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Kokouksen järjestäytyminen
Hallitus 19.03.2021 § 28

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 Pirkko Kotilan (varalla Johanna Krabbe)
ja Aino Tuomisen (varalla Anders Portin).

Käsittely

Hallituksen puheenjohtaja Mia Nygård-Peltola ehdotti, että esityslistalle
lisätään pöydältä puheenjohtajan esittelyssä oleva asia toiseksi viimeiseksi
asiakohdaksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Hallitus päätti
a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja muuttaa esityslistan
työjärjestystä siten, että listan toiseksi viimeiseksi asiaksi lisätään
puheenjohtajan esittelyssä oleva asia,
b. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Pirkko Kotilan ja Anders Portinin.
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Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen (esitys yhtymäkokoukselle, AK)
Hallitus 19.03.2021 § 29
397/00.01.013.0131/2021
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Talousjohtaja Pekka Hänninen, puh. 09 1561 2110
Tilinpäätös 2020
Kuntalain 113 § mukaan kuntayhtymän hallituksen on laadittava
tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä
tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi
kesäkuun loppuun mennessä.
Kuntalain 115 § mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys
yhtymäkokouksen hyväksymien sitovien tavoitteiden toteutumisesta.
Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja
kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi
kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai
rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä
tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kuntayhtymän hallituksen
on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
Toiminta
Talousvettä pumpattiin verkostoon 96,0 milj. m3, mikä on 1,6% vähemmän
kuin edellisenä vuonna. Tuotettu vesi oli hyvälaatuista. Se täytti
talousvesiasetuksen mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet sekä HSY:n
omat laatutavoitteet. Vettä tuotettiin kahdella pintavesilaitoksella ja yhdellä
pohjavesilaitoksella.
Veden laskutettu määrä 75,8 milj.m3 väheni edellisestä vuodesta 1,3%.
Laskutuksen osuutta pumppauksesta ei tule tarkastella vuositasolla
arviolaskutuksen vuoksi. Uusi laskutusjärjestelmä otettiin käyttöön
maaliskuun aikana ja myös laskutusrytmi asiakkaille muuttui.
Vuonna 2020 käsiteltiin jätevettä kokonaisuudessaan 152,5 milj. m3, joka
on 2,4% korkeampi määrä kuin edellisenä vuonna. HSY:n
jätevedenpuhdistamot saavuttivat ympäristölupamääräysten mukaisen
toimintatason ja runsasvetisestä vuodesta huolimatta fosforin
ympäristölupamääräyksiä tiukemmat HSY:n omat tonnipohjaiset tavoitteet
saavutettiin. Typen osalta biologinen prosessi kärsi kylmistä vuotovesistä
ja helmikuun tulvista, mutta sisäinen tonnipohjainen tavoitetaso kyettiin
kuitenkin alittamaan n. 70 tonnilla. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon tulos
oli korkeasta vuotuisesta virtaamasta huolimatta vuonna 2020 OCPindeksillä mitattuna erittäin hyvä. Suomenojan jätevedenpuhdistamon tulos
oli niin ikään vuonna 2020 OCP-indeksillä mitattuna erittäin hyvä, vaikka

helmikuun tulva koettelikin laitosta. Suomenojalla ja Viikinmäessä ei ollut
vuoden aikana laitosohituksia. Jätevedenpuhdistuksen kuormitus mereen
vuonna 2020 fosforin osalta oli 29 tonnia (tavoite 38 tonnia) ja typen osalta
1134 tonnia (tavoite 1200 tonnia).
Vuoden 2020 aikana jätehuollossa tehtiin yhteensä noin 8,6 miljoonaa
jäteasiatyhjennystä asiakaskiinteistöiltä. Kartonkipakkausten
tyhjennysmäärä kasvoi noin 9 %, muovipakkausten noin 33 % ja
sekajätteen laski 3,7 % verrattuna vuoteen 2019. Vastaavasti jätemäärissä
kartonkipakkausten määrä kasvoi noin 2 800 tn ja muovipakkausten noin 1
750 tn. Sekajätteen määrä kasvoi vuonna 2020 noin 5 100 tn verrattuna
vuoteen 2019. Suurin selittävä syy sekajätteen kasvuun on
koronaepidemia. Rajoitusten vuoksi ihmiset ovat viettäneet enemmän
aikaa kotona, jolloin jätettä on syntynyt kotikiinteistöissä normaalioloihin
verrattuna enemmän.
Vuonna 2020 Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa vastaanotettiin noin
370 000 tonnia jätettä, joka on 3,5 % enemmän kuin vuonna 2019.
Kokonaisjätemäärä oli noin 10 % suurempi kuin talousarviota tehdessä
arvioitiin. Vuonna 2021 oletetaan kokonaisjätemäärän laskevan, sillä
vanhan kaatopaikan muotoilutäyttö on loppumassa ja muulle kuin kunnan
vastuulla olevalle biojätteelle on tullut uusi käsittelijä.
Biojätettä vastaanotettiin yhteensä 54 600 tonnia vuonna 2020. Biojätteen
määrä laski edellisvuoteen verrattuna noin 24 %. Määrän vähenemiseen
vaikutti erityisesti koronatilanne.
Sortti-asematoiminnassa Kivikon, Konalan, Jorvaksen, Ruskeasannan ja
Ämmässuon Sortti-asemilla kävi vuonna 2020 yhteensä noin 581 867
asiakasta. Asiakasmäärät nousivat 14 % edellisvuoteen verrattuna. Sorttiasemilla vastaanotettiin noin 93 700 tonnia jätettä, joka on 11 % enemmän
edellisvuoteen verrattuna.
HSY seuraa pääkaupunkiseudun ilmanlaatua 11 mittausasemalla
seitsemässä pysyvässä mittauspisteessä sekä neljällä siirrettävällä
asemilla. Muualla Uudellamaalla ilmanlaatua seurataan yhdellä pysyvällä
ja yhdellä siirrettävällä asemalla. Mittausasemien lisäksi HSY:llä on useita
ilmanlaadun sensori- ja keräinpisteitä ympäri pääkaupunkiseutua.
Ilmanlaadun mittausverkon rinnalla toimii HOPE-hankkeen sensoriverkko,
jossa käytetään keskihintaisia sensoreita tihennettyyn ilmanlaadun
seurantaan liikenne-, pientalo ja satama-alueilla. Työmaapölyä mitattiin
kolmessa eri kohteessa Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. HSY julkaisi
mallinnukseen perustuvan ilmanlaadun vuosikartan kuvaamaan liikenteen
päästöjen vaikututusta pääkaupunkiseudulla.
Tuloslaskelma
HSY:n toimintatuotot tilikaudella 2020 olivat 388,5 miljoonaa euroa
(talousarvio 374,6 milj., josta 280,2 miljoonaa oli vesihuollon ja 97,8
miljoonaa jätehuollon myyntituottoja. Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen
sekä ilmastoinfon toiminnan kulujen kattamiseksi jäsenkunnilta perityt
kuntaosuudet olivat 4,1 miljoonaa. Muita tuottoja kertyi 6,3 miljoonaa
euroa.
Valmistus omaan käyttöön sisältää vesihuollon investointihankkeiden
toteuttamiseen liittyvät, taseeseen aktivoidut henkilöstökulut 2,3 miljoonaa
euroa.
Toimintakulut olivat 179,0 miljoonaa euroa (TA 190,5 milj.), josta
henkilöstökulut 47,1 miljoonaa, palvelujen ostot 92,1 miljoonaa,
materiaalihankinnat 28,1 miljoonaa ja muut toimintakulut 11,7 miljoonaa
euroa.

