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10/2020

Osallistujat

Läsnä

Nimi

Tehtävä

Lisätiedot

Nygård-Peltola Mia
Stranius Leo
Krabbe Johanna
Niiranen Matti
Tuominen Aino
Hyttinen Nuutti
Vuorela Antti
Kuusisto Kari
Portin Anders
Louhelainen Kirsi
Korpela Minna
Kuusela Minna
Parviainen Tarmo
Kotila Pirkko
Isotalo Olli
Masar Christoffer
Westlin Henry
Inkinen Raimo

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Asiantuntija, Espoo
Asiantuntija, Kauniainen
Asiantuntija, Vantaa
Toimitusjohtaja

Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä § 138.

Fred Tommi
Kouvo Petri
Pekkarinen Miikka
Hänninen Pekka
Bailey Kristiina
Karjalainen Irma
Hahtala Riitta-Liisa
Mäkeläinen Pia
Hämäläinen Anu

Poissa § 138 - 143.
Poissa § 138.
Poissa § 138.
Esittelijä § 137, 139-142, 144, 147151, poissa § 138.
Vesihuollon toimialajohtaja Esittelijä § 145, poissa § 138.
Jätehuollon toimialajohtaja Esittelijä § 143, 146, poissa § 138.
Sihteeri, johtava lakimies Poissa § 138.
Talousjohtaja
Poissa § 138.
Vt. tulosaluejohtaja,
Poissa § 138.
tukipalvelut
Tulosaluejohtaja, seutu- ja Poissa § 138.
ympäristötieto
Viestintäjohtaja
Poissa § 138.
Henkilöstöjohtaja
Poissa § 138.
Hallintosihteeri
Poissa § 138.

Allekirjoitukset
Mia Nygård-Peltola
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat
137 - 151
Pöytäkirjan tarkastus
Ptk tark.

Miikka Pekkarinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJA

Minna Korpela
pöytäkirjantarkastaja

10/2020

Tarmo Parviainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi HSY:n verkkosivuille osoitteessa
www.hsy.fi/paatoksenteko 14.12.2020
Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Ptk tark.

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 137

10/2020

11.12.2020

Kokouksen järjestäytyminen
Hallitus 11.12.2020 § 137

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää
a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sekä
b. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Minna Korpelan (varalla Minna Kuusela)
ja Tarmo Parviaisen (varalla Johanna Krabbe).

Päätös

Hallitus päätti
a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sekä
b. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Minna Korpelan ja Tarmo Parviaisen.

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 138

10/2020

11.12.2020

Pöydältä käsittelyyn otettu asia
Hallitus 11.12.2020 § 138

Ei julkinen

1400/00.01.013.0132/2020
Esittelijä

Hallituksen puheenjohtaja Mia Nygård-Peltola
Hallituksen jäsen Tarmo Parviainen jätti esityksen, jossa pyydettiin
aamukoulussa käsiteltyä epäluottamuksen selvittämistä. Hallitus päätti
yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväksi pöydältä. Hallitus päätti, että tässä
kohtaa asia käsitellään ei-julkisena.
Hallitus kävi keskustelun liittyen luottamusmiesten kirjelmään ja
henkilöstötyytyväisyyteen.

Käsittely

HSY:n toimitusjohtaja, toimi- ja tulosaluejohtajat, talousjohtaja, johtava
lakimies, viestintäjohtaja, henkilöstöjohtaja ja hallintosihteeri sekä
kaupunkien asiantuntijajäsenet poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi hallituksen puheenjohtaja
Mia Nygård-Peltola.

Päätösehdotus (pj)

Hallitus päättää
a. valtuuttaa puheenjohtajan selvitystyöhön,
b. hallitus valtuuttaa puheenjohtajan käyttämään tarvittaessa
suorahankintana ulkopuolista asiantuntijatukea selvitystyön läpiviemiseen,
c. hallitus merkitsee tiedoksi, että puheenjohtajisto kokoontuu
ensimmäisen kerran 18.12.2020,
d. hallitus merkitsee tiedoksi luottamusmiesten kirjelmän ei-julkisena.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Pääluottamusmiesten huolenilmaus henkilöstöasioiden hoidosta
HSY:ssä

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 139

10/2020

11.12.2020

Kivikon vaarallisen jätteen varaston saneerauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma (AK)
Hallitus 11.12.2020 § 139
1276/00.01.013.0132/2020
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo,
Rakennuttamispäällikkö Juha Lipsanen, puh 040 551 1032,
Hankepäällikkö Jari Virmanen, puh 040 192 3860

Yleistä

Yhtymäkokous päätti hyväksyä 16.11.2018 (§ 12) jätehuollon
investointistrategian 2025. Hyväksyessään investointistrategia, se samalla
asetti se keskeisimmiksi päämääriksi: ympäristövastuun ja
resurssitehokkuuden edelläkävijyyden, korkean toimintavarmuuden,
sujuvat palvelut ja aktiivisen uuden teknologian hyödyntämisen.
Strategisiksi painopistealueiksi yhtymäkokous päätti hyväksyä:
ympäristövaikutusten hallinnan ja -kuormituksen merkittävän
vähentämisen, kiertotalouden edistämisen ja energiatehokkuuden
parantamisen, korkean toimintavarmuuden ja asiakaslähtöiset palvelut
sekä uuden teknologian aktiivisen hyödyntämisen ja yhteistyön
rakentamisen. Varallisen jätteen varasto saneerauksen ja laajennuksen
hanke sisältyy yhtymäkokouksen 13.11.2020 (§ 16) hyväksymään
jätehuollon investointiohjelmaan.
Kivikon jätepalvelukeskuksessa sijaitseva n. 570 m2:n laajuinen vaarallisen
jätteen varastorakennus valmistui vuonna 1989. Vaarallisten jätteiden
vastaanottomäärät ovat vuosittain lisääntyneet niin, että varasto ei
nykyisellään vastaa asiakaspalvelun, varastotilavuuden ja turvallisuuden
edellyttämiä vaatimuksia. Varastorakennusta on tarpeen laajentaa
asiakastilan, siihen liittyvän toimisto-osan ja jätteiden varastohallien 3 sekä
4 osalta yhteensä n. 174 m2. Kyseiset varastohallit on laajennustöiden
yhteydessä suunniteltu saneerattavaksi puolilämpimiksi tiloiksi, vanhan
rakennuksen julkisivut uusitavaksi ja rakennuksen energiatehokkuutta
parannettavaksi. Laajennuksen jälkeen vaarallisen jätteen
varastorakennuksen pinta-ala on yhteensä 741 m2. Hankkeen
rakennustyöt on suunniteltu tehtäväksi vuosien 2021 ja 2022 aikana.
Vaarallisen jätteen varaston saneerauksen ja laajennuksen
investointikustannusarvio on yhteensä 1,96 milj. euroa (alv 0 %).
Investointiin on varauduttu HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa
vuosina 2021 - 2022.

