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Varapuheenjohtaja
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Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Poissa § 11-16
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Asiantuntija, Espoo
Poissa § 11-16
Asiantuntija, Kauniainen
Asiantuntija, Vantaa
Toimitusjohtaja, esittelijä § 16, 13-16
Toimialajohtaja, vesihuolto,
esittelijä § 9-10, 12
Toimialajohtaja, jätehuolto,
esittelijä § 7-8, 11
Sihteeri, johtava lakimies
Talousjohtaja
Tulosaluejohtaja, tukipalvelut
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Pekkarinen Miikka
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Peltomaa Jouni
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Hahtala Riitta-Liisa
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Pöytäkirjan tarkastus
Nuutti Hyttinen
pöytäkirjantarkastaja

Antti Vuorela
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi HSY:n verkkosivuille osoitteessa
www.hsy.fi/paatoksenteko 22.01.2021
Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.
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Kokouksen järjestäytyminen
Hallitus 22.01.2021 § 1

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 Nuutti Hyttisen (varalla Kari Kuusisto) ja
Antti Vuorelan (varalla Aino Tuominen).

Päätös

Hallitus päätti
a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sekä
b. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Nuutti Hyttisen ja Antti Vuorelan.
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Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeen tilannekatsaus (AK)
Hallitus 22.01.2021 § 2
904/10.105.1050.10500/2020
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred, puh. 050 348 4841
HSY:n hallitus hyväksyi 19.9.2014 §102 Blominmäen
jätevedenpuhdistamon ohjauksen ja seurannan periaatteet. Niiden mukaan
hankkeesta raportoidaan HSY:n hallitukselle säännöllisesti
neljännesvuosittain.
Blominmäen projektinjohtourakan betonivalut ja harkkomuuraukset
luolastossa ovat lopuillaan, ja töiden painopiste on siirtynyt prosessin ja
LVI:n putkistojen ja koneiden asennuksiin. Sähkökaapeleiden veto
luolastossa on jo melko laajasti mahdollista, kun sähkökeskuksia,
kaapeliratoja, koneita ja laitteita on saatu asennettua paikoilleen.
Yhteiskannakkeista on asennettu noin 86 %. Maanpäällisissä
rakennuksissa työt ovat edenneet hyvää vauhtia. Prosessiputkiston ja
sähkön asennustyöt ovat edenneet toivottua hitaammin. Tavoitteena on
siirtyä käyttöönottovaiheeseen keväällä 2022. Yleisaikataulun uudesta
versiosta on käyty neuvotteluja koko jakson, mutta sitä ei ole hyväksytty
osapuolia velvoittavaksi. Puhdistamon rakennuskustannukset ovat
nousemassa projektinjohtourakan tavoitekustannusta korkeammaksi.
Viemäritunneliurakoissa Mikkelä II, Malminmäki, Eestinkallio ja Finnoo II on
vuoden 2020 lopulla tullut viiveitä, jotka siirtävät urakoiden valmistumista.
Kalliorakennus-Yhtiöt Oy jätti 27.11.2020 Länsi-Uudenmaan
käräjäoikeudelle hakemuksen yrityssaneerausmenettelystä. Hakemus
hyväksyttiin 5.1.2021. Urakat ennakoidaan valmistuvan elokuussa 2021.
Tunnelien louhinta saatiin vuosineljänneksellä valmiiksi. Finnoo II tunnelien
ruiskubetonoinnit ja huoltotunnelin palon kestävän asfaltin osuudet ovat
valmistuneet. Mikkelä II, Malminmäki, Eestinkallio urakoiden kallion
lujituspulteista on asennettu yli 80 % ja ruiskubetonoinneista tehty noin
puolet.
Hankkeen tilannekatsaus 31.12.2020 on esitetty tämän asian liitteessä.

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää merkitä tiedoksi Blominmäen
jätevedenpuhdistamohankkeen tilannekatsauksen 31.12.2020.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Blominmäen jätevedenpuhdistamon toteutuksen tilannekatsaus
31.12.2020
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Kaivoksela - Myyrmäki päävesijohdon ja Kaivokselan paineenkorotusaseman
hankesuunnitelma (AK)
Hallitus 22.01.2021 § 3
46/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred
Osastonjohtaja Jyrki Kaija, puh. 09 1561 2236
Myyrmäen painepiirin vedenkulutus on kasvanut ja kasvaa edelleen
lisääntyvän asukasmäärän myötä. Myyrmäen painepiiriin johdetaan vettä
Kaivokselan paineenkorotusaseman kautta. Paineenkorotusaseman
kapasiteetti ei ole kaikissa tilanteissa riittävä.
Kaivokselan paineenkorotusasema on kuntonsa puolesta saneerauksen
tarpeessa eikä sen toimintavarmuus häiriötilanteissa ole riittävällä tasolla.
Nykysijaintiin ei ole mahdollista rakentaa riittävän kapasiteetin omaavaa
uutta asemaa, minkä vuoksi aseman uusi sijainti poikkeaa nykyisestä.
Toimintavarmuuden nosto vaatii myös uuden verkostoyhteyden
rakentamisen Myyrmäen vesitornille. Runkolinjan toteutus on jaettu
kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen noin kilometrin mittainen osuus on jo
toteutettu. Seuraavaksi linjaa jatketaan Myyrmäen tornille saakka vielä
kolmen kilometrin mittainen osuus.
Hankkeen rakennussuunnittelun mukainen kokonaiskustannusarvio on
8 700 000 euroa (alv 0%).

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää hyväksyä Kaivoksela – Myyrmäki päävesijohdon ja
Kaivokselan paineenkorotusaseman hankesuunnitelman, niin että
hankkeen kustannusarvio on 8 700 000 euroa (alv 0%).

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Kaivoksela-Myyrmäki päävesijohdon ja Kaivokselan
paineenkorotusaseman hankesuunnitelma

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§4

1/2021

22.01.2021

Talousarviolainan ottaminen
Hallitus 22.01.2021 § 4
1092/00.01.013.0132/2020
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Talousjohtaja Pekka Hänninen puh. 09 1561 2110
Yhtymäkokous on 13.11.2020 § 14 hyväksynyt HSY:n toiminta- ja
taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2023 ja valtuuttanut
hallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2021
talousarvion puitteissa enintään 169 557 000 euroa.
Lyhytaikaisen rahoituksen ja maksuvalmiuden hoitamiseksi on
käytettävissä yhtymäkokouksen 20.11.2009 hyväksymät
yhteensä 90 miljoonan euron kuntatodistusohjelma ja 10
miljoonan euron tililuotto. Kuntatodistusohjelmaa käytetään
joustavana ratkaisuna lyhytaikaisiin maksuvalmiustarpeisiin.
Kuntatodistusohjelmaa on viime aikoina käytetty edullisena
rahoitusvaihtoehtona maksimaalisesti ja nyt on tarpeen
konvertoida sitä pitkäaikaiseksi lainaksi.
Nyt esitetään 40 miljoonan euron taselainan ottoa vesihuollon
investointien rahoitukseen. Investointimenot jatkuvat erittäin
suurina ja vuodenvaihteen kassamenot ovat olleet
ennätyksellisen suuret, joten kassavarat ja tulorahoitus eivät riitä
menoihin. Laina nostetaan yhdessä erässä tammi- helmikuussa.

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää
a. ottaa pitkäaikaista (10 v.) lainaa: 40 000 000,- euroa ja
b. oikeuttaa toimitusjohtajan päättämään lainan luotonantajasta
ja yksityiskohtaisista lainaehdoista.
Päätös tarkastetaan kokouksessa heti käsittelyn jälkeen.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan. Päätös tarkastettiin
kokouksessa heti käsittelyn jälkeen.