Toimintakate oli 211,7 miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat
yhteensä 64,4 miljoonaa euroa, josta rahoitustuotot olivat 2,0 miljoonaa ja
rahoituskulut 66,5 miljoonaa euroa.
Vuosikate oli 147,3 miljoonaa euroa.
Taseen pysyvistä vastaavista tehtävät poistot olivat 117,1 miljoonaa euroa.
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 30,2 miljoonaa ylijäämäinen.
Tilikauden tulos tilinpäätössiirtojen jälkeen oli 28,6 miljoonaa ylijäämäinen.
Investoinnit
Investointien toteutuma (netto) oli 281,5 miljoonaa euroa (muutettu
talousarvio 285,7 milj.). Tästä vesihuollon investoinnit olivat 262,6 milj.,
jätehuollon 17,3 milj., seutu- ja ympäristötiedon 0,2 milj. ja muut
investoinnit 1,4 milj. euroa.
Sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen
Yhtymäkokous hyväksyi 15.11.2019 HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman
vuosille 2020 - 2022 sekä talousarviovuotta 2020 koskevat sitovat
määrärahat. Yhtymäkokous 13.11.2020 hyväksyi sitovien
investointimenomäärärahojen muutoksen. Alla on esitetty luvut
yhtymäkokouksen hyväksymä muutos huomioiden. Vuoden 2020 sitovat
määrärahat eivät ylittyneet.



investointimenoissa (netto), jossa toteutuma oli 281,5 milj. euroa ja
määräraha 284,7 milj. euroa sekä
toimintakuluissa, jossa toteutuma oli 179,0 milj. euroa ja määräraha
190,5 milj. euroa

Tulorahoituksen riittävyys ja lainakanta
Vuonna 2020 vuosikate oli 147,3 miljoonaa euroa, joka ei riittänyt
kattamaan kuntayhtymän lainojen lyhennyksiä ja investointitasoa.
Tilikauden aikana nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 165 miljoonaa
sisältäen sekkitililimiitin käytön 5 miljoonaa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 61
miljoonalla. Lyhytaikaisia maksuvalmiusluottoja (kuntatodistusohjelma)
nostettiin tarpeen mukaan. Tilikauden päättyessä lyhytaikaisia
maksuvalmiusluottoja oli 90 miljoonaa euroa.
Henkilöstö
HSY:n henkilöstömäärä nousi 31.12. tilanteessa 18 henkilöllä edellisestä
vuodesta. Henkilöstön keskimääräinen määrä vuoden aikana oli
henkilötyövuosina 783,8 htv, joka oli 44,2 htv:ta pienempi kuin
henkilöstösuunnitelman mukainen määrä 828 htv.
Konserni
Tilinpäätökseen sisältyy konsernitilinpäätös, johon on yhdistelty HSY:n
tytäryhtiöt Pääkaupunkiseudun Vesi Oy, Uudenmaan Woima Oy ja HSY
Holding Oy sekä osakkuusyhteisöt Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun
liikelaitoskuntayhtymä, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy ja
kiinteistöyhtiö Oy Asemapäällikönhovi.
Tytäryhtiöiden toiminta tilikaudella 2020

Pääkaupunkiseudun vesi Oy
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n päätehtävä raakaveden toimittaminen
osakaskuntien vesilaitoksille oli normaalilla tasolla. Vuosi 2020 oli
hydrologisilta olosuhteiltaan normaali ja veden laatu Päijänteessä oli hyvä
erityisesti pääkaupunkiseudun vedenhankinnan kannalta keskeisellä
eteläisellä alueella huolimatta muun muassa valuma-alueen runsaista
humuksen huuhtoutumista. Vettä johdettiin Päijänne -tunnelissa
toimintavuoden aikana yhteensä 112,7 milj. m³, siitä 108,6 milj. m³ oli
liittyjille toimitettua vesilaitosten raakavettä ja 4,1 milj. m³ vesistöihin
pumpattua lisävettä. Kalliomäen voimalan energiatuotanto oli normaalilla
tasolla. Yhtiön tehtävät hoidetaan pääsääntöisesti HSY:n toimesta.
Vuodelle 2021 ei odoteta toimintaan olennaisia muutoksia.
Uudenmaan Woima Oy
Uudenmaan Woima Oy on HSY:n ja Rosk’n Roll Oy Ab:n omistama yhtiö,
jonka toimialana on Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan polttokapasiteetin
ja jätteenkäsittelypalvelun myynti. Yhtiön myymä polttokapasiteetti vuonna
2020 oli 113 800 tonnia. Uudenmaan Woiman vastaanottama jätemäärä
vuonna 2020 oli yhteensä 107 426 tonnia. Tästä määrästä 1 513 tonnia
ohjattiin huoltoseisokin aikana Ämmässuolle välivarastoon.
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta
Kuntalain 115 § mukaan kuntayhtymän toimintakertomuksessa on
esitettävä selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
ja keskeisistä johtopäätöksistä.
HSY:n toimialat ja tulosalueet antoivat osana tilinpäätösprosessia
selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kuntalain
selontekoa koskevien vaatimusten mukaisesti. Yhteenveto
johtopäätöksineen on esitetty toimintakertomuksessa.
Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää
a. esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden tulos käsitellään seuraavasti:
- poistoeroa jätehuollossa vähennetään 591 930,00 e
- yhteisöveroa kirjataan vesihuollossa 2 182 756,75 e
- tilikauden ylijäämä 28 590 530,01 euroa kirjataan taseen edellisten
vuosien yli-/alijäämätilille
b. hyväksyä omalta osaltaan sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen
tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa sen tilintarkastuksen jälkeen
yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Tilinpäätös 2020
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Vuoden 2020 henkilöstökertomus (esitys yhtymäkokoukselle, AK)
Hallitus 19.03.2021 § 30
398/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Henkilöstöjohtaja Pia Mäkeläinen, puh. 050 442 6222
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän henkilöstökertomus
2020 sisältää kuvaukset seuraavista asioista:






keskeisistä strategian mahdollistajapäämäärän toimista
muista keskeisistä kehittämistoimenpiteistä
työturvallisuus-, työkyky- ja työhyvinvointijohtamisen toimista
tilastoina henkilöstön määrä, henkilöstörakenne ja vaihtuvuus
tilastoina työtapaturma-, työkyky- ja työhyvinvointiraportit

Henkilöstökertomuksen tilastotiedot on kerätty henkilöstöhallinnon
tietojärjestelmistä, työterveyshuollon raporteista, kirjanpidosta, Kuntien
eläkevakuutuksen, Tapaturmavakuutuskeskuksen sekä IF:n tilastoista.
Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää
a. merkitä tiedoksi vuoden 2020 henkilöstökertomuksen ja
b. lähettää sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja
yhtymäkokoukselle.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Henkilöstökertomus 2020
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Jätteenkäsittelytoiminnan hankkeiden yleissuunnitelma 2021-2025 (AK)
Hallitus 19.03.2021 § 31
412/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Toimialajohtaja Petri Kouvo puh. 040 868 1048, rakennuttamispäällikkö
Juha Lipsanen puh. 040 551 1032
HSY:n hallintosäännön 8 § mukaan hallitus hyväksyy vesi- ja jätehuollon
verkostoja, laitoksia, rakennuksia, rakennelmia, laitteita ja
maanrakennushankkeita koskevat hankesuunnitelmat, ellei tehtävä kuulu
yhtymäkokoukselle, sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija
päättää mainituista asioista.
Käsitellessään viranhaltijoiden päätösvallan rajoja hallitus päätti
kokouksessaan 16.6.2017 (§ 87) hankesuunnitelmien
hyväksymismenettelyn osalta, että jätteenkäsittelytoiminnan hankkeiden
yleissuunnitelmasta ja sen tarkastamisesta päätetään hallituksessa siten,
että suunnitelman mukaiset osahankkeet eivät vaadi erillistä
hankesuunnitelmaa.
Jätteenkäsittelyn hankkeiden yleissuunnitelma 20212025 on laadittu
yhtymäkokouksen 13.11.2020 hyväksymien jätehuollon 10-vuoden
investointiohjelman 20212030 (§ 16) ja talous- ja toimintasuunnitelman
vuosille 20212023 (§ 14) pohjalta. Jätteenkäsittelyn hankkeiden
yleissuunnitelma päivitetään kahden vuoden välein jätehuollon 10-vuoden
investointiohjelman hyväksymisen jälkeen.
Jätteenkäsittelyn hankkeiden yleissuunnitelma 2021-2025 kattaa
jätehuollon investointiohjelmassa 2021-2030 mainituista hankkeista
käsittelypalvelulähtöisiin hankkeisiin sisältyvät ympäristövaikutusten
hallinnan hankkeet. Lisäksi yleissuunnitelma kattaa
käsittelypalvelulähtöisiin hankkeisiin sisältyvät alueiden toimintojen
ylläpidon ja kehittämisen osalta infran ylläpidon ja kehittämisen hankkeita.
Näiden hankkeiden toteuttaminen liittyy yleisesti ympäristölupa- ja
viranomaisvaatimusten täyttämiseen sekä jätteenkäsittelyalueiden
turvallisuuden ja toiminnan ylläpitämiseen. Yleissuunnitelmassa on esitetty
näiden hankkeiden suunnitelmat, toteutusaikataulut ja
investointikustannukset investointiohjelmaa 20212030 laajemmin.
Aluepalvelulähtöiset hankkeet kuten Sortti-toiminnot ja Kivikon
jätepalvelukeskus, kuljetuspalvelulähtöiset hankkeet ja lisäksi osa
käsittelypalvelulähtöisistä hankkeista kuten laitos- tai hallirakentamista
sisältävät hankkeet, eivät sisälly yleissuunnitelmaan. Näiden
hankesuunnitelmat hyväksytään erikseen.
Yleissuunnitelman 20212025 hankkeissa on huomioitu HSY:n strategian
2025 vaatimukset ja siinä esitetyillä hankkeilla pyritään vastaamaan
investointistrategian päämäärien ja painopistealueiden osalta siihen, että
HSY on ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijä,
toimintavarmuus on korkea, ympäristövaikutuksia hallitaan tehokkaasti,