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää hyväksyä Kivikon vaarallisen jätteen varaston
saneerauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman oheisen liitteen
mukaisesti siten, että kustannusarvio on 1 960 000 e (alv 0%) marraskuun
2020 hintatasossa.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Kivikon vaarallisen jätteen varaston saneerauksen ja laajennuksen
hankesuunnitelma

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 140

10/2020

11.12.2020

Kestävän kaupunkielämän ohjelman luonnos (AK)
Hallitus 11.12.2020 § 140
1277/00.01.013.0132/2020
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Tulosaluejohtaja Irma Karjalainen,
Ts. ilmastoyksikön päällikkö Maaria Parry, puh. 050 412 1193
Jäsenkaupungit ovat kaupunkistrategioissaan sitoutuneet kunnianhimoisiin
ilmastotavoitteisiin. Helsingin ja Kauniaisten tavoite hiilineutraaliudelle on
vuosi 2035, Espoon ja Vantaan jo vuonna 2030. Myös HSY on asettanut
oman toimintansa osalta tavoitteekseen hiilineutraaliuden vuoteen 2030
mennessä.
HSY:n hallitus on hyväksynyt 12.10.2018 HSY:n strategian vuosille 20192025. Siinä visiona on ”Yhdessä teemme maailman kestävimmän
kaupunkiseudun”. Strategian yhtenä mahdollistajapäämääränä on tiedolla
vaikuttaminen. Tiedolla vaikuttamisen ohjelman tavoitteena on ”Tuotetaan
tietoa kuntien käyttöön ja tehdään aktiivista yhteistyötä. Osallistutaan
seudullisten ohjelmien valmisteluun (ilmasto, kiertotalous)”. Tämän pohjalta
HSY:n hallitus päätti 16.11.2018 hyväksyä Kestävän kaupunkielämän
ohjelman valmistelun käynnistämisen. Ohjelmatyötä on koordinoinut HSY:n
ilmastoyksikkö.
Ohjelmaa valmisteltiin vuonna 2019, jolloin järjestettiin viisi
sidosryhmätyöpajaa. Työpajoihin kutsuttiin laajasti asiantuntijoita
kaupungeista, tutkimuslaitoksista, järjestöistä ja kestävyysteemojen
parissa toimivista yrityksistä ja niissä koottiin ehdotuksia ohjelman
tavoitteista ja toimenpiteistä. Ohjelmatekstiä työstettiin alkuvuonna 2020,
jolloin konsultoitiin HSY:n eri toimialojen asiantuntijoita. Ohjelmaluonnos
valmistui lokakuussa, ja se julkistettiin avointa vuorovaikutusta varten.
Luonnos lähetettiin yli 300:lle ohjelmatyöhön osallistuneelle tai ohjelman
teemojen kannalta tärkeäksi tunnistetulle asiantuntijalle kommentoitavaksi.
Palautetta antoi yli 70 henkilöä. Samaan aikaan käynnistettiin Kestävän
kaupunkielämän asukaskysely, jolla kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä
ohjelman toimenpide-ehdotuksia kohtaan. Kyselyyn vastasi 618 henkilöä.
Ohjelmaluonnosta on tarkennettu asiantuntija- ja asukaspalautteen
perusteella.
Kestävän kaupunkielämän ohjelma on laaja seudullinen ohjelma, jossa
teemoina ovat ilmastonmuutoksen hillintä, sopeutuminen lämpenevään
ilmastoon sekä kiertotalouden edistäminen. Se on vastaa
Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian tavoitteiden tarkastelussa tehtyyn
huomioon, että materiaalitehokkuus tulee ottaa seudun ilmastotyössä
paremmin esille ja siinä esitetään uusia toimenpiteitä ilmastonmuutokseen
sopeutumiselle, kun vuosille 2012-2020 laadittujen Pääkaupunkiseudun
ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjausten
seuranta päättyy.

Ohjelmassa ei ole mukana energiantuotantoon eikä liikenteeseen liittyviä
toimenpiteitä, sillä näitä koskevia ilmastotavoitteita toteutetaan muuta
kautta (energialaitosten omat ohjelmat, MAL-suunnittelu). Kestävän
kaupunkielämän ohjelma tukee pääkaupunkiseudun kaupunkien ilmasto- ja
kiertotaloustavoitteiden toteutumista, ja tuo kaupunkiseudun
kestävyystarkasteluun uuden ulottuvuuden: kulutusperäisten päästöjen
arvioinnin ja niihin vaikuttamisen.
HSY laskee vuosittain jäsenkaupunkiensa tuotantoperäiset
kasvihuonekaasupäästöt. Laskentatapa noudattaa kansainvälistä Global
Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emissions Inventories
(GPC) -standardia ja keskittyy kaupunkialueen sisäpuolella tapahtuvien
toimintojen energiankulutukseen ja siitä aiheutuviin
kasvihuonekaasupäästöihin. Nämä ilmastopäästöt ovat tarkastelussa myös
kaupunkien hiilineutraaliustavoitteiden toteutumisessa. Laskennassa ei
huomioida asukkaiden aiheuttamia välillisiä päästöjä, jotka tulevat
esimerkiksi rakennustuotteiden ja kulutushyödykkeiden valmistuksesta,
ruoantuotannosta ja matkailusta. Nämä niin sanotut kulutusperäiset
päästöt muodostavat noin puolet suomalaisten kokonaishiilijalanjäljestä,
mutta tietoa niistä on tuotettu toistaiseksi vähän.
Kestävän kaupunkielämän ohjelmassa ehdotetaan näiden kuluttamisen
välillisten päästöjen arvioinnin käynnistämistä pääkaupunkiseudulla.
Ohjelmassa ehdotetaan myös toimenpiteitä, joilla kulutuksesta johtuvia
päästöjä voidaan alentaa erityisesti kiertotalouden keinoja edistämällä.
Kestävän kaupunkielämän ohjelmassa esitetään myös ilmastokestävään
kaupunkisuunnitteluun sekä kiertotalouden ja muuttuvat sääolosuhteet
huomioivaan rakentamiseen liittyviä toimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden
muotoilussa on hyödynnetty muun muassa laajojen EU-rahoitteisten
hankkeiden (SMART-MR ja CIRCuIT) tuloksia.
Kestävän kaupunkielämän ohjelmassa esitetään toimenpiteitä, joiden
toteuttaminen edellyttää seudullista yhteistyötä. Ohjelman toimenpiteiden
toteuttamiselle sovitaan vastuutahot ja luodaan avoin seurantajärjestelmä
sen hyväksymisen jälkeen. HSY tulee toimimaan toimenpiteitä
käynnistävänä ja seuraavana tahona, mutta monet toimenpiteet voivat
käynnistyä myös ilman HSY:n osallistumista. Toimenpiteiden
hankkeistamisessa voidaan hyödyntää sekä kansallisia että Euroopan
Unionin rahoituskanavia. Monet ohjelman toimenpiteet sopivat
koronapandemian johdosta myönnettäviin kestävän elvytyksen hankkeiden
rahoitushakuihin.
Linkki: Kestävän kaupunkielämän ohjelman luonnos.
Päätösehdotus (RI)