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§5

1/2021

22.01.2021

In-house yhtiön osakkeiden merkintä mahdollistamaan palkanlaskennan hankkimisen
ostopalveluna
Hallitus 22.01.2021 § 5
90/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Henkilöstöjohtaja Pia Mäkeläinen, puh. 050 442 6222
HSY:ssä käytössä oleva, CGI:n tuottama palkanlaskentajärjestelmä eHijat
tulee elinkaarensa päähän v. 2021 aikana. CGI on ajanut alas hankkeen,
jonka oli tarkoitus tuottaa eHijatin korvaava, uusi palkanlaskentajärjestelmä
Hijat2. Nykyisen eHijatin ja uuden Hijat2-järjestelmän käyttäjiä olisivat
olleet HSY:n lisäksi Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen.
HSY:n omaan käyttöön hankittavan uuden palkanlaskentajärjestelmän ja
itse tuotetun palkanlaskennan vaihtoehtona lähdettiin selvittämään
mahdollisuutta palkanlaskentapalveluiden hankkimisesta jatkossa
ulkoisena palveluna.
Selvityksen tuloksena on päädytty siihen, että palkanlaskentapalvelut
hankittaisiin jatkossa palvelusopimuksella kuntaomisteisesta in-house
yhtiöstä. Kuntaomisteinen in-house-yhtiö on erikoistunut nimenomaan
kuntaorganisaatioiden tukipalvelujen tuottamiseen.
Palveluiden hankinta in house-yhtiöltä edellyttää yhtiön osakkeiden
hankintaa eli HSY on yhtiön omistaja.
HSY:n hallintosäännön 8 §:n 16. kohdan mukaan hallitus päättää
osakkeiden ostamisesta, myymisestä ja vaihtamisesta.
Hallintosäännön 76 §:n mukaan yhtymäkokouksen ja hallituksen päätöksiin
perustuvat asiakirjat allekirjoittaa toimitusjohtaja tai hänen valtuuttama
viranhaltija. Mahdollisen osakkeiden merkintäsitoumuksen allekirjoittaisi
siis toimitusjohtaja tai hänen valtuuttama viranhaltija.
Osakemerkinnän jälkeen solmitaan osakassopimus. Tämän jälkeen HSY
voi hyödyntää In house-yhtiön palveluja. Käytettävistä palveluista
solmitaan erillinen palvelusopimus. Tässä vaiheessa palveluosto koskee
palkanlaskentapalvelua. Palvelusopimukseen ei sisälly henkilösiirtoja
HSY:stä palveluntuottajalle.

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää
a. että Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä voi liittyä in
house-yhtiön osakkaaksi merkitsemällä yhtiön osakkeita, korkeintaan
yhteensä 6000 euron arvosta,
b. valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään mahdollisten
palkanlaskentapalvelujen ostamisesta in house-yhtiöltä.

Käsittely

Keskustelun aikana hallituksen jäsen Tarmo Parviainen ehdotti hallituksen
jäsen Anders Portinin ja Pirkko Kotilan kannattamana, että asia
palautetaan takaisin valmisteluun ja käsittelyä jatketaan seuraavassa
kokouksessa. Palautusehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Hallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun. Käsittelyä
jatketaan hallituksen seuraavassa kokouksessa.
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Laajalahti-Pohjois-Tapiola ja Riimukallio -urakan urakoitsijan valinta
Hallitus 22.01.2021 § 6
1237/05.050.502.5020/2020
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Projektipäällikkö Johanna Virtanen, puh. 040 843 9520
Laajalahti Pohjois-Tapiola hankkeessa maankäytön kehittymisen tarpeesta
parannetaan jätevesiviemäriverkostojen kapasiteettia sekä lisäksi
ikääntyneet ja huonokuntoiset vesihuolto- ja hulevesiverkostot
saneerataan. Verkostojen välityskyvyn lisäämisen ja saneerauksen jälkeen
verkostot toimivat varmasti ilman jatkuvia ja palvelutasoa häiritseviä
kunnossapitotoimia. Hankesuunnitelma on hyväksytty hallituksessa
18.9.2020. Riimukalliossa rakennetaan uusi viemäri Blominmäen
tulotunnelille. Työ liittyy Blominmäen verkostokääntö hankkeisiin.
Hankesuunnitelma on hyväksytty hallituksessa 11.12.2020.
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. valita Laajalahti- Pohjois-Tapiola ja Riimukallio urakan urakoitsijaksi
halvimman tarjouksen jättäneen GRK infra Oy:n 1 752 800 euroa (alv 0 %)
vertailuhinnalla,
b. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankintaan
liittyvät sopimukset sekä tarvittaessa sopimaan hankintaan liittyvistä
mahdollisista lisä- ja muutostöistä.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Selvitys Laajalahti-Pohjois-Tapiola ja Riimukallio urakan urakoitsijan
valinnasta
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Vaarallisen jätteen konttien tyhjennys ja jätteen kuljetus pääkaupunkiseudulla 2021-2024
Hallitus 22.01.2021 § 7
1166/05.050.501.5011/2020
Esittelijä
Valmistelijat

Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo
Käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen
Toimintovastaava Maarit Kiviranta puh, puh. 040 833 3254
Hankinta-asiantuntija Markku Marjamäki, puh. 040 334 2865

Yleistä

Hankinta käsittää HSY:n jaksolle 1.3.2021-29.2.2024 ja mahdolliselle
optiojaksolle 1.3.2024–28.2.2026 tarvittavien kotitalouksille tarkoitettujen
vaarallisten jätteiden vastaanottopisteiden tyhjennykset ja vaarallisten
jätteiden kuljettamisen Kivikon jätepalvelukeskukseen tyhjennysohjelman
mukaisesti.
Hankinta on hankintalain (1397/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä
palveluhankinta.
Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valitusta
tarjouksesta sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille
jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan päätösperusteena on
tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti tarjousten kokonaistaloudellinen
edullisuus.
Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta
sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (PeK)

Hallitus päättää
a. tilata kotitalouksille tarkoitettujen vaarallisten jätteiden
vastaanottopisteiden tyhjennykset ja vaarallisten jätteiden kuljettamisen
Kivikon jätepalvelukeskukseen Espoon KTK Oy:ltä hankinnan verottoman
arvon ollessa enintään 1 170 000 euroa, ja
b. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta
tehtävän sopimuksen, sekä
c. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan päättämään mahdollisen
optiokauden hankinnasta. Mahdollinen optiokausi mukaan lukien
hankinnan veroton kokonaisarvo on yhteensä enintään 1 950 000 euroa.
Option käytöstä tehdään erillinen päätös viimeistään kuusi (6) kuukautta
ennen optiokauden alkua.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys hankinnasta vaarallisen jätteen konttien tyhjennys ja
jätteen kuljetus pääkaupunkiseudulla 2021-2024
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Jätteiden keräys- ja kuljetustöiden (sekajäte Helsingin kantakaupunki ja Länsi-Helsinki)
urakoitsijoiden valinta
Hallitus 22.01.2021 § 8
1126/05.050.501.5011/2020
Esittelijä
Valmistelija

Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo
Käyttöpäällikkö Juho Nuutinen, puh. 045 657 9310

Yleistä

Hankinta käsittää sekajätteen keräys- ja kuljetustöiden urakka-alueet 20,
21, 60 ja 62 sopimuskaudeksi 4.10.2021- 4.10.2026.
Kyseessä on hankintalain (1397/2016) EU- kynnysarvon ylittävä
palveluhankinta.
Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valituista
tarjouksista sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille
jaetun esityslistan liitteenä. Päätös perustuu tarjouspyynnön ehtojen
mukaisesti tarjousten halvimpaan hintaan.
Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan
vasta kirjallisella hankintasopimuksella tai tilaajan kirjallisella tilauksella