ympäristökuormituksia vähennetään merkittävästi, kiertotaloutta edistetään
ja energiatehokkuutta parannetaan. Investointihankkeet toteutetaan
kulloinkin voimassa olevan hyväksytyn TTS:n raamin mukaisesti.
Yleissuunnitelma jakaantuu kahteen pääosaan, joista ensimmäisessä
esitellään jätehuollon toimipisteet ja näiden kaavoitustilanne sekä niissä
sijaitsevia ekoteollisuuskeskusten toimintoja. Toisessa osassa esitellään
yleissuunnitelman 20212025 mukaiset investointihankkeet, joissa on
kaksi osakokonaisuutta: ympäristövaikutusten hallintaan liittyvät hankkeet
ja alueiden toimintojen ylläpidon ja kehittämisen hankkeista infran
ylläpitoon sekä kehittämiseen liittyvät hankkeet. Lopuksi esitetään
yhteenveto yleissuunnitelman 20212025 kustannuksista.
Ämmäsuon ekoteollisuuskeskuksen ja Seutulan toiminnot
Ämmässuo ekoteollisuuskeskus on pääkaupunkiseudun ainoa kunnallinen
jätteenkäsittelypaikka. HSY omistaa Ämmässuolla maata n. 287 ha, josta
jätteenkäsittelykeskuksen operatiivisten toimintojen osuus on noin 150 ha.
Muilta osin alueet ovat lähinnä suojaviheralueita. Ekoteollisuuskeskuksen
toiminnot keskittyvät jätteen käsittelyyn ja jalostamiseen sekä suljettujen
jätetäyttöalueiden jälkihoitoon. Lisäksi alueelle mahdollistetaan
kierrätystoimintaa Ekomo-yhteistyönä. Jätteenkäsittelykeskuksen toimintaa
ohjaavat ympäristöluvat ja sen toimintaa tarkkaillaan hyväksyttyjen
tarkkailuohjelmien mukaisesti. Tarkkailu koskee mm. vesiä, ilman laatua ja
melua.
Ämmässuon vanhan kaatopaikan pinta-ala on n. 53 ha ja
laajennusalueella sijaitsevan nykyisen kaatopaikan kokonaispinta-ala n. 84
ha. Jätteenkäsittelykeskuksen likaantuneet vedet johdetaan HSY:n
viemäriverkkoon. Kaatopaikoilla syntyvä kaatopaikkakaasu kerätään ja
hyödynnetään HSY:n kaasuvoimalassa sähköksi ja lämmöksi.
Jätteenkäsittelykeskuksen toiminta muuttui, kun Vantaan Energia Oy:n
jätevoimala otettiin käyttöön vuonna 2014. Jätevoimalassa muodostuvien
kuonien ja tuhkien vastaanotto aloitettiin Ämmässuolla heti voimalan
käynnistyttyä. Kuonat seulotaan ja hyödynnetään Ämmässuolla
korvaamalla niillä luonnonmateriaaleja kaatopaikan tiivistysrakenteissa,
kentissä ja muotoilutäytöissä. Kuonille haetaan lisäksi aktiivisesti
hyödyntämiskohteita Ämmässuon ulkopuolelta. Jätevoimalan tuhkat
esikäsitellään Ämmässuolla stabiloimalla, jonka jälkeen ne loppusijoitetaan
vaarallisen jätteen kaatopaikalle tuhkasoluun. Jätteenkäsittelykeskuksen
toimintojen pääpaino on siirtynyt jätteen loppusijoittamisesta sen
jatkojalostamiseen.
Seutulan alueella HSY omistaa maata n. 58 ha, josta Vantaan kaupungin
alueella sijaitsee n. 28,6 ha ja Tuusulan kunnan alueella n. 28,9 ha.
Alueella sijaitsee suljettu kaatopaikka, jonka kaasunkäsittely ja
vesienhallinta on HSY:n vastuulla. HSY:llä on alueella puuaineksen
käsittely- ja varastointitoimintoja sekä rakenteilla jätteenkuljetuksen
toiminnoille keräyskaluston varastointi- ja huoltohalli. Lisäksi alueella on
Ekomo-toimintoina Suomen Paalauskeskus Oy:n ja Kuusakoski Oy:n
toimintoja.
Yleissuunnitelman mukaiset investointihankkeet vuosina 2021-2025
Ympäristövaikutusten hallintaan liittyen toteutetaan kaatopaikkakaasun
keräyksen, vesienhallinnan ja kaatopaikkojen viimeistelyn sekä
automaatiojärjestelmien edellyttämät investoinnit yhteensä 14,6 milj. euroa.
Kaatopaikkakaasun keräyksen investoinneilla yhteensä 3,15 milj. euroa
korjataan ja rakennetaan suunnitelmakaudella kaasunkeräyskaivoja, imu-

