta Harkimo ja Kirsi Koivunen
ASIAT

§:t 36–37

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO

Kuvesin toimisto, Kirkkotie 49,
04310 Tuusula. 21.11.2022 klo 9–14
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ASIALUETTELO
Jk 36 §

KÄYTTÖMAKSUN ENNAKKOLASKUTUSHINNAN TARKISTUS

Jk 37 §

JÄTEVESITUNNELIN SANEERAUKSEN TILANNEKATSAUS
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KÄYTTÖMAKSUN ENNAKKOLASKUTUSHINNAN TARKISTUS

Vuoden 2022 talousarviota varten arvioitu viemärilaitoksen käyttömaksun yksikköhinta oli
18,2 snt/m3, jota käytettiin laskutuksessa maaliskuun loppuun saakka. Taksaa nostettiin
huhtikuun alusta lukien tasolle 20,0 snt/m3 ja uudelleen elokuun alusta lukien tasolle 21,45
snt/m3 HSY:n jäteveden puhdistuksen yksikköhinnan nousun vuoksi.
HSY:ltä saadun tiedon mukaan kustannusten kasvu on johtanut yksikköhinnan uuteen tarkistukseen. HSY:n laskutushinta on tammi-syyskuussa ollut 14,6 snt/m3. Syyskuun lopussa
alkuvuoden hinnaksi tasattiin 16,61 snt/m³. Loka-joulukuun hinta tulee näillä näkymin olemaan 16,91 snt/m3, joka edustaa tämän hetken tiedon mukaan myös todellista jäteveden
puhdistuksen hintaa koko vuodelle.
Vaikka jäsenyhteisöiltä perittävää yksikköhintaa on pyritty tarkistamaan vuoden mittaan,
on HSY:n tässä vaiheessa ilmoittama koko vuotta koskeva yksikköhinta niin suuri, että se
merkitsee yli 400 000 €:n alijäämää ilman uutta hinnankorotusta.
Viikinmäen yksikköhinnan nousun myötä myös käyttömaksun hintaa on siis nostettava.
Mikäli koko alkuvuonna syntynyt alijäämä saataisiin kuitattua, pitäisi liikelaitoskuntayhtymän taksaa nostaa marras-joulukuulle tasolle 32,2 snt/m3. Lienee kuitenkin kohtuullista,
että hintaa nostetaan noin puolet tarvittavasta, mutta lisäksi on syytä tasata tässä vaiheessa
tähän mennessä syntynyttä alijäämää.
Edellä mainituilla perusteilla laskettuna loppuvuoden laskutushinnaksi jäsenyhteisöiltä
muodostuu 27,5 snt/m3.
Toimitusjohtaja:
Johtokunta hyväksyy käyttömaksun laskutushinnaksi 27,5 snt/m3 marraskuun alusta alkaen, jonka lisäksi laskutetaan 177 000 €:n alijäämää marraskuun laskun yhteydessä.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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JÄTEVESITUNNELIN SANEERAUKSEN TILANNEKATSAUS

Johtokunta valitsi kesäkuun kokouksessa jätevesitunnelin saneerauksen - Koivuhaan ja
Harjusuon välillä - urakoijaksi JiiTee Työt Oy:n noin 2,2 M€:n urakkahinnalla.
Varsinaiset rakennustyöt käynnistyivät elokuun alussa. Urakoija on laskuttanut työstä
9.11.2022 mennessä 8 maksuerää 24:stä. Laskutuksen yhteissumma on 730 833 € (alv 0
%). Urakoijan kanssa on sovittu, että tämän vuoden aikana voi laskuttaa enintään 1 M€
johtuen liikelaitoskuntayhtymän talousarvioon varatuista investointimäärärahoista.
Tunnelin rusnauksesta ja pesusta on tehty 50 %, pultituksista 60 % ja ruiskubetonointi on
pääosin tehty. Näiden lisäksi valmiina ovat paineovien- ja sääovien kunnostaminen sekä
turva-aidan uusiminen. Työmaan valmiusaste oli 9.11.2022 pidetyn työmaakokouksen mukaan 41,5 %.
Työtä valvoo oman henkilökunnan lisäksi A-Insinöörit Civil Oy. Työmaakokouksia on pidetty kerran kuukaudessa. Työ on edennyt toistaiseksi aikataulun mukaan ja työtulos on tähän saakka ollut hyvää.
Työmaalla on sattunut yksi tilanne, josta on tehty poikkeamailmoitus. Tapauksessa urakoitsijan kolme aliurakoijaa meni viemäritunneliin yövuoroon ilman vaadittuja kaasuhälyttimiä ja saivat häkämyrkytyksen, jonka seurauksena he olivat sairaalassa seurannassa 1–2
päivää. Kyseiset henkilöt ovat toipuneet tilanteesta. Käytössä on ollut raitisilmamaskit, jotka eivät kuitenkaan pysäytä hään etenemistä hengitysteihin. Häkä on peräisin urakoijan
käyttämistä polttomoottorityökoneista.
Pääurakoija kanssa on sovittu, että kyseiset henkilöt eivät toistaiseksi osallistu tämän kohteen saneerausurakkaan millään tavalla.
Toimitusjohtaja:
Johtokunta merkitsee jätevesitunnelin saneerausurakan tilannekatsauksen tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä
MUUTOKSENHAKUOHJEET
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 37 §
Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan
tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet alla):
Pykälät: 36 §
Seuraavista hankintapäätöksistä ei saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, koska toimintaan
sovelletaan hankintalakia, eivätkä hankintojen euromääräiset arvot ylitä kynnysarvoja (Laki
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 29.12.2016 1397/2016, 25 §). Päätöksistä
voi tehdä hankintalain mukaisen oikaisuvaatimuksen, josta ohjeet jäljempänä.
Pykälät:
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimuksen johtokunnan kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä
jäsenkunnat ja niiden jäsenet ja jäsenenä oleva kuntayhtymä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista KeskiUudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, joko postitse osoitteeseen
Kirkkotie 49, 04310 Tuusula tai sähköpostilla osoitteeseen kuves@kuves.fi
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittaman aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun,
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti, myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
• päätös, johon vaaditaan oikaisua,
• miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen haetaan
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan
• muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
• postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä
ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksen tekijä, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimuskirjelmä. Jos kyseessä on sähköinen asiakirja, riittää että asiakirjassa on
lähettäjän tiedot eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 5 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 5 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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