Päätösehdotus (PeK)

Hallitus päättää
a. valita kuljetusurakoitsijat sopimuskaudeksi 4.10.2021 – 4.10.2026
seuraavasti:
- Urakka-alue 20, Urbaser Oy
- Urakka-alue 21, Urbaser Oy
- Urakka-alue 60, Auriga Oy
- Urakka-alue 61, Auriga Oy
Hankinnan kokonaisarvo on 3 993 625 euroa (alv 0 %). Mikäli urakoitsijoille
maksetaan urakoista täydet bonukset, on hankinnan kokonaisarvo 4 632
605 euroa (alv. 0 %),
b. hylätä All-Rounders Transport Oy:n tarjoukset urakka-alueilta 20 ja 21
tarjouspyynnön ehtojen vastaisena,
c. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan urakoista tehtävät
sopimukset.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1, Kartat urakka-alueista
- Liite 2, Selvitys hankinnasta, jätteiden keräys ja kuljetustyöt Helsingin
kantakaupungissa ja Länsi-Helsingissä
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Ferrisulfaatin hankinta ajalla 1.2.2021-28.2.2025
Hallitus 22.01.2021 § 9
1269/05.050.500.5001/2020
Esittelijä
Valmistelija

Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred
Osastonjohtaja Veli-Pekka Vuorilehto, puh. 09 1561 3291

Yleistä

Hankinta käsittää ajalle 1.3.2021–28.2.2026 Pitkäkosken ja
Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksilla saostuskemikaalina
käytettävän nestemäisen ferrisulfaatin hankinnan.
Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, saaduista
tarjouksista sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille
jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan valintaperusteena on tarjousten alin
hinta.
Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan
vasta hankintasopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. tilata HSY:n jaksolla 1.3.2021–28.2.2026 tarvitseman ferrisulfaatin
Kemira Oyj:ltä hankinnan verottoman arvon ollessa enintään 7 171 000
euroa,
b. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta
tehtävän sopimuksen, sekä
c. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan päättämään jatketaanko
sopimusta toistaiseksi voimassa olevana määräaikaisen kauden
päättyessä.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1, selvitys ferrisulfaatin hankinnasta

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 10

1/2021

22.01.2021

Hankintaoikaisuvaatimus turpeen hankintaa vuosina 2021-2022 koskevaan päätökseen
Hallitus 22.01.2021 § 10
881/05.050.500.5001/2020
Esittelijä
Valmistelijat

Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred
Yksikön päällikkö Janne Nipuli, puh. 09 1561 3392
Lakimies Maria Relander, puh. 050 573 3761
HSY:lle on saapunut Vapo Oy:n hankintaoikaisuvaatimus HSY:n
hallituksen päätöksestä 11.12.2020 § 145, joka koski turpeen hankintaa
vuosina 2021-2022.
Vapo Oy on vaatinut, että HSY poistaa tekemänsä hankintapäätöksen ja
tekee uuden tarjousvertailun pohjalta uuden hankintapäätöksen.
Tarkemmat perustelut vaatimukselle ilmenevät Vapo Oy:n
oikaisupyynnöstä, joka on tämän päätöksen liitteenä 1.
HSY on käsitellyt hankintaoikaisuvaatimuksen ja päätynyt asiassa siihen,
että hankinnassa on toimittu hankintasäännösten mukaisesti eikä
hankintapäätöksen oikaisemiselle ole perusteita. Tarkemmat perustelut
ilmenevät selvityksestä, joka on tämän päätöksen liitteenä 2.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää hylätä hankintaoikaisuvaatimuksen.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Vapo Oy:n hankintaoikaisuvaatimus
- Liite 2 Selvitys turpeen hankintaa 2021-2022 koskevaan
hankintaoikaisuvaatimukseen

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 11

1/2021

22.01.2021

Varaussopimus ja esisopimus maa-alueen vuokrauksesta Stena Recycling Oy:lle metalliromun
vastaanottoa, välivarastointia ja käsittelyä varten
Hallitus 22.01.2021 § 11
83/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo
Liiketoiminnan kehityspäällikkö Tuomas Räsänen, puh. 050 512 8840
Lakimies Johanna Routio, puh. 050 560 8046
HSY ja Stena Recycling Oy ovat neuvotelleet maa-alueen vuokrauksesta
Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueelta metalliromun, sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun (SER), vaarallisen jätteen sekä romuajoneuvojen
vastaanottoa, välivarastointia ja käsittelyä koskevaa toimintaa varten.
Varaussopimuksella ja esisopimuksella maa-alueen vuokrauksesta Stena
varaa HSY:ltä 18 213 m2:n kokoisen määräalan Stenan suunnittelemien
rakennusten suunnittelua ja toiminnassa tarvittavien lupien hakemista
varten.
Lisäksi varaussopimuksella osapuolet sitoutuvat tekemään
maanvuokrasopimuksen, mikäli sopimuksen tekemisen edellytykset
täyttyvät.
Maanvuokrasopimuksella HSY vuokraa 18 213 m2:n määräalan Stenalle
yllä mainittua toimintaa ja siihen liittyvien rakennusten rakentamista varten.
Vuokrasopimus on voimassa 22 vuotta sekä sen jälkeen osapuolten
kesken neuvotellen mahdollisesti käynnistyvän 8 vuoden mittaisen
jatkokauden. Vuosivuokran määrä perustuu puolueettoman arvioijan
arvioimaan kiinteistön markkinaperusteiseen vuokratasoon.

Päätösehdotus (PeK)

Hallitus päättää
a. hyväksyä liitteenä olevan varaussopimuksen ja esisopimuksen maaalueen vuokrauksesta, ja
b. valtuuttaa toimialajohtajan tai hänen määräämänsä tarvittaessa
tekemään varaussopimukseen ja esisopimukseen maa-alueen
vuokrauksesta merkitykseltään vähäisiä muutoksia ja allekirjoittamaan
sopimukset.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Varaussopimus ja esisopimus maa-alueen vuokrauksesta (luonnos)

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 12

1/2021

22.01.2021

Lausunto kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-ohjelman
luonnoksesta
Hallitus 22.01.2021 § 12
89/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred
Osastonjohtaja Jyrki Kaija, puh. 09 1561 2236

Määräaika: 8.2.2021
Lausuntopyynnöstä
Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut hyvässä yhteistyössä alan
sidosryhmien kanssa ohjelmaluonnoksen kansalliseen
vesihuoltouudistukseen. Lausuntopyynnössä todetaan mm. seuraavaa:
”Maa- ja metsätalousministeriö asetti 16.1.2020 hankkeen kansallisen
vesihuoltouudistuksen toteuttamiseksi. Hankkeen tavoitteena on varmistaa
kaikille vesihuoltolaitosten asiakkaille turvallinen ja toimintavarma
vesihuolto. Samanaikaisesti tavoitteena on edistää mm. toimialan
energiatehokkuutta, uuden teknologian käyttöönottoa ja toimialan
digitalisoitumista sekä pitkäjänteistä tietopohjaista toiminnan suunnittelua.
Hanke tuo yhteen alan toimijat eri hallinnonaloilta ja eri päätöksenteon
tasoilta.
Hankkeen visioryhmä on valmistellut vesihuoltouudistuksen vision ja sitä
tukevan toimeenpano-ohjelman luonnoksen uudistuksen toteuttamiseksi.
Ohjelmaluonnoksessa, johon maa- ja metsätalousministeriö pyytää
lausuntoanne, on etsitty keinoja vesihuollon toimintavarmuuden ja
turvallisuuden varmistamiseksi sekä toimialan uudistamiseksi.”
Ohjelmaluonnos on tämän päätösehdotuksen liitteenä.
Arviomme mukaan kyseessä on vesihuoltoalan laajin ja monipuolisin
uudistushanke sitten vesihuoltolain voimaantulon vuonna 2001. HSY:n
henkilökuntaa on osallistunut sekä ehdotuksen taustaselvitysten
laatimiseen että vesihuoltouudistuksen ohjausryhmän työhön. Pääosin
osallistuminen on tapahtunut Suomen Vesilaitosyhdistyksen
koordinoimana.
Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää antaa maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon
kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelmaluonnoksesta alla esitetyn
mukaisesti.