ja siirtolinjoja, pumppaamoja ja säätöasemia sekä tehdään tarvittavat
automaatiojärjestelmien uudistustyöt. Vesien keräykseen ja johtamisen
investoinneilla yhteensä 5,3 milj. euroa varmistetaan
jätteenkäsittelytoimintojen vesien luvanmukainen ja ympäristön kannalta
tehokas käsittely sekä hulevesien tehokas esikäsittely- ja hyödyntäminen.
Vesien käsittelyn investointeina toteutetaan putkisto ja allasrakenteita sekä
hulevesien käsittelyrakenteita. Katopaikkojen sulkemisen investoinneilla
yhteensä 6,15 milj. euroa toteutetaan ympäristölupien ehtojen mukaiset
vuosittaiset kaatopaikkojen pintarakenteet hyödyntäen jätteenkäsittelyn
kierrätysmateriaaleja.
Alueiden toimintojen ylläpidon ja kehittämisen osalta toteutetaan
jätevoimalan kuonan ja tuhkan käsittelyn sekä loppusijoituksen
edellyttämät investoinnit, jätteenkäsittelyalueiden tukitoimintoihin liittyvät
infran kehittämisen investoinnit ja investoinnit ekoteollisuuskeskuksiin
sijoittuvan Ekomo-toiminnan mahdollistamiseen yhteensä 8,75 milj. euroa.
HSY vastaa Vantaan jätevoimalan vaaralliseksi jätteeksi luokitellun kuonan
ja tuhkan käsittelystä. Jätevoimalan kuonan ja tuhkan käsittelyn
investoinneilla, yhteensä 3,25 milj. euroa, toteutetaan nykyisen vaarallisen
jätteen loppusijoituspaikan T1 sulkeminen ja rakennetaan uusi vaarallisen
jätteen vastaanottopaikka T2. Investoinneilla jätteenkäsittelyalueiden
tukitoimintojen infraan ja Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen Ekomotoimintaan, yhteensä 5,5 milj. euroa, toteutetaan jätteiden vastaanottoa ja
alueen toimintoja varmistavia käsittelykenttiä ja infrarakenteita.
Lisäksi Seutulan aluetta kehitetään suunnitelmakaudella erilaisiin
kiertotalouden tarpeisiin. Seutulan kehittämiseen ja jälkihoitoon
investoidaan yhteensä n. 3,0 milj. euroa.
Jätteenkäsittelyn hankkeiden yleissuunnitelman 20212025 mukaiset
investoinnit yhteensä n. 26,4 milj. euroa, kattavat n. viidenneksen
jätehuollon investointiohjelman 20212030 mukaisista, vuosille 20212025
toteutettaviksi suunnitelluista investoinneista.
Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää hyväksyä jätteenkäsittelyn hankkeiden yleissuunnitelman
ja siinä vuosille 2021-2025 esitetyt investointihankkeet toiminta- ja
taloussuunnitelman yhteydessä vuosittain erikseen vahvistettavan
investointiosuuden perustaksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Jätteenkäsittelytoiminnan hankkeiden yleissuunnitelma 2021-2025
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Herttoniemen vesihuollon hankesuunnitelma (AK)
Hallitus 19.03.2021 § 32
413/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred, puh. 09 1561 3002
Kaupungin katu- ja kaavahankkeita on käynnissä Herttoniemen
yritysalueella, Työnjohtajankadun kortteleissa, Hiihtomäentiellä sekä
Linnanrakentajantiellä.
Alueen maankäyttö kehittyy ja edellyttää verkostomuutoksia sekä
viemäreiden johtosiirtoa Linnanrakentajantiellä ja Itäväylällä. Alueella on
vanhaa vesihuoltoverkkoa ja sekaviemäröinti.
Elinkaarensa päässä olevaa, heikkokuntoista vesihuoltoverkostoa, joissa
on ilmennyt toimintavarmuutta alentavia vikoja ja häiriötilanteita,
saneerataan. Sekaviemäröinti eriytetään erillisiksi hulevesi- ja
jätevesiviemäreiksi.
Suurin osa rakentamisesta tehdään kaupungin kanssa yhteishankkeina.
Puusepänkatu ja Sahaajankatu tehdään HSY:n omina hankkeina.
Alueen vesihuollon kehittämis- ja saneerausinvestointeja on hyväksytyssä
investointiohjelmassa 2021-30 yhteensä 14,55 milj. euroa (alv 0 %).
Investointiohjelmaan nähden hankesuunnitelmassa on esitetty laajempi
hankekokonaisuus johtuen kaupungin rakentamisaikatauluista. Lisäksi
kustannukset ovat tarkentuneet alueella tehdyssä yleis- ja
rakennussuunnittelussa.
Hankkeen kustannusarvio perustuu joulukuun 2020 hintatasoon.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 20,3 milj. euroa (alv 0 %)
vuosina 2021-2027.

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää hyväksyä Herttoniemen vesihuollon hankesuunnitelman
siten, että hankkeen kustannusarvio on 20,3 milj. euroa (alv 0%).

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Herttoniemen vesihuollon hankesuunnitelma

PÖYTÄKIRJA

Hallitus
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Kasin katutöiden hankesuunnitelma (AK)
Hallitus 19.03.2021 § 33
415/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred, puh. 09 1561 3002
Caloniuksenkadulla, Runeberginkadulla ja Helsinginkadulla on vanhaa
elinkaarensa loppupäässä olevaa vesihuoltoverkkoa ja sekaviemäröinti,
jotka uusitaan ja hulevedet eriytetään. Hankelaajuuteen sisältyy yhteensä
noin 1500 metriä vesijohtoa, 1400 metriä jätevesiviemäriä ja 1330 metriä
hulevesiviemäriä.
Vesihuollon saneeraus ja hulevesien eriyttäminen näille kaduille on
hyväksytyssä investointiohjelmassa ajoitettuna vuosille 2021-2022.
Vesihuolto saneerataan Helsingin kaupungin Kasin katutyöt -nimisen
katuremontin yhteydessä, joka sijoittuu raitiolinja 8 reitille Kallioon ja
Töölöön. Yhteensovitus katuhankkeeseen on teknistaloudellisesti järkevää.
Alueen vesihuollon saneerausinvestointeja on hyväksytyssä
investointiohjelmassa 2021-30 yhteensä 4,2 milj. euroa (alv 0 %).
Investointiohjelmaan nähden hankesuunnitelman kustannukset ovat
tarkentuneet hankkeen kehitysvaiheessa.
Hankkeen kustannusarvio perustuu helmikuun 2021 hintatasoon.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 4,7 milj. euroa (alv 0 %)
vuosina 2021-2022.

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää hyväksyä Kasin katutöiden (Caloniuksenkatu,
Runeberginkatu ja Helsinginkatu) yhteydessä rakennettavan vesihuollon
hankesuunnitelman siten, että hankkeen kustannusarvio on 4,7 milj. euroa
(alv 0%).

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Kasin katutöiden hankesuunnitelma
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Hallitus
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Toisen Savun säätöpaineenkorotusaseman hankesuunnitelma (AK)
Hallitus 19.03.2021 § 34
416/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred, puh. 09 1561 3002
Yksikön päällikkö Arto Kallio, puh. 09 1561 3200
Toisen Savun säätöpaineenkorotusaseman (SPKA3512) rakentaminen on
osa hankekokonaisuutta Finavian vedenjakelun varmuus ja Aviapoliksen
kehittyminen.
Vantaan Veromiehen läheisyyteen on muodostettu pienpainepiiri vuonna
2018. Pienpainepiiriä muodostettaessa tunnistettiin tarve uudelle
syöttöyhteydelle säätöpaineenkorotusaseman kautta. Lisäksi uusi
paineenkorotusasema mahdollistaa vedenjakelun riittävyyden Aviapoliksen
alueelle suunnitelluille lukuisille toimitilarakennuksille.
Hankkeessa rakennetaan Vantaan Veromiehen kaupunginosaan uusi
säätöpaineenkorotusasema, joka liitetään olemassa olevaan
pienpainepiiriin. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1 650 000 euroa
(alv 0 %).

