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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Ylöjärvellä 14.12.2016
Päivi Kaltio

Seppo Peltola

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Ylöjärven kaupungin tekninen osasto, 20.12.2016 klo 10-15

Arja Kangasniemi, talouspäällikkö
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
VESIJTK 14.12.2016 § 62
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet johtokunnan jäsenistä.
Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouksessa on
vähintään 3 jäsentä.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
VESIJTK 14.12.2016 § 63
Ylöjärven Vesi liikelaitoksen johtokunta valitsee kaksi jäsentään tarkistamaan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Päivi Kaltio ja
Seppo Peltola.
Tämän kokouksen pöytäkirja on ilmoitettu pidettäväksi nähtävillä 20.12.2016 klo 10-15, joten se tulee allekirjoittaa ja
tarkistaa viimeistään edellä mainittuna päivänä ennen klo
10.00.
Toimitusjohtajan ehdotus:
Johtokunta valitsee jäsenet Päivi Kaltion ja Seppo Peltolan
tarkastamaan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.
Päätös:

Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Kaltio ja Seppo
Peltola.
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Esitys vesihuollon toiminta-alueiden siirtämiseksi Ylöjärven Vedelle
674/06.063/2014
VESIJTK 14.12.2016 § 64
Toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä

Pirkanmaan ELY-keskus on antanut 10.11.2016 päätöksen,
jolla se muuttaa vesihuoltoavustuksen määrää ja työaikaa.
Ylöjärven kaupunki on hakemuksellaan 8.5.2015 hakenut
valtion vesihuoltoavustusta viemäriverkoston rakentamiseksi Vastamäen ja Takamaan alueelle. Hakemuksen taustalla
oli varmistaa valtion vesihuoltoavustuksen saaminen alueen
hankkeisiin Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan jouduttua
taloudellisiin hankaluuksiin. Ylöjärven kaupungin hakemuksen perusteella alueelle myönnettiin vesihuoltoavustusta
150 000 euroa, kuitenkin enintään 20 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Vesihuoltoavustuksen myöntämisen jälkeen Ylöjärven kaupunki ja Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta solmivat liiketoimintakaupan 1.3.2016 Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan liiketoiminnan ja omaisuuden siirtämiseksi Ylöjärven
Veden omistukseen ja operoitavaksi. Liiketoimintakaupan
valmistelun yhteydessä selvitettiin mahdollisuutta saattaa yllä mainittu viemärihanke kaupungin investointibudjetin raameihin, jotta myönnetty vesihuoltoavustus saataisiin alueen
asukkaiden hyödyksi. Vastamäen alueelta rajattu alue on
kuitenkin pienempi, kuin se alue, jolle yllämainittu valtion vesihuoltoavustus alun perin myönnettiin. Tämän perusteella
ELY-keskus muutti päätöksen määrää ja työaikaa.
10.11.2016 annetussa päätöksessä todetaan, että nyt rakennettavalle alueelle tuki on 100 000 euroa, mutta korkeintaan 20 % toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista. Työ
on saatettava päätökseen ja maksatushakemus toimitettava
ELY-keskukselle viimeistään 15.11.2017 mennessä. Tuen
saamisen edellytyksenä on, että Ylöjärven kaupunki toimittaa ELY-keskukselle lainvoimaisen päätöksen toiminta-alueen hyväksymiseksi Ylöjärven kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeksi viimeistään 28.2.2017 mennessä.
Alueella on siis Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnalle vahvistettu viemärilaitoksen toiminta-alue, joka käytännössä on
siirtynyt Ylöjärven kaupungin vesihuoltolaitokselle edellä
mainitun liiketoimintakaupan yhteydessä. Omistuksen siirtymisen selventämiseksi on järkevää tehdä erillinen päätös,
jolla kyseiset toiminta-alueet siirretään Ylöjärven kaupungin
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vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiksi. Kaupunginhallituksen
ratkaisuvaltaan kuuluu ”vesihuoltolaissa tarkoitettujen vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ja niiden muutosten hyväksyminen, mikäli kyseessä on merkitykseltään vähäinen teknisluontoinen muutos.”
Kyseisen muutoksen voidaan katsoa olevan käytännössä
yllä mainitun liiketoimintakaupan toimeenpanoa, johon
liittyvät periaatepäätökset on jo tehty ja siten nyt tehtävän
päätöksen voidaan katsoa olevan merkitykseltään vähäinen
ja teknisluonteinen.
Oheismateriaali

- ELY-keskuksen päätös 10.11.2016

Lisätiedot

Jouni Vähäkyttä, p. 050 390 4785,
jouni.vahakytta@ylojarvi.fi

Toimitusjohtajan ehdotus:
Johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnalle määritetyt vesihuollon
toiminta-alueet siirretään Ylöjärven kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeksi.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
-----
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Siltatien alueen vesihuoltosuunnitelma, suunnitelman ja kustannusarvion
hyväksyminen
608/72.722/2016
VESIJTK 14.12.2016 § 65
Suunnitteluinsinööri Pekka Virtaniemi

Suunnitelmat

Kunnallisteknisessä suunnittelussa on valmistunut Siltatien
alueen vesihuoltosuunnitelmat.
Suunnitelmaan sisältyvät seuraavat vesihuoltolinjat:
Linjaosuus

pituus (m)

€/metri

Siltatie
Holvitie
Kivikaarentie
Kastetie
Lähdevainiontie
VH 1
VH 2
VH 3
Yhteensä

135
395
235
140
45
550
120
195
1.815

190
290
360
200
200
210
340
220
250

hinta €

26.000
116.000
84.000
28.000
9.000
114.000
41.000
43.000
461.000

Suunnitelmat kustannusarvioineen esitellään tarkemmin kokouksessa.
Oheismateriaali