Aluksi ja taustaa
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) kiittää maa- ja
metsätalousministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto kansallisen
vesihuoltouudistuksen vision ja sitä tukevan toimeenpano-ohjelman
luonnoksen. Lausuntonaan HSY esittää seuraavaa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) on Suomen
suurin julkinen ympäristöalan toimija. Tuotamme jäte- ja
vesihuoltopalveluita yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle. Lisäksi
vastaamme ilmanlaatutiedosta, tuotamme paikkatietoa seudun
kehityksestä ja edistämme ilmastotyötä.
HSY huolehtii jäsenkuntiensa (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa)
vesihuollosta. Lisäksi HSY tekee aktiivista ja vähitellen tiivistyvää
vesihuoltoyhteistyötä jäsenkuntiensa naapurikuntien kanssa (esimerkiksi
Kirkkonummi, Kerava, Järvenpää, Tuusula, Sipoo) sekä HSY:n
jäsenkuntien alueella toimivien vesiosuuskuntien kanssa.
Toimitamme korkealaatuista juomavettä yli miljoonalle pääkaupunkiseudun
asukkaalle (vuonna 2019 noin 98 miljoonaa m3) ja puhdistamme noin 1,2
miljoonan asukkaan ja alueen teollisuus- ym. asiakkaidemme jätevedet
(vuonna 2019 noin 149 miljoonaa m3). Lisäksi rakennamme ja
kunnostamme vesijohto- ja viemäriverkostoa. Vuonna 2019 investoimme
vesihuoltoon noin 236 miljoonaa euroa.
Vaikka vesihuolto pääkaupunkiseudulla on hyvin keskitettyä, on koko
Suomen mitassa vesihuoltolaitoskentän hajanaisuus yksi toimialan
suurimmista haasteista. Vesihuoltolaitoksia on noin 1 100, mutta 80
suurinta toimijaa tuottaa 80 prosenttia kaikista palveluista. Monilla
pienemmillä vesihuoltolaitoksilla on pulaa sekä osaajista että resursseista.
Nämä pienempien laitosten haasteet tulevat todennäköisesti kärjistymään
tulevina vuosina johtuen mm. kiristyvistä juomavesinormeista, kiristyvistä
ympäristöluvista, ilmastonmuutoksesta, alan henkilöstön eläköitymisestä.
Edellä kuvattu huomioiden onkin oikein, että ohjelmaluonnoksen suurin
huomio kohdistuu pienten ja keskisuurten laitosten tukemiseen. Osin
samat haasteet koskevat luonnollisesti myös suuria laitoksia mutta niiden
kyky selviytyä noista haasteista on merkittävästi pieniä laitoksia parempi.
HSY pitää kansallista vesihuoltouudistusta tarpeellisena koko Suomen
vesihuollon kannalta. Sen päätavoitteet ovat oikeansuuntaisia ja linjassa
sekä HSY:n että mm. Suomen vesilaitosyhdistyksen (VVY) strategian
kanssa. Ohjelmaa on valmisteltu hyvässä yhteistyössä alan sidosryhmien
kanssa ja taustaselvitykset ovat erittäin korkeatasoisia: nämä tekijät
näkyvät kautta koko ehdotuksen tarkoituksenmukaisina toimenpideehdotuksina.
Ohjelmaluonnos koostuu 10 toimenpide-ehdotuksesta, jotka on ryhmitelty
neljän otsikon alle seuraavasti:
Osa A: Toimiva lainsäädäntö ja valvonta
a) Vesihuoltolainsäädännön uudistus vaiheittain
b) Hyvän vesihuollon kriteeristön käyttöönotto
c) Vesihuoltolaitosten talouden ja toiminnan laadun valvonnan
tehostaminen
Osa B: Toimivat vesihuoltolaitokset
d) Alueellisen yhteistyön kehittäminen
e) Pitkäjänteinen investointisuunnittelu ja vesihuollon kehittäminen
f) Kohdennettua neuvontaa apua tarvitseville vesihuoltolaitoksille ja
kunnille
Osa C: Osaamisen kehittäminen
g) Pätevyysvaatimukset vesihuoltoalalle
h) Vesihuollon urapolkujen kehittäminen
Osa D: Resurssiviisaus ja digitalisaatio
i)

Alueellisten vesiosaamis- ja kiertotalouskeskittymien yhteistyön
edistäminen

j)

Vesihuoltolaitosten digitalisaatiovalmiuksien ja tiedonhallinnan
kehittäminen

Toimenpide-ehdotuksista
Alla on esitetty huomioitamme edellä mainituista 10 toimenpideehdotuksesta.
Ensimmäisenä toimenpide-ehdotuksena (toimenpide-ehdotus a) on
tunnistettu vesihuoltolainsäädännön uudistamistarpeita (yhdeksän erillistä
uudistamistarvetta). Ehdotukset perustuvat taustaselvityksen havaintoihin.
Kuvatut uudistustarpeet ovat oikeita, joskin laajuudeltaan ja
kiireellisyydeltään hyvin erilaisia.
Eräs havaittu uudistamistarve liittyy vesihuollon kehittämissuunnittelu- ja
investointisuunnitteluvelvoitteisiin. Tällä hetkellä vesihuoltolaki ei velvoita
kumpaankaan (kehittämissuunnitelmien laatimisen velvoite poistui vuonna
2014) mutta HSY:ssä on systemaattisesti käytetty ja kehitetty molempia
työkaluja. Kokemuksiensa perusteella HSY pitää sekä vesihuollon
kehittämissuunnitelmaa että pitkän aikavälin investointisuunnitelmaa
tärkeänä sekä laitoksen oman, pitkän aikavälin kehittämisen, että
jäsenkuntien (omistajien) kanssa tehtävän yhteistyön kannalta.
Toisena toimenpide-ehdotuksena (b) esitetään luonnos hyvän vesihuollon
kriteeristöksi (tarkemmin kuvattu taustaselvityksessä, jonka laatimiseen
myös HSY:n henkilöstöä osallistui). HSY pitää ko. kriteeristön
jatkokehittämistä ja käyttöönottoa vesihuoltotoiminnan avoimuuden,
yhtenäisen arvioinnin ja kehittämisen kannalta myönteisenä.
Ehdotuksessa kaavailtu kriteeristön toteutus ja käyttöönotto vesihuollon
tietojärjestelmän (VEETI) osana ja vesi.fi -palvelun kautta voi olla sinänsä
järkevää, mutta todennäköisesti varsin haasteellista erityisesti pienten
vesihuoltolaitosten osalta, kuten VEETI -järjestelmän tähänastiset
käyttökokemukset osoittavat. Tavoitteena tulee olla mahdollisimman
selkeä ja helppokäyttöinen järjestelmä, joka linkittyy mahdollisimman
saumattomasti muihin vesihuoltolaitosten käyttämiin benchmarking tyyppisiin järjestelmiin. Näin vältetään saman tiedon syöttäminen useaan
eri järjestelmään ja voidaan paremmin parantaa syötetyn tiedon
oikeellisuutta ja luotettavuutta. Järjestelmän kehittämisessä kannattaa
edetä järkevästi, vaiheittain ja hyvässä yhteistyössä alan toimijoiden
kanssa.
Kolmantena toimenpide-ehdotuksena (c) on Vesihuoltolaitosten talouden
ja toiminnan laadun valvonnan tehostaminen. Ehdotuksessa käsitellään
mm. omistajatuloutuksia ja vesihuoltolaitosten omaisuudenhallintaa. Onkin
totta, että vesihuoltolain mukaista kohtuullisen tuoton suuruutta ei koskaan
ole yksiselitteisesti määritelty; linjauksia on haettu energia-alalta mutta
ilman sitovia johtopäätöksiä. Yhtä paljon on keskusteltu
vesihuoltopalvelujen alihinnoittelusta, joka vaikeuttaa laitosten
omaisuudenhallintaa ja toiminnan suunnitelmallista kehittämistä kaiken
kaikkiaan.
Tämän toimenpide-ehdotuksen yhteydessä käsitellään myös regulaation
tarvetta Suomessa. Tätä asiaa on varsin pätevästi käsitelty yhdessä
taustaselvityksistä. Valvonnan tehostamisen tarvetta on alalla pohdittu jo
aiemmin ja aiheesta on käyty keskustelua aika ajoin vuosien varrella.
Toimenpide-ehdotuksessa esitetään, että vesihuoltolaitosten talouden ja
toiminnan laadun valvontaan suunnitellaan ”Suomen malli” vuoden 2022
aikana. Tämä on tarpeen, jotta on mahdollista tarkemmin arvioida mallin
hyötyjä ja haittoja. Ottaen huomioon nykyisen vesihuoltoalan valvonnan
järjestämisen on tässäkin asiassa syytä edetä vaiheittain, jotta regulaatiota