Hallitus merkitsee Kestävän kaupunkielämän ohjelman luonnoksen
tiedoksi ja päättää pyytää Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten
kaupunkeja antamaan 15.2.2021 mennessä ohjelmaluonnoksesta
lausuntonsa.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Kestävän kaupunkielämän ohjelman luonnos
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Hallitus

§ 141

10/2020

11.12.2020

Blominmäen mahdollistamat verkostojärjestelyt hankesuunnitelma
Hallitus 11.12.2020 § 141
1330/00.01.013.0132/2020
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred
Osastonjohtaja Jyrki Kaija, puh. 09 1561 2236
Blominmäen tulotunneli ja siihen liittyvät viemärijärjestelyt liittävät uuden
kalliopuhdistamon nykyisen Suomenojan jätevedenpuhdistamon valumaalueen olemassa olevaan jätevesiviemäröintijärjestelmään. Rakenteilla
olevaan tulotunneliin tullaan liittämään viemäröinnin valuma-alueita
seitsemän erillisen liitoksen kautta. Näistä kolmen kustannukset on
huomioitu Blominmäen hankesuunnitelman (hyväksytty 22.8.2014)
yhteydessä. Loppujen kustannukset sisältyvät nyt hallitukselle esitettävään
hankesuunnitelmaan.
Tässä hankesuunnitelmassa on esitetty viemäröintijärjestelyjen
kokonaisuus. Blominmäen hankesuunnitelmassa esitettyjen kolmen
kohteen osalta tässä hankesuunnitelmassa on esitetty päivitettyjä
toteutukseen liittyviä tietoja tavoitteena viemäröintijärjestelyjen
kokonaisuuden mahdollisimman informatiivinen kuvaaminen.
Tässä Blominmäen mahdollistamat verkostojärjestelyt
hankesuunnitelmassa on esitetty tulotunneliin käännettävien valumaalueiden viemäröintien järjestelyt. Järjestelyjen tavoitteena on
mahdollisimman toimintavarma ja huoltovapaa viemäröintijärjestelmä.
Jätevesien kääntäminen tulotunneliin edellyttää sisäänottojen yhteydessä
muutoksia nykyiseen verkostoon.
Hankesuunnitelmassa on huomioitu rakentamisen yhteensovittaminen
kaavoituksen kanssa sekä arvioitu ympäristövaikutuksia ja riskienhallintaa.
Nykyisen Suomenojan puhdistamolle johtavan pääviemärin käännöt
rakennetaan valmiiksi ennen Blominmäen jätevedenpuhdistamon
käyttöönottoa ja sen liitokset tulotunneliin tehdään sitä mukaan kuin
jätevesiä on mahdollista johtaa uudelle puhdistamolle. Muut liitokset
liitetään viemäritunneliin jätevedenpuhdistamon käyttöönoton jälkeen.
Hankkeen kustannusarvio on laadittu HSY:n investointi-,
jätevedenpuhdistus- ja verkko-osaston asiantuntijoiden toimesta.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio toteutettaville hankkeille vuosina 2021
– 2030 on korista 09 (Viemäröinnin uudisinvestoinnit) 14 250 000 € ja
korista 10 (Verkostojen saneerausinvestoinnit) 2 600 000 €. Yhteensä
kustannusarvio on täten 16 850 000 € (alv 0%). Kustannusarviossa ei ole
mukana Blominmäen 22.8.2014 hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan
sisältyneitä pääviemärinkääntöjä, joiden kustannusarvio on ollut 10 000
000 € (sisältäen osia Finnoo II ja III urakoista). Kustannusarviossa ei ole
myöskään huomioitu korin 01 (Kaavoituksen mukainen laajentuminen)

kustannuksia, joiden alustava arvio on 1 500 000 €. Näistä tehdään omat
hankesuunnitelmat hyväksyttäväksi suunnittelun edistyessä.
Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää hyväksyä Blominmäen mahdollistamat verkostojärjestelyt
hankesuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti siten, että hankkeen
kustannusarvio on vuosille 2021-2030 yhteensä 16 850 000 € (alv 0%).

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Blominmäen jätevedenpuhdistamon mahdollistamat
verkostojärjestelyt, hankesuunnitelma

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 142

10/2020

11.12.2020

Urakoitsijan valinta Blominmäen viemäritunneleiden Riimukallion ja Friisilän viemäriliitosten
sekä Suomenojan pudotuskaivorakennuksen rakentamiseksi
Hallitus 11.12.2020 § 142
1061/05.050.502.5021/2020
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred
Osastonjohtaja Jyrki Kaija, puh. 050 463 9826
Hankepäällikkö Hanna Yli-Tolppa, puh. 050 339 4219

Yleistä

Urakka käsittää kolmen (3) erillisen viemäriliitoksen rakentamisen
Blominmäen viemäritunneliin: Riimukallion ja Frisiisilän viemäriliitokset
sekä Suomenojan pudotuskaivon.
Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä sekä ehdotus
perusteluineen on jaettu hallituksen jäsenille. Päätös perustuu
tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti tarjousten halvimpaan hintaan.
Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan
vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää
a. hylätä SRV Infra Oy:n tarjouksen Friisilän viemäriliitoksen rakentamisen
osalta, koska se sisälsi ehtoja eikä näin ollut tarjouspyynnön mukainen
b. valita Blominmäen viemäritunneleiden Riimukallion ja Friisilän
viemäriliitosten sekä Suomenojan pudotuskaivorakennuksen rakentamisen
urakoitsijaksi kokonaisuudeltaan halvimman tarjouksen jättäneen GRK
Infra Oy:n 5 060 758,75 euroa (alv 0 %) vertailuhinnalla sekä
c. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankintaan
liittyvät sopimukset sekä tarvittaessa sopimaan hankintaan liittyvistä
mahdollisista lisä- ja muutostöistä.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Selvitys hankinnasta

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 143

10/2020

11.12.2020

Sopimus maanvuokrasta ja Ekomo-yhteistyöstä Suomen Paalauskeskus Oy:n kanssa
Hallitus 11.12.2020 § 143
1275/00.01.013.0132/2020
Esittelijä
Valmistelija

Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo
Lakimies Johanna Routio, puh. 050 560 8046
HSY on vuokrannut vuonna 2016 Suomen Paalauskeskus Oy:lle Seutulan
suljetun yhdyskuntajätteen kaatopaikan alueella sijaitsevan noin 1,1
hehtaarin kokoisen määräalan toistaiseksi voimassa olevalla
vuokrasopimuksella.
Suomen Paalauskeskus Oy toimii yhtenä Seutulan alueen Ekomoyhteistyökumppaneista. Vuokrasopimuksen ehdot tarkistetaan Ekomotoimintakonseptin mukaista sopimuspohjaa käyttäen. Samalla tarkistetaan
sopimuskauden pituus, sekä vuokrasopimuksen vuokrataso.