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää hyväksyä Toisen Savun säätöpaineenkorotusaseman
(SPKA3512) hankesuunnitelman siten, että kustannusarvio on 1 650 000
euroa (alv 0 %).

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Toisen Savun säätöpaineenkorotusaseman hankesuunnitelma
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Kuljetuspalveluiden IT-järjestelmän hankinta (suorahankinta)
Hallitus 19.03.2021 § 35
443/05.050.501.5012/2021
Esittelijä
Valmistelija

Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo
Käyttöpäällikkö Juho Nuutinen, puh. 045 657 9310
Hankintapäällikkö Kristiina Bailey, puh. 044 700 8229
Hankinta käsittää Kuljetuspalveluiden IT-järjestelmän teknisen
uudistamisen sekä käyttöönoton, ylläpidon- ja asiantuntijapalveluiden
hankinnan sekä järjestelmän kehittämisen.
Hankinta on hankintalain (1397/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä
palveluhankinta.
Selvitys hankintamenettelystä sekä ehdotus perusteluineen on esitetty
hallituksen jäsenille jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan
päätösperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus ja toimittajan
yksinoikeus tuotteeseen.
Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta
sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (PeK)

Hallitus päättää
a. valita Kuljetuspalveluiden IT-järjestelmän toimittajaksi CGI:n saadun
tarjouksen perusteella. Hankinnan arvioitu veroton arvo on 1 974 187
euroa sisältäen 2 vuoden ylläpito- ja käyttökulut, ja
b. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankintaan
liittyvät sopimukset sekä tarvittaessa sopimaan hankintaan liittyvistä
mahdollisista lisä-, ylläpito-, muutos- ja kehitystöistä hankintavaltuuksiensa
puitteissa, sekä
c. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan päättämään sopimukseen liittyvien
mahdollisten optioiden hankinnasta hankintavaltuuksiensa puitteissa.

Käsittely

Keskustelun aikana hallituksen jäsen Pirkko Kotila ehdotti asian jättämistä
pöydälle hallituksen jäsen Kirsi Louhelaisen kannattamana. Hallitus oli
asiasta yksimielinen, joten asian käsittelyä päätettiin jatkaa seuraavassa
kokouksessa.

Päätös

Hallitus päätti jättää asian pöydälle. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa
kokouksessa.

Liitteet

- Liite 1 Selvitys ja perustelut hankinnasta Kuljetuspalveluiden ITjärjestelmän hankinta (KUITU)
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Sopimus KUVES:n meriviemärin varayhteyden rakentamisen ja kustannusten jaon
periaatteista
Hallitus 19.03.2021 § 36
421/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred, puh. 09 1561 3002
Lakimies Maria Relander, puh. 050 573 3761
Sopimuksen sisältö
HSY on oikeuttanut 9.12.2009 allekirjoitetulla sopimuksella (Sopimus
jätevesien johtamisesta ja käsittelystä) KUVES:n käyttämään HSY:n
viemäriverkoston osia KUVES:n meriviemärin varajärjestelmänä, jos
meriviemäri on poikkeuksellisen, välttämättömän huoltotyön tms. syyn
vuoksi tilapäisesti pois käytöstä.
Sopimuksen mukaan oikeus on voimassa vain, jos HSY:n viemäriverkossa
on tarvittava kapasiteetti käytettävissä eikä KUVES:n jätevesien
johtamisesta aiheudu haittaa HSY:n viemäriverkon toiminnalle.
Johtamisjärjestelyistä on tullut sopia aina tapauskohtaisesti etukäteen.
Sopimuksen kappaleessa 7.2. on osoitettu vesimäärät, joita KUVES on
oikeutettu johtamaan HSY:n verkostoon, mikäli verkoston kapasiteetti on
riittävä. Varajärjestelmän sijainti HSY:n viemäriverkostossa on osoitettu
liitteessä 1. Sopimuksen kappaleen 7.3. mukaisesti HSY vastaa
verkostonsa käytöstä ja kunnossapidosta, mikä koskee myös
varajärjestelmänä toimivaa verkosto-osaa.
Varajärjestelmänä toimivassa viemäriverkoston osissa on sittemmin
tunnistettu kapasiteettipullonkauloja, jolloin HSY:n ei ole mahdollista tarjota
KUVES:lle kaikissa tilanteissa sopimuksen mukaista varajärjestelyä
KUVES-alueen jätevesien johtamiseksi Viikinmäen
jätevedenpuhdistamolle.
Varajärjestelmänä toimivan viemäriverkoston osien kapasiteettia on tutkittu
erillisenä esiselvitystyönä ja siinä on yhteensovitettu sekä HSY:n omat
tarpeet ko. linjan saneerauksen, toimintavarmuuden noston ja kapasiteetin
noston osalta, että KUVES:n varaama kapasiteetti tilanteessa, jossa
varayhteyttä on tarve käyttää suunnitellusti ja toisaalta äkillisen tarpeen
ilmaantuessa. Tällöin käyttöä ei ole mahdollista ajoittaa virtaamiltaan
todennäköisesti maltillisimpaan aikaan.
HSY ja KUVES ovat neuvotelleet liitteenä olevan sopimuksen KUVES:n
meriviemärin varayhteyden rakentamisen ja kustannusten jaon
periaatteista. Sopimuksen liitteessä 2 on esiselvitystyö 2, jonka perusteella
on voitu määrittää investoinnin kustannusarvio, joka tarkentunee
suunnittelun edetessä.
Sopimuksen tarkoituksena on luoda perusteet varajärjestelmänä toimivan
viemäriverkoston kapasiteetin noston rakentamiselle ja kustannusten
jaolle. Sopimus (kohta 4) sisältää kolme erillistä investointikokonaisuutta.