voidaan kohdistaa sinne, missä siitä on eniten hyötyä laitoksille, niiden
omistajille, niiden asiakkaille ja koko yhteiskunnalle.
Neljäntenä toimenpide-ehdotuksena (d) luonnoksessa käsitellään
alueellisen yhteistyön kehittämistä. Alan näköpiirissä oleviin haasteisiin
vastaamisen kannalta tätä on pidettävä tärkeänä teemana, jota tulee
määrätietoisesti edistää. Erityisesti kannattaa selvittää ja ratkoa niitä syitä,
mitkä nykyään hidastavat alueellisen yhteistyön lisääntymistä. HSY tekee
laajaa ja tiivistyvää yhteistyötä jäsenkuntiensa, niiden naapurikuntien ja
alueen vesiosuuskuntien kanssa; tarkennuksena todettakoon, että
yhteistyön tiivistämisessä aloitteellisia ovat tyypillisesti olleet naapurikunnat
ja vesiosuuskunnat, jotka näkevät yhteistyön suuremman toimijan kanssa
luotettavana pitkän aikavälin ratkaisuna. Tämä on luonut hyvähenkistä
alueellista yhteistyötä, josta hyötyy Suomen mitassa poikkeuksellisen suuri
asukasjoukko.
Viidentenä toimenpide-ehdotuksena (e) on tarkasteltu pitkäjänteistä
investointisuunnittelua ja vesihuollon kehittämistä. Kuten
ohjelmaluonnoksessa todetaan, poistettiin säännökset vesihuollon
kehittämissuunnitelmasta vesihuoltolaista vuonna 2014. Tämä on johtanut
tilanteeseen, että vesihuollon kehittämissuunnitelmia on aktiivisesti
päivitetty lähinnä vain Uudenmaan alueella. Kuten toimenpide-ehdotus a:n
kohdalla jo totesimme, HSY:n jäsenkunnat ja HSY ovat jatkaneet
vesihuollon kehittämissuunnitelmien päivittämistä lakimuutoksen
jälkeenkin. Kehittämissuunnitelmat ovat hyvä työkalu vesihuollon
sopeuttamisessa kehittyvän maankäytön tarpeisiin. HSY:n kokemuksen
mukaan kehittämissuunnitelmien laatiminen on erinomainen tapa käydä
vuoropuhelua kunnan kanssa niistä toiveista ja tarpeista, mitä kunnalla on
vesihuollolle tulevaisuudessa. Tästä hyötyvät molemmat osapuolet.
Vesihuolto on erittäin pääomavaltainen ala, jossa investoinnit ovat
pitkäikäisiä ja niiden takaisinmaksuaika on pitkä. Suurin osa omaisuudesta
on verkostoissa eli haudattuna maan alle ympäri toiminta-aluetta. Niinpä
on onnistuneen omaisuudenhallinnan kannalta tärkeää, että investoinnit
tehdään oikea-aikaisesti ja oikein mitoitettuina. Virheiden korjaaminen on
kallista. Vesihuollon kehittämissuunnitelma luo hyvän pohjan investointien
pitkän aikajänteen suunnittelulle; HSY päivittää 10 vuoden
investointiohjelmansa säännöllisesti yhteistyössä jäsenkuntiensa ja
naapurikuntiensa kanssa. Investointiohjelman hyväksyy HSY:n
yhtymäkokous eli jäsenkuntien edustajat. Näin investointiohjelmasta tulee
kaikkien osapuolten tuntema ja tunnustama suunnitelma tulevaisuuden
kehityksestä.
Näillä työkaluilla luodaan HSY:n alueella yhtenäinen näkemys sekä
vesihuollon kehittämistarpeista että tarvittavien investointien määrästä,
joka puolestaan otetaan lähtötietona HSY:n pitkän aikavälin
taloussuunnitelmaan. Tätä kautta talous ja taksat saadaan tasapainotettua
niin, että muutokset asiakkaille ovat hallittuja. Edellä kuvattu huomioiden
HSY, omien hyvien kokemustensa kautta, pitää tätä toimenpide-ehdotusta
erittäin tärkeänä ja käytännössäkin toimivana.
Kuudentena toimenpide-ehdotuksena (f) esitetään kohdennettua
neuvontaa apua tarvitseville vesihuoltolaitoksille ja kunnille. Ottaen
huomioon pienten ja usein heikosti resursoitujen vesihuoltolaitosten suuren
määrän maassamme, on tätäkin ehdotusta pidettävä, oikein
kohdennettuna, tarpeellisena. Ehdotuksen painotus neuvonnan ja
valvonnan linkitykseen on oikeansuuntainen kuten myös neuvonnan
tavoite ohjata apua tarvitseva vesihuoltolaitos yhteistoimintaan sellaisten
tahojen kanssa, jotka voivat auttaa konkreettisesti laitoksen toiminnan
haasteiden ratkaisuissa. Myös tavoite alueellisten yhteistyöryhmittymien
luontiin vaikuttaa kannatettavalta. Toisaalta esitetyn kaltainen alueellinen