-kustannusarvio

Lisätiedot

Pekka Virtaniemi, p. 050 384 8382
pekka.virtaniemi@ylojarvi.fi

Toimitusjohtajan ehdotus:
Johtokunta päättää hyväksyä Siltatien alueen vesihuoltosuunnitelmat 461.000€ kustannusarvioineen.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
-----
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Asuntilan Mansikkatien alueen vesihuoltosuunnitelma, suunnitelman ja
kustannusarvioiden hyväksyminen
609/72.722/2016
VESIJTK 14.12.2016 § 66
Suunnittelija Tuija Salmentausta

Suunnitelmat

Kunnallisteknisessä suunnittelussa on valmistunut Asuntilassa sijaitsevan Mansikkatien alueen vesihuoltosuunnitelma.
Suunnitelmaan sisältyvät vesihuoltolinjat:
Linjaosuus

pituus
(m)

Mansikkatie
300
Yhdyslinja välillä Mansikkatie - 148
Niittyläntie
YHTEENSÄ

€/metri kokonaishinta €

310
500

92.800
74.300
167.100

Suunnitelma kustannusarvioineen esitellään tarkemmin kokouksessa.
Oheismateriaali

- kustannusarviot

Lisätiedot

Tuija Salmentausta, p. 050 3222 779,
tuija.salmentausta@ylojarvi.fi

Toimitusjohtajan ehdotus:
Johtokunta päättää hyväksyä Mansikkatien alueen vesihuoltosuunnitelman 167.100 € kustannusarvioineen.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
-----
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Kivilähde-Viljakkalantie vesihuolto, suunnitelman ja kustannusarvion
hyväksyminen
610/72.722/2016
VESIJTK 14.12.2016 § 67
Suunnittelija Pekka Virtaniemi

Suunnitelmat

Kivilähteen ja Viljakkalantien välille Siltatien varteen on valmistunut vesihuoltosuunnitelma. Suunniteltu linja palvelee
Siltatien alueen rakentamista, yhdistää Kivilähteen ja Viljakkalantien vesijohdot toimien merkittävänä vedenjakelun varmistuksen sekä johtaa Jopintien pumppaamolta tulevat jätevedet Kivilähteelle.
Vesihuoltolinjan pituus on 2370 metriä ja rakentamiskustannukset ovat 1.062.610 € (448 €/m). Kustannusarvioon sisältyy myös Siltatien alueen jätevedenpumppaamo.
Suunnitelma kustannusarvioineen esitellään tarkemmin kokouksessa.

Oheismateriaali

-kustannusarvio

Lisätiedot

Pekka Virtaniemi, p. 050 384 8382,
pekka.virtaniemi@ylojarvi.fi

Toimitusjohtajan ehdotus:
Johtokunta päättää hyväksyä Kivilähde-Viljakkalantien vesihuoltosuunnitelman 1.062.610 € kustannusarvioineen.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
-----
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Liikelaitoksen viranhaltijapäätökset
VESIJTK 14.12.2016 § 68
Kuntalain 51 §:n sekä hallintosäännön 183 §:n mukaan
sekä Ylöjärven Vesi liikelaitoksen johtokunnan päätöksen
mukaan (kuntalain mukaisen otto-oikeuden käyttäminen ja
rajoittaminen) johtokunnalle on toimitettu
viranhaltijapäätösluettelot:
Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja
Yleinen päätös
30.11.2016 § 6

Asia
Päätös

30.11.2016 § 7

Asia
Päätös

Lisätiedot

Työaikaisen vakuuden vastaanottaminen / Vastamäen alueen
vesihuolto
Päätän vastaanottaa Maanrakennus Lahdenperä Oy:n toimittaman
selosteosan mukaisen työaikaisen vakuuden.
Työaikaisen vakuuden vastaanottaminen / Saurion vedenottaman
IA-urakka
Päätän vastaanottaa Insta Automation Oy:n toimittaman
selosteosan mukaisen työaikaisen vakuuden.

Arja Kangasniemi, p. 050 599 9054,
arja.kangasniemi@ylojarvi.fi

Toimitusjohtajan ehdotus:
Ylöjärven Vesi liikelaitoksen johtokunta päättää
1. merkitä päätökset tiedoksi.
2. , ettei luettelosta ilmeneviä päätöksiä oteta johtokunnan
käsiteltäväksi.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
-----
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Toimitusjohtajan katsaus
VESIJTK 14.12.2016 § 69



Työohjelman toteutumista koskeva selvitys
Työtilannetta koskeva selvitys

Toimitusjohtajan ehdotus:
Ylöjärven Vesi liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi toimitusjohtajan selvityksen työohjelman toteutumisesta ja työtilanneselvityksen.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

11

Pöytäkirja

Ylöjärven kaupunki

7/2016

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät

62, 63, 64, 68, 69
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

HvalL 3 §:n 1 momemtin/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
lautakunta/hallitus

Ylöjärven Vesi liikelaitoksen johtokunta
PL 22
33471 YLÖJÄRVI
sähköposti: kirjaamo@ylojarvi.fi
Pykälät

65, 66, 67
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

12

Pöytäkirja

Ylöjärven kaupunki

7/2016

Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain
se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälätt

Valitusaika

30 päivää
Hallintovalitus, pykälät 65, 66, 67

Valitusaika

30 päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä 20.12.2016
Tiedoksiantopäivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa
on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa;
- päätös, johon muutosta haetaan;
- miltä kohdin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi;
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös
laatijan ammatti, kotikunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on
luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä riippumatta siitä, toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Oikeudenkäyntiohje

Tuomioistuinmaksuista annetun lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.
Liitetään

pöytäkirjaan
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