Päätösehdotus (PeK)

Hallitus päättää
a. hyväksyä sopimuksen maanvuokrasta ja Ekomo-yhteistyöstä Suomen
Paalauskeskus Oy:n kanssa, ja
b. valtuuttaa toimialajohtajan tai hänen määräämänsä tarvittaessa
tekemään sopimukseen merkitykseltään vähäisiä muutoksia ja
allekirjoittamaan sopimukset.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Sopimus maanvuokrasta ja Ekomo-yhteistyöstä
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Marttilan aluesaneerauksen urakoitsijan valinta
Hallitus 11.12.2020 § 144
1212/05.050.502.5020/2020
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred
Osastonjohtaja Jyrki Kaija, puh. 050 463 9826, yksikön päällikkö Ilpo
Korhonen, puh. 050 340 5383, projektipäällikkö Iiro Hannula, puh. 050 462
1474

Yleistä

Marttilan alueen vesihuoltoverkostojen saneerauksessa HSY pilotoi uutta
toimintamallia, jossa saneerataan kerralla HSY:n vesihuoltoverkosto sekä
tonttijohdot runkoputkesta kiinteistön rajalle asti määritellyllä alueella.
Samalla kiinteistöjen haltijoita kannustetaan saneeraamaan omat,
kiinteistön alueella sijaitsevat tonttijohtonsa. Kiinteistön omistajien
kannustamisessa käytetään tonttijohtojen saneerauksen kustannuksia
alentavia kannustimia.
Marttilan alueen vesijohdot ovat pääosin 1950-, 60- ja 70-luvuilla
rakennettua vanhaa vuotoherkkää valurautaa, jotka ovat saneeraus- ja
kehittämistarpeessa. Saneerattavaa vesijohtoa alueella on n. 11 km sekä
viemäri- ja hulevesiverkostoa n. 10 km. Tonttijohtoja on yhteensä n. 10 km.
Asiakasliittymiä alueella n. 350 kpl, asukasmäärä on noin 5150 asukasta ja
työpaikkoja alueella on noin 1000 kpl.
Hankesuunnitelma on hyväksytty HSY:n hallituksessa 13.3.2020.
Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä sekä ehdotus
perusteluineen on jaettu hallituksen jäsenille. Päätös perustuu
tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti hinta- ja laatukriteereiden
kokonaispistemäärään.
Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan
vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää
a. valita Marttilan aluesaneerauksen urakoitsijaksi, sisältäen
rakennussuunnittelun ja alueen tonttijohtojen saneerauksen markkinoinnin,
tarjouskilpailun voittaneen Terrawise Oy:n 6 979 913,00 euron (alv 0%)
vertailuhinnalla,
b. varata urakkaan lisäksi 300 000 euron urakoitsijabonuksen
urakkaohjelman kriteerien mukaisesti,
c. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankintaan
liittyvät sopimukset, sekä tarvittaessa sopimaan hankintaan liittyvistä
mahdollisista lisä- ja muutostöistä.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1, Selvitys hankinnasta
- Liite 2, Vertailutaulukko
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Turpeen hankinta vuosina 2021-2022
Hallitus 11.12.2020 § 145
881/05.050.500.5001/2020
Esittelijä
Valmistelijat

Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred
Yksikön päällikkö Janne Nipuli, puh. 050 320 3904
Hankinta-asiantuntija Markku Marjamäki
Hankinta käsittää HSY:n vuosina 2021 - 2022 tarvitseman irtoturpeen.
Kompostointiturvetta käytetään kompostoinnin tukiaineena. Kasvuturvetta
käytetään kompostimullan seosaineena. Kiinteän kahden vuoden
sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.
Tällöin sopimuksen irtisanomisaika on 12 kk.
Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EUkynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Määräaikaan 30.11.2020 klo 10:00
mennessä saatiin tarjoukset viideltä alan yritykseltä.
Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valituista
tarjouksista sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille
jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan valintaperusteena on
tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saatu hinnaltaan halvin tarjous.
Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta
sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. hylätä Jussi Syrjämäki Oy:n, Kone urakointi Långskogin ja T. ja J.
Kivioja Oy:n tarjoukset tarjouspyynnön ehtojen vastaisina, sekä
b. tilata HSY:n tarvitseman turpeen Kotkan Energia Oy:ltä hankinnan
verottoman arvon ollessa enintään 3 600 000 euroa, ja
c. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta
tehtävän sopimuksen.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1, selvitys turpeen hankinnasta vuosina 2021-2022
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Lausunto Helsingin kaupungin valtuustoaloitteeseen Helsingin kierrätysmahdollisuuksien
parantamisesta ja Mini-Sortin edistämisestä kantakaupunkiin
Hallitus 11.12.2020 § 146
886/00.01.013.0130/2020
Esittelijä
Valmistelijat

Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo
Projektipäällikkö Leena Tuominen, puh. 050 553 6627, vastaava tiedottaja
Tarja Methuen, puh. 040 593 6345

Määräaika 21.12.2020

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lausuntoa Mai Kivelän
lausuntoaloitteesta, joka koskee Helsingin kantakaupunkialueen
kierrätysmahdollisuuksien parantamista ja mini-Sortti-aseman
perustamismahdollisuuksien selvittämistä. Lausuntopyynnön määräaika on
21.12.2020.

Valtuustoaloitteen sisältö
”Kaupungin tulee parantaa kierrätysmahdollisuuksia monin tavoin. Myös
tiedotusta kierrätyksestä on lisättävä. Konkreettisena parannuksena
kaupungin olisi edistettävä niin kutsutun ”mini-Sortin” perustamista
kantakaupunkiin. Kierrätysasema olisi mahdollista pilotoida yhteistyössä
HSY:n kanssa esimerkiksi Kyläsaaren yhteyteen.
Jotta voimme saavuttaa kierrätystavoitteet on kierrätyksen oltava
vaivattomampaa. Kestävässä kaupungissa tehokkaan jätteiden
kierrätyksen tulee olla normi!
Edellä olevaan viitaten me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että
kaupunki etsii lisäkeinoja parantaa kierrätysmahdollisuuksia sekä lisää
viestintää kierrätyksestä. Konkreettisena toimena kaupunki selvittää
mahdollisuudet edesauttaa mini-Sortti-aseman perustamista
kantakaupunkiin”.
Käsittely

Esittelijä korjasi päätösehdotustaan keskustelun aikana siten, että
kappaleeseen ”Sortti-pienasemasuunnitelmien edistäminen” lisättiin
Kyläsaaren Kierrätyskeskuksen osoite, sekä lause ”Sortti-pienasema
konseptin rinnalla HSY selvittää edelleen uusia Sortti-palvelumuotoja,
kuten Sortti-kortteliasemat ja Sortti-noutopalvelutoiminnan
monipuolistamista.” kappaleen loppuun.