yhteistyö olisi ollut mahdollista tähänkin asti. Niinpä jatkotyön yhteydessä
on järkevää keskittyä ratkomaan niitä tekijöitä, jotka ovat tähän asti
hidastaneet alueellisen yhteistyön syntyä. Samaten tulee huomioida, että
neuvojan osaamisen tulee olla laajaa ja syvää, jotta ongelmat tunnistetaan
oikein ja osataan näin tarttua oikeassa järjestyksessä oikeisiin korjaaviin
toimiin. Tällä hetkellä ELY -keskusten resursointi ja vesilaitososaaminen
saattavat rajoittaa neuvontatoiminnan nopeaa liikkeelle lähtöä. Jatkotyössä
tätä osiota kannattanee vielä kehittää ja esimerkiksi pohtia, olisiko
löydettävissä ELY -keskuksia laajempaa yhteistyötä vastaamaan laitosten
käytännössä varsin laajaa tarpeiden kirjoa.
Seitsemäntenä toimenpide-ehdotuksena (g) esitetään
pätevyysvaatimuksia vesihuoltoalalle. Tässäkin palataan vanhaan
aiheeseen: vaatimus vesihuoltolaitosten vastaavien hoitajien pätevyydestä
poistettiin määräyksistä 1990 -luvulla. Vesihuollolle asetettavat
vaatimukset kasvavat ja kiristyvät kaiken aikaa. Vesihuoltoala on jo pitkään
pitänyt valittujen pätevyyksien määrittelyä alalle suotuisana asiana;
vertailukohtaa on haettu mm. energia-alalta. Asia on ehdotuksessa kuvattu
hyvin ja HSY pitää ehdotusta kannatettavana.
Kahdeksantena toimenpide-ehdotuksena (h) on vesihuollon urapolkujen
kehittäminen. Myös tämä on vesihuoltoalaa jo vuosia puhuttanut aihe,
jossa alan käsityksen mukaan on viimeisimpien vuosikymmenten aikana
menty väärään suuntaan: vesihuollon selkeät ura- ja koulutuspolut ovat
hämärtyneet, mikä vaikeuttaa alalle hakeutumista ja siihen kiinnittymistä.
Tämä toimenpide-ehdotus liittyy läheisesti edeltävään pätevyysvaatimuksia
käsittelevään toimenpide-ehdotukseen. Haasteena on vesihuollon vaatima
laaja kirjo erilaista osaamista mutta tavoite on tärkeä: taata alalle riittävästi
pätevää työvoimaa myös tulevaisuudessa. Vaikka HSY Suomen
suurimpana vesihuoltolaitoksena onkin toistaiseksi pystynyt rekrytoimaan
tavoitteidensa mukaisesti, tunnistaa myös HSY tämän haasteen ja täten
pitää myös tätä toimenpide-ehdotusta kannatettavina. Erityisesti
verkostojen rakentamisessa ja kunnossapidossa on tunnistettu tähän
toimenpide-ehdotukseen liittyviä tarpeita.
Yhdeksäntenä toimenpide-ehdotuksena (i) esitetään alueellisten
vesiosaamis- ja kiertotalouskeskittymien yhteistyön edistämistä. HSY on
tehnyt koko olemassaolonsa ajan määrätietoista alueellista
kiertotaloustyötä; kuntayhtymän rakenne (jätehuolto mukana
kuntayhtymän palveluissa) antaa tähän luontaiset mahdollisuudet.
Energiayhteistyötä teemme energialaitosten kanssa, esimerkkinä
Pohjoismaiden suurin puhdistetusta jätevedestä lämpöä tuottava laitos
yhdessä Helen Oy:n kanssa. Ilman laaja-alaista yhteistyötä ei
kiertotaloudessa ole helppoa päästä taloudellisesti kannattaviin
ratkaisuihin. Tämän ehdotuksen jatkokehityksen yhteydessä kannattanee
keskittyä hakemaan keinoja, joilla saavutettavat hyödyt näkyvät koko
Suomen mitassa, ei vain alueellisesti. Ruotsin vesiklusterimalli saattaisi
olla mielenkiintoinen vertailukohde ehdotuksen jatkokehittämisen kannalta.
Kymmenentenä toimenpide-ehdotuksena (j) – viimeisimpänä mutta ei
missään nimessä vähäisimpänä – on ehdotus vesihuoltolaitosten
digitalisaatiovalmiuksien ja tiedonhallinnan kehittäminen. Ehdotuksen
painopiste on oikea, kun se kohdistuu keskeisten järjestelmien
rajapintaratkaisujen kehittämiseen; alalla tulee käsityksemme mukaan
välttää raskaita keskitettyjä ”kaikki tieto yhteen paikkaan” tyyppisiä
järjestelmiä, joiden hyöty alalle voisi osoittautua kyseenalaiseksi mutta
käyttö raskaaksi. Tähän asti saadut kokemukset suhteellisen
yksinkertaisestakin järjestelmäkehityksestä (VEETI -järjestelmä
esimerkkinä) puhuisivat edellä esittämämme linjauksen puolesta. Myös
tulee huomioida vesihuollon rooli osana kriittistä infrastruktuuria, jonka

takia ei ole järkevää eikä turvallista saattaa kaikkea vesihuoltoon liittyvää
tietoa avoimeksi.
Tämän toimenpide-ehdotuksen jatkokehityksessä tulee kiinnittää riittävästi
huomiota vesihuollon tietoturvaan, jossa varmasti koko alalla mutta etenkin
pienemmillä laitoksilla on kehitettävää. On selvää, että tietoturvaan
kohdistuvat hyökkäykset ovat arkipäivää jo nyt ja epärehellisten tahojen
keinot käyvät yhä kehittyneemmiksi. Tähän tulee koko yhteiskunnan,
vesihuolto mukaan lukien, varautua.
Lopuksi
Lopuksi on todettava, että kansallisen vesihuoltouudistuksen tavoitteet ja
toimenpide-ehdotukset ovat kokonaisuutena hyviä ja kannatettavia. Alan
keskeisillä toimijatahoilla on yhteinen ymmärrys uudistuksen
tarpeellisuudesta. Tämä luo hyvän pohjan uudistuksen edistämiselle.
Kokonaisuutena tarkastellen toimenpideohjelma on haasteellinen;
esitetyllä kahden vuoden (2021-2022) aikajänteellä uudistus vasta lähtee
liikkeelle ja luonnoksessa esitettyjen toimenpide-ehdotusten toteuttaminen
edellyttää valtionhallinnolta viime vuosiin verrattuna merkittävästi
suurempaa panostusta alan kehittämiseen. Jatkotyössä onkin tärkeää
tunnistaa alan kehittämisen kannalta tärkeimmät, kiireellisimmät ja
vaikuttavimmat toimenpiteet sekä keskittyä ensin niiden toteuttamiseen.
Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelma, luonnos
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Ilmanlaadun seuranta pääkaupunkiseudulla vuonna 2021 ja vuoden 2020 ilmanlaatu
Hallitus 22.01.2021 § 13
91/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Ilmansuojeluyksikön päällikkö Hanna Manninen, puh. 050 4017826
Ilmansuojeluasiantuntija Nelli Kaski, puh. 050 363 0220
Ilmansuojeluasiantuntija Saija Korhonen, puh. 050 596 3102
Ilmanlaadun seuranta pääkaupunkiseudulla vuonna 2021
HSY huolehtii jäsenkuntiensa ilmanlaadun seurannasta.
Pääkaupunkiseudulla on 11 ilmanlaadun mittausasemaa, joista neljän
paikka vaihtui vuoden 2021 ajaksi. Tänä vuonna pääkaupunkiseudun
siirrettävät asemat mittaavat ilmanlaatua Helsingissä Katajanokalla ja
Töölöntullissa (Mannerheimintie 55-57), Espoossa Matinkylässä ja
Vantaalla Ruskeasannassa.
Siirrettävien asemien avulla saamme mitattua ilmanlaatua kattavasti useilta
eri alueilta. Katajanokan satama-alueella HSY selvittää, minkälainen
vaikutus laivoilla ja alueen liikenteellä on ilmanlaatuun. Töölöntullin
mittausaseman avulla saadaan tietoa siitä, millainen ilmanlaatu on
rakennusten reunustamalla, vilkkaasti liikennöidyllä katualueella. Espoon
Matinkylän mittaukset Länsiväylän läheisyydessä kertovat
vilkasliikenteisen väylän vaikutuksesta. Vantaan Ruskeasanta on
puolestaan pientaloaluetta, jossa mittaukset antavat tietoa puunpolton
päästöjen vaikutuksesta ilmanlaatuun.
Pysyvät ilmanlaatuasemat seuraavat ilmanlaadun kehitystä. Helsingissä
pysyvät mittausasemat sijaitsevat osoitteissa Mannerheimintie 5 ja
Mäkelänkatu 50 sekä Kallion urheilukentällä ja pientaloalueella
Vartiokylässä. Espoossa ilmanlaatua mitataan pysyvästi Leppävaarassa ja
Luukissa. Vantaalla pysyvä mittausasema sijaitsee Tikkurilassa.
Muualla Uudellamaalla HSY seuraa ilmanlaatua pysyvästi Lohjalla.
Siirrettävällä mittausasemalla ilmanlaatua mitataan vuoden 2021 ajan
Hyvinkäällä Kauppalankadulla. Hyvinkään mittaustulokset kuvaavat
vilkasliikenteisen keskusta-alueen ilmanlaatua.
Mittausasemien lisäksi HSY:llä on useita ilmanlaadun sensori- ja
keräinpisteitä ympäri pääkaupunkiseutua. Mittaamme Helsingissä,
Espoossa ja Vantaalla myös työmaiden pölyjä ja muutamissa paikoissa
pääväylien varrella pääväylien pölyisyyttä. Kaupungit ja kaupunkien
asukkaat voivat seurata verkkosivuiltamme pääkaupunkiseudun ja
Uudenmaan ilmanlaatua reaaliaikaisesti.
Ilmanlaadun mittausasemat pääkaupunkiseudulla: hsy.fi/mittausasemat
Vuoden 2020 ilmanlaatu
Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu oli vuonna 2020 HSY:n mittausten mukaan
tavanomaista parempi. Koronapandemia ja lämmin talvi johtivatkin