KUVES:n tuli vahvistaa osallistumisensa kohteen 1 rahoittamiseen
30.12.2020 mennessä. Vahvistamiselle annettiin jatkoaikaa alkuvuoteen
2021 saakka.
KUVES:n johtokunta on kokouksessaan 4.2.2021 § 1 hyväksynyt liitteenä
olevan meriviemärin varayhteyden investointeja koskevan sopimuksen,
sekä päättänyt, että KUVES ei osallistu sopimuksen kohdan 4 kohteen 1
Tikkurilan runkoviemäri investointien rahoitukseen. KUVES on päätynyt
johtopäätökseen, että vuosittain meriviemärin tutkimus- ja
saneeraustilanteiden aikana käytetyn varayhteyden tarve ratkaistaan
jatkossa muilla toimenpiteillä. Kunnostustoimia voidaan tehdä, vaikka
tunnelissa virtaa jätevettä. Varayhteyden varsinainen tarve tulee silloin, jos
tunnelissa tapahtuu niin suuri sortuma, ettei sen läpi ole mahdollista johtaa
jätevettä. Ennakoivalla huollolla estetään tilanteeseen joutuminen. Lisäksi
varajärjestelmään voidaan johtaa vain kolmannes siitä määrästä, mikä olisi
todellinen tarve. KUVES:n päätös olla osallistumatta kohteen 1
investointiin ei muuta HSY:n investoinnin tarvetta tai aikataulutusta. HSY
sitoutuu edelleen tarjoamaan KUVES:lle osallistumista kohteeseen 2 ja
kohdekokonaisuuteen 3.
Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää hyväksyä liitteen sopimuksen, sekä valtuuttaa vesihuollon
toimialajohtajan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja
allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Sopimus KUVES:n meriviemärin varayhteyden rakentamisen ja
kustannusten jaon periaatteista
- Liite 1 KUVES -sopimus, reitti
- Liite 2 KUVES -sopimus, esiselvitys
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Sopimus Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen jätevesien johtamisesta Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän jätevedenpuhdistamolle ja niiden käsittelystä
Hallitus 19.03.2021 § 37
420/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred
Lakimies Maria Relander, puh. 050 573 3761
HSY vastaanottaa jätevesiä pääkaupunkiseudun ulkopuolelta
Kirkkonummelta ja Siuntiolta, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun
liikelaitoskuntayhtymältä (KUVES) sekä Sipoolta. HSY on valmistellut
aiesopimuksia myös muiden kuntien jätevesien vastaanottamiseksi.
Sopimukset pyritään jatkossa tekemään yhdenmukaisina.
HSY:n ja Kirkkonummen kunnan välillä on voimassa oleva sopimus
jätevesien johtamisesta HSY:n verkostoon. Sopimusta sovelletaan
kustannusten osalta vuoden 2021 loppuun. Sopimus kattaa myös Siuntion
kunnan jätevesien vastaanottamisen. Kirkkonummi johtaa jätevesiä HSY:n
verkostoon yhteensä noin 2,9 milj. m3/v, mikä o ollut noin 9 % Suomenojan
puhdistamolle tulevasta jätevesimäärästä ja noin 2 % koko HSY:n
jätevedenpuhdistukseen tulevasta jätevesimäärästä.
HSY ja Kirkkonummen Vesi ovat syksyllä 2020 käynnistäneet neuvottelut
sopimuksen päivittämiseksi.
Jäteveden yksikköhinta on tarkistettu voimassa olevan sopimuksen ehtojen
mukaisesti huomioiden Blominmäen puhdistamon toteutuneet
kustannukset sekä kustannustason muutokset.
Kirkkonummelta perittävä jäteveden käyttömaksu sidotaan jatkossa HSY:n
hinnaston mukaiseen jäteveden käyttömaksun osuuteen. Käyttömaksun
nousu porrastetaan vuoteen 2032 saakka. Vuosien 2022-2031 hinnoittelun
porrastuksella huomioidaan Kirkkonummen vuosien 2013–2021
käyttömaksun laskennallinen osuus Blominmäen puhdistamon
investoinneista. Investointiosuus huomioidaan porrastamalla käyttömaksun
osuus vuoteen 2031 saakka niin, että vuodesta 2032 alkaen käyttömaksu
on 65 % HSY:n kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesta
jäteveden käyttömaksusta. Kirkkonummelta perittävät maksut kattavat
siirtymäajan jälkeen jäteveden viemäröinnin ja käsittelyn kustannukset
kokonaisuutena ja hinta tulee olemaan yhtenevä niiden ympäristökuntien
kanssa, joilla on vastaavan sisältöinen sopimus.
Lisäksi sopimuksen on mm. päivitetty Blominmäen jätevedenpuhdistamon
ympäristöluvan mukaiset koko viemäröintialuetta koskevat velvoitteet. Uusi
sopimus tulisi voimaan 1.1.2022 ja se olisi voimassa toistaiseksi.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää hyväksyä liitteen sopimuksen, sekä valtuuttaa vesihuollon
toimialajohtajan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja
allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Sopimus Kirkkonummen jätevesien johtamisesta Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän jätevedenpuhdistamolle ja niiden
käsittelystä
- Liite 1, liitoskohdat
- Liite 2, jätevesimäärät
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Hallitus
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Aiesopimus Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen jätevesien johtamisesta Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän jätevedenpuhdistamolle ja niiden käsittelystä
Hallitus 19.03.2021 § 38
419/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred
Lakimies Maria Relander, puh. 050 573 3761
HSY:n ja naapurikuntien välinen yhteistyö
HSY vastaanottaa jätevesiä pääkaupunkiseudun ulkopuolelta
Kirkkonummelta ja Siuntiolta, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun
liikelaitoskuntayhtymältä (KUVES) sekä Sipoolta.
Nurmijärven Veden jätevesien johtamista HSY:n verkostoon ja
puhdistamolle on valmisteltu aiesopimuksen kautta. Aiesopimus
mahdollistaa yhteistyön jätevesien käsittelystä, mutta ei vielä sido
osapuolia varsinaisen liittymissopimuksen solmimiseen.
Taustaa HSY:n ja Nurmijärven Veden väliselle aiesopimukselle
HSY ja Nurmijärven Vesi ovat neuvotelleet Nurmijärven jätevesien
johtamiseksi HSY:n viemäriverkostoon, liittymisen ehdoista sekä
kustannusten jakautumisesta ja hinnoittelusta.
Nurmijärven Vesi on selvittänyt vaihtoehtoja Nurmijärven Kirkonkylän
jätevedenpuhdistamon korvaamiselle. Vanhaa puhdistamoa
saneeraamalla ei ole mahdollista päästä ympäristöluvan vaatimuksiin.
Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo on tarpeen korvata, joko rakentamalla
samalle kiinteistölle kokonaan uusi puhdistamo, tai vaihtoehtoisesti
jätevedet tulee johtaa siirtoviemäriä pitkin johonkin muualle
puhdistettavaksi.
Nurmijärven Vesi on teettänyt Kirkonkylän puhdistamon korvaamisen
mahdollisuuksista esisuunnitelman, jossa tarkastellaan uuden
puhdistamon rakentamiseen ja jätevesien siirtämiseen käsiteltäväksi
Klaukkalan tai HSY:n Blominmäen jätevedenpuhdistamoille liittyvien
ratkaisujen teknisiä toteuttamismahdollisuuksia sekä niiden kustannuksia.
Toteutusvaihtoehdoista on lisäksi laadittu vaikutusten arviointi ja
vaihtoehtojen toiminnallisuuden arviointi, jotta ratkaisujen pitkäaikaisia
vaikutuksia voidaan arvioida myös muuten kuin kustannusten
näkökulmasta.
Toteutusvaihtoehdot ovat:
-