Päätösehdotus (PEK)

Hallitus päättää antaa Helsingin kaupunginkanslialle valtuustoaloitteesta
kierrätysmahdollisuuksien parantamisesta ja Mini-Sortin edistämisestä
kantakaupunkiin seuraavan lausunnon:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY tähtää
strategiassaan ja toimissaan kohti maailman kestävintä kaupunkiseutua.
HSY etsii ja toteuttaa aktiivisesti konkreettisia ratkaisuja kiertotalouteen
siirtymiseen ja tekee työtä myös uusien Sortti-palveluiden saamiseksi

pääkaupunkiseudulle. HSY:n tavoitteena onkin kierrättää 60 prosenttia
yhdyskuntajätteestä vuoteen 2025 mennessä.
HSY:ssä on tiedostettu asukkaiden halu lajitella jätteensä entistä
paremmin. Tämä näkyy muun muassa siinä, että kävijämäärät ovat Sorttiasemilla olleet kasvussa vuosittain. Viime vuonna Sortti-asemilla kävi yli
puoli miljoonaa asiakasta.
Sortti-pienasemasuunnitelmien edistäminen
Vuoden 2021 aikana HSY:n Sortti-palvelua laajennetaan Sortti-pienasemakonseptilla (nk. mini-Sortti), jossa Sortti-pienasema sijaitsee
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kierrätysmyymälän
läheisyydessä. Sortti-pienasemalla ja Kierrätyskeskuksen myymälällä on
yhtenäiset aukioloajat. Lisäksi Kierrätyskeskuksen piha-alueella sijaitsee
pääsääntöisesti myös Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n Rinki
Ekopiste, jossa kerätään pakkausjätteitä ja paperia, sekä HSY:n
vaarallisen jätteen kontti. Asiakas voi tuoda tavaransa eri toimijoiden
vastaanottopisteiseen sen mukaan, minkälaista tavaraa hänellä on.
Konseptilla tavoitellaan ns. yhden luukun mallia, jossa asiakas voi samalla
käynnillä toimittaa käytöstä poistamansa tavarat uudelleen käyttöön,
kierrätettäväksi tai jätteeksi.
Kierrätyskeskus vastaanottaa myymälöihinsä maksutta uudelleenkäyttöön
kelpaavia tavaroita, jotka se myy tai luovuttaa asiakkailleen
uudelleenkäyttöön. Lisäksi Kierrätyskeskus ottaa vastaan sekä toimivia
että toimimattomia sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Sortti-pienasemalla osa
jätteiden vastaanotosta on maksullista, osa maksutonta samaan tapaan
kuin Sortti-asemilla. Sortti-pienasema eroaa Sortti-asemasta kokonsa
puolesta eikä siellä oteta vastaan kaikkia samoja materiaaleja kuin Sorttiasemilla. Sortti-pienasemalle voi tuoda mm. sekajätettä, puuta, metallia
sekä poistotekstiiliä. Sortti-pienasema rakennetaan moduuleista, joten sen
rakentaminen ja tarvittaessa vaikka siirtäminen on mahdollista melko
kevyin toimenpitein.
Palvelulla helpotetaan asiakasta, kun tämän ei tarvitse ajaa useampaan eri
paikkaan eikä tehdä etukäteen päätöstä siitä, kelpaako tarpeettomaksi
jäänyt tavara vielä uudelleenkäyttöön vai päätyykö se hyötykäyttöön
materiaalina tai energiana. Toisaalta Sortti-pienasema jo itsessään tuo
tarpeellisia vastaanottopalveluja lähemmäs asukkaita.
Ensimmäinen Sortti-pienasema avataan Vantaan Koivukylään. Konseptin
toimivuutta pilotoidaan vuoden 2021 loppuun asti. HSY on selvittänyt
mahdollisia sijaintipaikkoja Sortti-palveluille myös Helsingin alueelta.
Yhteistyötä on tehty Helsingin kaupungin kanssa alustavasti
keskustelemalla Sortti-pienaseman sijoittamisesta väliaikaisesti
Kyläsaareen Kierrätyskeskuksen (os. Kyläsaarenkatu 8, 00580 Helsinki)
läheisyyteen ja myöhemmin mahdollisesti Koskelan varikoille. HSY:ssä on
tiedostettu uusien Sortti-pienasemien tarve muun muassa kantakaupungin
alueelle ja HSY toivoo kaupungin etsivän aktiivisesti uusia
sijoituspaikkavaihtoehtoja Sortti-pienasemille yhteistyössä HSY:n kanssa.
Sortti-pienasema konseptin rinnalla HSY selvittää edelleen uusia Sorttipalvelumuotoja, kuten Sortti-kortteliasemat ja Sortti-noutopalvelutoiminnan
monipuolistamista.
Muut toimet kierrätykseen kannustamiseksi
Autottomille asukkaille HSY tarjoaa isojen esineiden kierrättämiseen
Nouto-Sortti-palvelua. Palvelun voi tilata yksityishenkilö tai taloyhtiö.

Lisäksi HSY:n Sortti-keräysautot kiertävät pääkaupunkiseudulla kerran
vuodessa. Sortti-keräysautoissa vastaanotetaan metalliromua,
sähkölaitteita sekä vaarallista jätettä. Sortti-keräysautoilla on Helsingissä
116 pysähdyspaikkaa, joista lähes 60 on kantakaupungin alueella.
HSY laajentaa asukkaiden lajittelumahdollisuuksia ja erilliskeräystä
jätehuoltomääräysten avulla sekä varustamalla asuinkiinteistöt
monipuolisesti jätteiden keräysastioilla. Jätteiden lajittelu helpottuu
monissa kiinteistöissä ensi vuonna, kun vähintään viiden asunnon
kiinteistöiltä kerätään biojäte, pienmetalli sekä kartonki-, lasi- ja
muovipakkaukset. HSY kannustaa jätehuollon hinnoittelulla asukkaita
jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen. Kierrätykseen lajiteltu jäte on
kiinteistöille entistä edullisempaa. HSY kehittää jatkuvasti palveluitaan ja
toimintaansa lajittelun ja kierrätyksen tehostamiseksi ja jätehuollon
toteuttamiseksi mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristövastuullisesti.
Kannustamme asukkaita lajitteleman jätteensä entistä paremmin myös
kampanjoinneilla, tällä hetkellä kampanjoimme erityisesti biojätteen
lajittelusta. Lisäksi innostamme lajitteluun erilaisten osallistavien ja
elämyksellisten keinojen, kuten tapahtumissa kiertävän pakojätehuoneen
ja mobiililaitteella pelattavan pakopeliseikkailun avulla. Jaamme myös
aktiivisesti tietoa kierrätyksestä esimerkiksi HSY:n sosiaalisen median
kanavilla.
Päätös