ilmanlaadultaan HSY:n mittaushistorian puhtaimpaan vuoteen. Ilmanlaatu
oli kaikilla pääkaupunkiseudun mittausasemilla yli 90 % vuoden tunneista
hyvä tai tyydyttävä. Kaikilla pysyvillä mittausasemilla ilmanlaatu oli vuonna
2020 parempi kuin vuonna 2019.
Maaliskuussa alkoi koronapandemian takia poikkeustila, jolloin
liikennemäärät vähenivät merkittävästi pääkaupunkiseudulla. HSY:n
vilkasliikenteisissä mittauspaikoissa typpidioksidin pitoisuudet puolittuivat
pandemian alkuvaiheessa maaliskuun puolivälin jälkeen. Koko vuoden
tasolla typpidioksidin pitoisuudet olivat noin kolmanneksen edellisvuotta
pienemmät. Kesällä liikennemäärät palasivat lähelle lomakauden
tavanomaista tasoa, kun taas syksyllä liikennemäärät olivat hieman
tavanomaista pienemmät.
Poikkeustilan lisäksi typpidioksidin pitoisuudet ovat yleisesti laskeneet
muun muassa uusien autojen myötä. Kehitystä hidastavat autokannan
hidas uusiutuminen, koska autokannan keski-ikä on edelleen 12 vuotta.
Ilmanlaatuun ja typpidioksidin pitoisuuksiin vaikuttavatkin niin
liikennemäärien muutokset kuin autokannan uusiutuminen sekä sääolot.
Vuonna 2020 typpidioksidin raja- tai ohjearvot eivät ylittyneet
pääkaupunkiseudun mittausasemilla.
Poikkeuksellisen lämmin ja lumeton alkuvuosi vaikuttivat siihen, että
katupölykausi oli tavallista aikaisemmin ja aiempia vuosia helpompi.
Aiempina vuosina pölyisiä päiviä on ollut eniten maalis–toukokuussa.
Vuonna 2020 pahin katupölykausi oli jo tammi–helmikuussa. Katupölyä oli
myös edellisvuosia vähemmän sääolojen ja vähäisempien liikennemäärien
takia. Pölyisiä päiviä, jolloin hengitettävien hiukkasten vuorokauden
keskiarvo ylitti 50 µg/m3, oli selvästi vähemmän kuin kahtena edellisenä
vuonna.
Useimmissa HSY:n vilkasliikenteisissä mittauspaikoissa pölyisten päivien
määrä vähintään puolittui vuonna 2020. WHO:n hengitettävien hiukkasten
vuorokausiohjearvo (50 µg/m3, 3 ylitystä sallitaan vuodessa) ylittyi
Mäkelänkadulla, Leppävaarassa ja Varistossa. Vuonna 2020
hengitettävien hiukkasten vuosiraja-arvo (40 µg/m3) tai WHO:n
vuosiohjearvo (20 µg/m3) eivät ylittyneet. Hengitettävien hiukkasten
kansallinen ohjearvo (70 µg/m3, kuukauden 2. suurin arvo) ylittyi
Varistossa helmikuussa.
Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
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Kuntalain mukaista ottomenettelyä varten toimitetut päätökset
Hallitus 22.01.2021 § 14
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Jätehuollon toimialajohtaja
Yleispäätös § 15-17 ajalta 8.-30.12.2020
Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen johtaja
Seudullisen perusrekisterin käyttölupa § 47-48 ajalta 16.-29.12.2020, sekä
§ 1-4, ajalta 5.-13.1.2021
Yleispäätös § 15-16, ajalta 7.-16.12.2020
Talousjohtaja
Yleispäätös § 10-12, ajalta 7.-31.12.2020
Toimitusjohtaja
Hankintapäätös § 27-31, ajalta 7.-9.12.2020
Yleispäätös § 18-20, ajalta 14.-21.12.2020
Tukipalvelujen tulosaluejohtaja
Hankintapäätös § 18, ajalta 9.12.2020
Yleispäätös § 1-2, ajalta 14.1.2020
Vesihuollon toimialajohtaja
Hankintapäätös § 51-55, ajalta 7.-29.12.2020 ja § 1 ajalta 11.1.2021
Yleispäätös § 21, ajalta 14.12.2020
Vesihuollon verkko-osaston johtaja
Korvauspäätös § 29-30, 14.12.2020

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää olla ottamatta käsiteltäväksi esittelyosassa mainituissa
päätöksissä olevia asioita.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Viranhaltijoiden päätösluettelo 18.1.2021
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Tiedoksi merkittävät asiat
Hallitus 22.01.2021 § 15