Hallitus päätti esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaan.
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Ehdotus vuonna 2021 pääkaupunkiseudulla sovellettavista tonttien enimmäishinnoista valtion
tukemassa asuntotuotannossa (pitkä korkotuki)
Hallitus 11.12.2020 § 147
1339/00.01.013.0132/2020
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Tulosaluejohtaja Irma Karjalainen
Ts. tietoyhteistyöyksikön päällikkö Heikki Levola, puh. 050 368 8881
Seututietoasiantuntija Anna-Maria Kotala, puh. 050 341 1459
HSY:n tonttikustannustoimikunta on valmistellut Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskukselle ARA:lle tehtävän ehdotuksen valtion tukemaan
asuntotuotantoon (pitkä korkotuki) vuonna 2021 osoitettavien tonttien
enimmäishinnoiksi pääkaupunkiseudulla.
Enimmäishinnat esitetään tonttihintakartalla ensimmäistä kertaa
kaupunkien hallinnollisiin aluejakoihin perustuen (Helsingin osa-alueet,
Espoon pienalueet, Vantaan kaupunginosat sekä Kauniainen kokonaisena
kuntana). Hintakarttaan liittyen annetaan soveltamisohjeita mm. sijainti- ja
laatutekijöiden huomioon ottamiseksi tonttikohtaista enimmäishintaa
määriteltäessä.
Enimmäishinnat on pitkään esitetty hintakäyrien muodossa. Hintakartan
uudistamistyössä vuonna 2020 päädyttiin uuteen kaupunkien osaaluekohtaiseen esitystapaan, joka mahdollistaa täsmällisemmät ja
kohdennetummat ARA-enimmäishintojen tarkistukset vuosittain.
Markkinahinnat eivät välttämättä kallistu pääkaupunkiseudulla
suoraviivaisesti etelästä pohjoiseen, mikä puoltaa osaltaan luopumista
hintakäyristä ARA-hintojen esittämisessä. Kehittämistyöhön on osallistunut
koko tonttikustannustoimikunta ja HSY on vastannut työskentelyn
valmistelusta.
Vuoden 2021 hintakarttaa varten tuotiin enimmäishinnat vuonna 2020
voimassa olevista käyrähinnoista kaupunkien osa-aluejakoihin. Käyrästön
hinnat on johdettu kaupunkien osa-alueisiin siten, ettei esitystavan
muutoksesta aiheudu itsessään hintavaikutuksia. Esitys koostuu
karttapaketista, joka sisältää kolme karttaa (AK-enimmäishintakartta, APenimmäishintakartta ja indeksikartta) sekä hintataulukon. ARAenimmäishintakartalla esitettävän hintatiedon alueellinen kattavuus säilyy
vuoden 2020 hintakäyräpohjaiseen karttaan nähden suunnilleen ennallaan.
Vuoden 2021 hintakarttaan jää yhä tapauskohtaisen hinnoittelun alue, joka
sisältää Etelä-Espoon ja suurimman osan Helsinkiä.
Esityksensä taustaksi toimikunta seuraa ja analysoi hintojen muuttumista
pääkaupunkiseudun tonttimarkkinoilla. Keskeisenä indikaattorina hintojen
tarkistuksessa käytetään kuntien markkinahinta-arvioita sekä
asiantuntemusta ajankohtaisesta markkinatilanteesta.

Toimikunta esittää, että vuonna 2021 sovellettavia enimmäishintoja
korotetaan Vantaalla 15,5 % Tikkurilan kaupunginosassa, 9 % Viertolan
kaupunginosassa ja 14 % Rekolan kaupunginosassa. Kauniaisissa
enimmäishintoja korotetaan 7 %. Muilta osin aluekohtaiset enimmäishinnat
säilytetään vuoden 2020 enimmäishintojen tasolla. Soveltamisohjeet on
muokattu vastaamaan uutta kartan esitystapaa, ja ne ovat voimassa
aluekohtaisesti määritellyn hinnoittelun alueella (ei tapauskohtaisen
hinnoittelun alueella).
Toimikunnan ehdotus vuodelle 2021 perusteluineen on oheisaineistona.
Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää
a. esittää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlle hyväksyttäväksi
valtion tukemassa asuntotuotannossa (pitkä korkotuki) vuonna 2021
sovellettavat tonttien enimmäishinnat liitteenä olevien hintakarttojen,
hintataulukon ja niihin liittyvien soveltamisohjeiden mukaisesti.
b. lähettää päätöksensä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle sekä
jäsenkunnille: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten
kaupunginhallituksille.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
-

Liite 1 Tonttitoimikunnan perustelumuistio 16.11.2020
Liite 2 AK Hintakartta
Liite 3 AP Hintakartta
Liite 4 Indeksikartta
Liite 5 Enimmäishinnat AK ja AP kaupunginosissa
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Yhtymäkokouksen 13.11.2020 päätösten täytäntöönpano
Hallitus 11.12.2020 § 148
932/00.01.012.0120/2020
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 09 1561 3004
HSY:n syysyhtymäkokouksessa 13.11.2020 käsiteltiin seuraavia asioita;










§ 13, Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2020,
§ 14, Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023,
§ 15, Vesihuollon investointiohjelma 2021-2030,
§ 16, Jätehuollon investointiohjelma 2021-2030,
§ 17, Selvityksen antaminen yhtymäkokoukselle,
tarkastuslautakunnan vuonna 2019 antamista suosituksista,
§ 18, Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan jäsen Hanna-Leena
Laitiselle,
§ 19, Eron myöntäminen hallituksen varajäsen Antti Annalalle ja
uuden varajäsenen valinta,
§ 20, Sidonnaisuusilmoitusten tiedoksi merkitseminen,
Lisäksi yhtymäkokous kehotti kuntayhtymän hallitusta ottamaan
huomioon toiminnassaan kaupunkien toiminta- ja
taloussuunnitelmasta antamissaan lausunnoissa esittämät seikat ja
erityisesti; pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien
omistajanohjaustavoitteissa kuntayhtymälle asetetut ja jäsenkuntien
toiminta- ja taloussuunnitelmasta antamissaan lausunnoissa
esittämät hankkeiden vuosittaiset raportointipyynnöt jäsenkunnille,
1,5 %:n vuosittaisen tuottavuustavoitteen, sekä vesimaksujen
reaalisen hinnankorotuksen välttämisen. Lisäksi Espoo kehotti
hallitusta huomioimaan toiminnassaan jätemaksujen reaalisen
hinnankorotuksen välttämisen (§ 21, Muut asiat).