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Ympäristöministeriön rahoittamat hankkeet
Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen ja energiatehokkuuden
hankkeet -haku avautui syyskuun lopussa 2020. HSY jätti hankehakuun
yhteensä seitsemän hakemusta, joista neljälle myönnettiin joulukuun
lopussa 2020 hankeavustusta. Tuetut hankkeet ovat :
1. Jätevesien ravinteiden ja hiilen kokonaisvaltainen talteenotto (RAHI)
sain positiivisen tukipäätöksen ja hankkeessa kehitetään edelleen
RAVITA- ja pyrolyysin biohiilihankekokonaisuuksia. RAVITA-osiossa
yhteistyökumppaneita ovat Porvoon Vesi, Jyväskylän Seudun Puhdistamo
Oy ja UPM. Lietehiilihankkeen partnerina toimii HAMK. Hanke on
tutkimushanke, jossa HSY on ainoa tuen hakija. Hankkeen
kokonaisbudjetti on 1 541 200 Euroa ja tukisumma on enintään 615 000
Eur (40 %).
2. Lämmöntalteenoton energiatase kaupungissa ja vaikutus jätevesien
käsittelyyn (JV-LÄMPÖ) laaja-alainen hankekokonaisuus sai myönteisen
rahoituspäätöksen. Hankkeessa tutkitaan jätevesilämmön talteenoton
kokonaisuutta energiatehokkuuden kannalta aina kiinteistöltä jäteveden
purkuratkaisun yhteydessä tapahtuvaan keskitettyyn talteenottopisteeseen
asti huomioiden samalla lämpötilan vaikutukset jätevedenpuhdistamon
biologisen typenpoiston toimintaedellytyksiin. Lähtökohtana tarkastelussa
on se, että vesilaitokset eivät voi lämmön talteenoton kustannuksella
lähteä heikentämään typenpoistoa ja lämmöntalteenoton kokonaisuuden
optimi pyritään nostamaan esiin tässä ensimmäisessä ko. kokonaisuutta
tarkastelevassa hankkeessa. Hankkeessa käsitellään myös raakaveden
lämmöntalteenottoa osana kokonaislämmöntalteenottokokonaisuutta
huomioiden sen mahdollisuudet ja toisaalta kylmenevän raakaveden
vaikutukset jätevesilämpöön. Hankkeen päähakijana toimii HSY ja
hankekonsortion hankepartnereina toimivat Turun seudun puhdistamo Oy,
Turun Vesihuolto Oy, Turun Seudun Vesi Oy, Helen Oy, Fortum ja Turku
Energia. Hankkeessa toimivia muita yhteistyökumppaneita ovat Aalto,
VTT, Fluidit Oy, AFRY sekä Gaia Consulting Oy, joilta hankekonsortio
ostaa tutkimus- ja projektinhoitopalveluita. Hankkeen kokonaisbudjetti on
481 000 Euroa ja tukisumma on enintään 340 000 Eur (80 %
tukikelpoisista työpaketeista). Kielteisen tukipäätöksen saanut työpaketti 3
rahoitetaan 100 % konsortion omarahoituksella. HSY:n osuus
omarahoitusosuudesta on 25 %.

3. Kolmas tuen saanut hanke on Viikinmäen jätevedenpuhdistamon
mädätetyn lietteen lämmöntalteenottohanke, jossa kehitetään edelleen
laitoksen sisäistä lietteen lämmöntalteenottoa. Hanke on investointi.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 592 000 Euroa ja tukisumma on enintään
290 000 Eur (49 %).
4. Neljäs positiivisen päätöksen saanut hanke on Viikinmäen
ilmastintiheyden kasvattamiseen liittyvä kehittämistoimi, missä
ilmastuslinjojen ilmastinten kalvoalaa kasvatetaan prosessin
alkuvaiheessa. Tällä voidaan kasvattaa ilmastuksen energiatehokkuutta
erityisesti kuormituspiikkien aikana. Hanke on investointi. Hankkeen
kokonaisbudjetti on 282 000 Euroa ja tukisumma on enintään 135 000 Eur
(49 %)
Kaiken kaikkiaan tukikokonaisuudeksi neljälle hankkeelle muodostuu 1 380
000 Eur. Hankkeet sijoittuvat vuosiin 2021 ja 2022.
Valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavat enimmäistonttihinnat
vuonna 2021
Lisätietoja: Seututietoasiantuntija Anna-Maria Kotala, puh. 050 341 1459
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on 17.12.2020 päättänyt
pääkaupunkiseudulla vuonna 2021 valtion tukemassa asuntotuotannossa
(pitkä korkotuki) sovellettavista enimmäistonttihinnoista. ARAn päätös on
HSY:n hallituksen esityksen mukainen.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hintapäätös 17.12.2020 sekä
pääkaupunkiseudun enimmäistonttihintakartat ja -taulukko vuodelle 2021
ovat liitteinä. Hintakarttaa voi tarkastella myös HSY:n avoimen datan
karttapalvelussa.
Linkki karttapalveluun.
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
- Liite 1 Pääkaupunkiseudun enimmäistonttihintakartta 2021, AK-hinnat
- Liite 2 Pääkaupunkiseudun enimmäistonttihintakartta 2021, AP-hinnat
- Liite 3 Pääkaupunkiseudun enimmäistonttihintakartta 2021,
indeksikartta
- Liite 4 Enimmäishinnat (AK ja AP) kaupunginosissa -hintataulukko
- Liite 5 ARA:n päätös valtion tukemassa asuntotuotannossa
sovellettavista enimmäistonttihinnoista pääkaupunkiseudulla vuonna
2021 (pitkä korkotuki)
- Toimitusjohtajan päätökset myönnetyistä täyttöluvista vuonna 2020
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Muut asiat ja seuraava kokous
Hallitus 22.01.2021 § 16
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Hallitus keskusteli Fortumin päätöksestä lopettaa hevosenlannan
polttaminen energiaksi ja hevosenlannan hyödyntämisestä Ämmässuon
kompostiaineena.

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää pitää seuraavan kokouksen perjantaina 19.2.2021, klo
9.00 sähköisena kokouksena Microsoft Teamsissa. Esikokous alkaa klo
8.30.
Hallituksen seuraava iltakoulu pidetään Microsoft Teamsissa 28.1.2021 klo
16 -.

Päätös

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

1/2021

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 3, § 4, § 5, § 11
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: § 6
OIKAISUOHJE HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
Hankinnan alittaessa hankintalain kansallisen kynnysarvon tai
erityisalojen hankintalain EU-kynnysarvon
Hankintalain kansallisen kynnysarvon alittavissa, tai erityisalojen hankintalain soveltamisalaan kuuluvissa EU-kynnysarvon alittavissa hankinnoissa, tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle
hankintalaissa tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisun vireille tulosta tai kunta lain 134 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen 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). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä 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.
Niiden, jotka eivät ole asianosaisia, katsotaan saaneen tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun
päätös on nähtävillä HSY:n internet sivuilla.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua
vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat 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.
Kirjaamon yhteystiedot ovat
Postiosoite: PL 100, 00066 HSY
Käyntiosoite: Ilmatori 1, 00240 Helsinki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hsy.fi
Puhelinnumero: 09 1561 2010

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 7, § 8
OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Hankinnan ylittäessä hankintalain kansallisen kynnysarvon
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta
vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25-26 §: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.
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 100, 00066 HSY
Käyntiosoite: Ilmatori 1, 00240 Helsinki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hsy.fi
Puhelinnumero: 09 1561 2010
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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
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.
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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.
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
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta
kuntalain eikä hallintolainkäyttölain 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:
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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.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 9
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
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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.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 10

VALITUSOSOITUS
Kuntalain (410/2015) mukaisen kunnallisvalituksen Helsingin hallinto-oikeudelle saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös
on muutoin lainvastainen.
Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan hankinta-asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetun lain nojalla.
Hallinto-oikeus ei ota myöskään tutkittavakseen vahingonkorvausta koskevaa valitusperustetta. Mikäli
korvauksenhakija haluaa korvausvastuusta oikeudellisesti sitovan ratkaisun, tulee hänen haastaa viranomainen
käräjäoikeuteen oikeudenkäymiskaaressa säädetyssä järjestyksessä.

Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt
alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksella myös:


se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen), sekä



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).

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen
aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
HSY:n jäsenkaupungin tai tämän jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (www.hsy.fi).
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että


päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,



päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai



päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
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Postiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Puhelin: Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069 (ma-pe klo 8.00-16.15)
Faksinumero: +358 29 56 42079
Puhelinvaihde: 029 56 42000
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai
asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa
ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat
voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja.
Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen
määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) säädetään. Tuomioistuinmaksulain ja oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) perusteella 1.1.2019
jälkeen vireille tulevista asioissa tuomioistuinmaksu hallinto-oikeudessa on pääsääntöisesti 260 euroa, jollei hallintooikeus muuta valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää HSY:n kirjaamosta.
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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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