Hallintosäännön (3 §) mukaan hallitus vastaa yhtymäkokouksen päätösten
valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää
a. merkitä 13.11.2020 yhtymäkokouksen päätökset tiedoksi, sekä
b. todeta, että päätökset voidaan kuntalain 143 §:n estämättä panna
täytäntöön.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Yhtyäkokouksen päätösluettelo 13.11.2020
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Kuntalain mukaista ottomenettelyä varten toimitetut päätökset
Hallitus 11.12.2020 § 149
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Hallitukselle on toimitettu kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten
seuraavat päätökset:
Jätehuollon rakennuttamispäällikkö
Hankintapäätös § 17-18, ajalta 12.-18.11.2020
Jätehuollon toimialajohtaja
Hankintapäätös § 24-26, ajalta 16.-30.11.2020
Yleispäätös § 12-14 ajalta 10.-30.11.2020
Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen johtaja
Seudullisen perusrekisterin käyttölupa § 42-46, ajalta 13.-18.11.2020
Yleispäätös § 14, ajalta 17.11.2020
Toimitusjohtaja
Hankintapäätös § 25-26, ajalta 13.-20.11.2020
Yleispäätös § 15-16, ajalta 10.-13.11.2020
Tukipalvelujen tulosaluejohtaja
Hankintapäätös § 15-17, ajalta 1.-4.12.2020
Yleispäätös § 13, ajalta 3.12.2020
Vesihuollon toimialajohtaja
Hankintapäätös § 47-50, ajalta 10.-26.11.2020
Yleispäätös § 20, ajalta 11.11.2020
Vesihuollon verkko-osaston johtaja
Korvauspäätös § 24-28, ajalta 11.11.-1.12.2020

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää olla ottamatta käsiteltäväksi esittelyosassa mainituissa
päätöksissä olevia asioita.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Viranhaltijoiden päätösluettelo 7.12.2020
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Tiedoksi merkittävät asiat
Hallitus 11.12.2020 § 150

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Syksyn 2020 ilmanlaatu
Lisätietoja: Ilmansuojeluyksikön päällikkö Hanna Manninen, puh. 050 401
7826, projektisuunnittelija Saija Korhonen, puh. 050 596 3102
Syksyn ilmanlaatu oli pääkaupunkiseudulla suurimman osan ajasta hyvä
tai tyydyttävä. Ilmanlaatu oli hyvä kaikilla mittausasemilla vähintään 60 %
ajasta. Syksy oli koko Suomessa tavanomaista lämpimämpi. Helsingin
Kaisaniemessä mitattu kuukausilämpötila oli syys−marraskuussa pari
astetta korkeampi kuin vuosien 1981−2010 vertailukaudella.
Syyskuukausien sademäärät olivat tavanomaisella tasolla.
Syyskuun loppupuolella Suomeen saapui itäisestä Euroopasta
pienhiukkasten kaukokulkeuma. Pienhiukkasten pitoisuudet nousivat
useimmilla mittausasemilla 23−28.9. tavallista korkeammiksi, ilmanlaatu
pysyi kuitenkin pääasiassa tyydyttävänä.
Pääkaupunkiseudun liikenneympäristöissä ilmanlaatu huononi syksyllä
ajoittain välttäväksi ja huonoksi, mutta erittäin huonon ilmanlaadun tunteja
ei ollut. Mannerheimintiellä ilmanlaatu oli välttävä syyskuussa sekä
lokakuussa noin 30 tunnin ajan ja marraskuussa 2 tunnin ajan.
Mäkelänkadulla välttävän ilmanlaadun tunteja oli sekä syys- että
lokakuussa 10 ja marraskuussa ilmanlaatu heikkeni välttäväksi vielä 41
tunnin ajan. Hengitettävien hiukkasten vuoksi ilmanlaatu heikkeni huonoksi
Mäkelänkadulla marraskuussa 7 tunnin ajaksi. Länsisatamassa ilmanlaatu
heikkeni lokakuussa kahden tunnin ajan huonoksi. Huono ilmanlaatu
Länsisatamassa johtui myös hengitettävistä hiukkasista. Pääväylän
vaikutusalueella Varistossa välttävän ilmanlaadun tunteja oli syys−
lokakuussa 6 ja marraskuussa 27. Otaniemen mittausasemalla Kehä l:n
lähistöllä ilmanlaatu pysyi lähes koko syksyn hyvänä tai tyydyttävänä.
Tausta- ja pientaloalueilla ilmanlaatu oli suurimman osan syksystä hyvä tai
tyydyttävä. Syksyllä ilmanlaatu heikkeni välttäväksi Kallion kantakaupungin
tausta-asemalla 5 tunnin ajaksi ja Vartiokylän pientaloalueella yhden tunnin
ajaksi. Pirkkolan pientaloalueella ilmanlaatu oli syys−marraskuussa 4
tunnin ajan välttävä. Luukin maaseudun tausta-aseman ilmanlaatu oli koko
syksyn hyvä tai tyydyttävä.
Ilmansaasteiden pitoisuudet olivat syksyllä alle raja- ja ohjearvojen.
Syksyllä pölyisiä päiviä, jolloin raja-arvotaso (50 µg/m3 vuorokauden
keskiarvona) ylittyi, oli syyskuussa ja lokakuussa. Syyskuussa raja-

arvotaso ylittyi kerran Mannerheimintiellä. Lokakuussa pölyisiä päiviä oli
Mannerheimintiellä yksi ja Mäkelänkadulla yksi.
Syksyn ilmanlaatukatsaus on luettavissa HSY:n verkkosivulla osoitteessa:
www.hsy.fi/ilmanlaatukatsaus
Seudullinen maanpeiteaineisto 2020
Lisätietoja: Seututietoasiantuntija Mikko Pusa, puh. 050 573 2633
Seututietoasiantuntija Outi Kesäniemi, puh. 050 571 0662
Neljäs Seudullinen maanpeiteaineisto valmistui HSY:n johdolla syksyllä
2020. Paikkatietoaineisto tilattiin yhdessä Espoon, Helsingin, Kauniaisten,
Kirkkonummen ja Vantaan kanssa. Maanpeiteaineistossa koko
pääkaupunkiseutu ja Kirkkonummi on uusimpia pistepilviä ja ilmakuvia
analysoimalla luokiteltu vettä läpäisemättömään pintaan, viherpintaan,
avokallioon, paljaaseen maahan ja vesialueiksi. Lisäksi aineistossa on
mukana suoraan kunnista saadut rakennukset ja tiestöt. Aineiston tuotti
Blom Kartta Oy, joka teki myös edellisen maanpeiteaineiston vuonna 2018.
Maanpeiteaineisto on tuotettu kahden vuoden välein vuodesta 2014
alkaen.
Seudullisen maanpeiteaineiston päätarkoitus on osoittaa viherpinnan
laajuus pääkaupunkiseudulla. Maanpeiteaineisto helpottaa erityisesti
rakennetun alueen sisään jäävän viherpinnan kartoittamista, mistä on apua
esimerkiksi ekologisen verkoston hahmottamisessa. Maanpeiteaineisto
täydentää kuntien omia paikkatietoaineistoja, joista pihojen ja muiden
yksityisten alueiden maanpeitetietoja ei ole saatavilla. Viherpinnan osalta
aineisto on vastannut hyvin kuntien tarpeisiin. Sen avulla on selvitetty mm.
viherkäytävien ja ydinviheralueiden sijainteja sekä hyödynnetty aineistoa
kaavalaskelmissa. Edellistä, vuoden 2018 maanpeiteaineistoa käytettiin
esimerkiksi lähtötietona HSY:n koordinoimassa pääkaupunkiseudun
vuoden 2020 kasvillisuuden ja maaperän hiilitaseselvityksessä.
Kuntien sekä HSY:n suunnittelutyössä tarvitaan luotettavaa tietoa myös
maanpinnan veden läpäisevyydestä. Erityisesti vettä läpäisemättömillä
päällysteillä (esim. asfaltti/betoni) päällystettyjen pintojen erottelu
hiekkapintaisista vettä läpäisevistä pinnoista on osoittautunut haastavaksi.
Näiden pintojen erottelu kaukokartoitusmenetelmin ja luokittelu
automaattisesti nähdään erittäin oleellisena työkaluna esimerkiksi
ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnittelussa, erityisesti
kaupunkialueilla. Vuonna 2020 HSY on osallistunut luokittelumenetelmien
kehittämiseen mm. pilottiprojektissa, jossa kokeiltiin soveltaa tekoälyä
hiekan ja asfaltin tunnistamisessa ilmakuvilta. Tässä kehitystyössä
Seudullinen maanpeiteaineisto on valtakunnallisestikin katsoen
edelläkävijäprojekti, ja HSY:n rooli sen koordinaattorina ja pääasiallisena
kehittäjänä on merkittävä.
Seudullinen maanpeiteaineisto on avointa dataa, ja se julkaistaan keväällä
2021. Se on samalla myös yksi ladatuimmista ja eniten kiinnostusta
herättävistä HSY:n avoimen datan aineistoista.
Toimitusjohtajan päätökset täyttöluvista
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Luettelo toimitusjohtajan myöntämistä täyttöluvista liitteenä.

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Toimitusjohtajan päätökset myönnetyistä täyttöluvista vuonna 2020
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Muut asiat ja seuraava kokous
Hallitus 11.12.2020 § 151
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää pitää seuraavan kokouksen perjantaina 22.1.2021, klo
9.00 sähköisenä kokouksena Microsoft Teamsissa. Esikokous alkaa klo
8.30.
Hallituksen seuraava iltakoulu pidetään torstaina 28.1.2021 klo 16
sähköisenä kokouksena Microsoft Teamsissa.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 137, § 138, § 140, § 148, § 150, § 151

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 139, § 141, § 143, § 146, § 147, § 149
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Hallituksen päätökseen tyytymätön saa tehdä siitä oikaisuvaatimuksen Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitukselle.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös Helsingin, Espoon, Kauniaisten tai Vantaan kaupunki (HSY:n jäsenkaupunki) sekä kuntalain (410/2015) 3 §:n mukaisesti näiden kaupunkien jäsenenä oleva henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö (jäsen).
Oikaisuvaatimukselle varattu määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona
työt virastoissa on keskeytettävä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Myöhästynyttä oikaisuvaatimusta ei oteta tutkittavaksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös
on lähetetty asianosaiselle tiedoksi saantitodistuksin, taikka tiedoksiantotodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi henkilökohtaisesti taikka, ellei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
HSY:n jäsenkaupungin tai tämän jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan oikaisua
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimuksen osoittaminen ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on osoitettava HSY:n hallitukselle ja toimitettava HSY:n kirjaamoon sen aukioloaikana
ma-pe klo 8.30 -15.30.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen postitse tai sähköpostitse tapahtuu lähettäjän vastuulla.
Kirjaamon yhteystiedot ovat
Postiosoite: PL 100, 00066 HSY
Käyntiosoite: Ilmatori 1, 00240 Helsinki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hsy.fi
Puhelinnumero: 09 1561 2010
Kirjaamo on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.30 – 15.30.
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Pöytäkirjanotteet
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää HSY:n kirjaamosta.
ERITYISET MUUTOKSENHAKUOHJEET JA MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Edellä mainitusta oikaisuohjeesta poikkeavasti haetaan muutosta, kun muutoksenhaun kohteena oleva
päätös on:
Erityisalojen tai hankintalain mukainen hankintapäätös, haetaan muutosta hankintaoikaisulla tai
valittamalla markkinaoikeuteen:
 Muutoksenhakuohje hankintapäätökseen erityisalojen hankintalakia sovellettaessa tai
 Muutoksenhakuohje hankintapäätökseen yleistä hankintalakia sovellettaessa
Oikaisuvaatimukseen annettu päätös, haetaan muutosta valittamalla kunnallisvalituksella hallintooikeuteen:
 Valitusosoitus oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen
Jätelain nojalla tehty päätös, haetaan muutosta valittamalla hallintovalituksella hallinto-oikeuteen:
 Valitusosoitus jätelain nojalla annettuun päätökseen
Toimitettavaan pöytäkirjanotteeseen liitetään automaattisesti oikea muutoksenhakuohje.
Muutoksenhakukiellot
Päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n nojalla
hakea muutosta.
Päätökseen, josta voidaan tehdä oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla kuntalain
(410/2015) nojalla.
Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan hankinta-asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 142, § 144, § 145
OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Hankinnan ylittäessä erityisalojen hankintalain EU-kynnysarvon
Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivan yksikön julkista hankintaa
koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan hakea muutosta
vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja
postipalvelujen alalla toimivan yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(erityisalojen hankintalaki) 13 §:n mukaisen kynnysarvon.
I OIKAISUOHJE
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi
tehdä hankintalain 132–134 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun.
Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt
ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Hankintaoikaisun tekoaika
Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi
sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana
pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen
myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi
oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu on toimitettava HSY:n kirjaamoon sen aukioloaikana ma-pe klo 8.30 -15.30.
Hankintaoikaisun toimittaminen postitse tai sähköpostitse tapahtuu lähettäjän vastuulla.
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Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 100, 00066 HSY
Käyntiosoite: Ilmatori 1, 00240 Helsinki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hsy.fi
Puhelinnumero: 09 1561 2010
Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa
asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
II VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian
markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai
dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa
hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on
myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt
hankintasopimuksen tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla
noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa,
että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös
tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi
sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana
pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen
myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö

PÖYTÄKIRJA

10/2020

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden
perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksymistä koskevan hankintayksikön ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä
vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen
on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä
ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen,
lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa
markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Markkinaoikeuden yhteystiedot:
Markkinaoikeus
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelinnumero 029 564 3300, fax 029 564 3314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Aukioloaika: ma-pe klo 8.00-16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen,
lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa
markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituskielto
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Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea
muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) annetun lain
nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä
koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus
myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.
Odotusaika
EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän
kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja
valitusosoituksen tiedoksi.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava
hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Oikeudenkäyntimaksut
Markkinaoikeudessa perittävät oikeudenkäyntimaksut määräytyvät tuomioistuinmaksulain (1455/2015)
sekä maksujen määrää tarkistavan oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) perusteella 1.1.2019
jälkeen vireille tulevista hankinta-asioista seuraavasti:
1) Hankinta-asian käsittelystä peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2.050
euroa.
2) Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan
arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on 4.100 euroa. Jos hankinnan arvo on
vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6.140 euroa.
3) Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa.
4) Hankinta-asioissa peritään 2.050, 4.100 tai 6.140 euron sijasta 500 euron
oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa ratkaisua, se
jää tutkimatta tai se jää sillensä. Näin voi käydä esimerkiksi valituksen peruutuksen vuoksi.
5) Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa.
Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut.