VE1 Uuden puhdistamon rakentaminen Kirkonkylään
VE2 Jätevesien siirtäminen Klaukkalan puhdistamolle ja Klaukkalan
puhdistamon laajennus
VE3 Jätevesien siirtäminen HSY:n verkostoon ja Blominmäen
puhdistamoon

Vaihtoehdossa 3 tarkasteltavia siirtoviemärin liitospisteitä HSY:n
viemäriverkostoon on yksi, joka sijaitsee Nurmijärven ja Vantaan rajalla
Lintumäen kohdalla.
Nurmijärven kunnan päätökset
Nurmijärven kunnanvaltuusto on 27.1.2021 kokouksessaan § 4 päättänyt,
että Kirkonkylän puhdistamo korvataan vaihtoehdolla VE2 ja
jätevedenpuhdistus pyritään jatkossa keskittämään Klaukkalan
jätevedenpuhdistamolle. Tämä tarkoittaa siirtoviemärilinjan rakentamista
Klaukkalan puhdistamolle ja Klaukkalan jätevedenpuhdistamon
saneerausta. Vaihtoehdon toteuttaminen edellyttää Klaukkalan
puhdistamon ympäristöluvan muutoksen. Kirkonkylän
jätevedenpuhdistamon korvaamisen toteutussuunnittelua lähdetään
ensisijaisesti edistämään valtuuston päätöksen mukaisesti, mutta
Nurmijärven Vesi haluaa varautua mahdollisiin haasteisiin, jotka voivat
liittyä ympäristöluvan muutokseen tai muihin toteutussuunnittelussa esille
tuleviin asioihin. Tästä syystä Nurmijärvi haluaa tehdä jätevesien
johtamisen aiesopimuksen HSY:n kanssa VE2:n korvaavaksi
varavaihtoehdoksi. Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää
aiesopimuksesta 3.3.2021.
Sopimuksen vaikutus ja jatkotoimet
Liitteen aiesopimuksessa sovitaan niistä edellytyksistä ja periaatteista, joita
noudattamalla Nurmijärven Kirkonkylän puhdistamon jätevedet voidaan
johtaa HSY:n viemäriverkostoon. Aiesopimuksessa yksilöidään myös
jätevesien johtamisesta perittävät maksut, joita ovat käyttömaksu ja
liittymismaksu. Jätevesien johtamisesta ja käsittelystä perittävän
käyttömaksu olisi on 65% HSY:n kulloinkin voimassa olevan hinnaston
mukaisesta jäteveden käyttömaksusta. Liittymismaksulla katetaan HSY:n
nykyiseen viemäriverkostoon välittömästi tehtävät kapasiteetin lisäykseen
liittyvät investoinnit.
Aiesopimukseen kirjataan myös Nurmijärven vesihuoltolaitoksen
noudatettavaksi Blominmäen puhdistamon ympäristöluvan määräyksiä ja
velvoitteita, joita viemäröintialueelle on asetettu. Blominmäen puhdistamon
ympäristöluvassa ei ole varauduttu siihen, että Nurmijärven jätevedet
käsiteltäisiin puhdistamolla.
Aiesopimus ei sido kumpaakaan osapuolta tekemään varsinaista
sopimusta, eikä hankkeesta vetäytyminen vaadi kummaltakaan
osapuolelta mitään erityistä syytä. Osapuolille ei myöskään synny
korvausvelvollisuutta Sopimuksesta vetäytymisen johdosta vastapuolelle
mahdollisesti aiheutuvista vahingoista tai tarpeettomiksi käyvistä kuluista.
Aiesopimus toimii tukena Nurmijärven päätöksenteolle ja vaihtoehtojen
kustannusten vertailulle.
Aiesopimus on voimassa toistaiseksi. Jatkosta neuvotellaan vähintään
viiden (5) vuoden välein.
Vaikutukset HSY:lle
Aiesopimuksessa on määritelty periaatteet, joilla HSY voi tarjota jäteveden
viemäröinnin ja käsittelyn palvelun Nurmijärven Vedelle. Jäteveden
käyttömaksu ja liittymiskorvaus määritetään varsinaisessa sopimuksessa
aiesopimuksen periaatteita noudattaen.

Mikäli osapuolet ryhtyvät neuvottelemaan varsinaisesta sopimuksesta,
tulee HSY:n hakea luvanhaltijana ympäristöviranomaiselta muutosta
Blominmäen puhdistamon ympäristölupaan ja liittää ko. prosessin kautta
Nurmijärven kirkonkylän jätevesien käsittely osaksi Blominmäen
jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan mukaista toiminta-aluetta.
Vaihtoehtotarkastelun mukaan vaihtoehdossa VE3 Nurmijärven
Kirkonkylän puhdistamon jätevedet johdettaisiin Blominmäen
puhdistamolle, ja Nurmijärven jätevesien osuus olisi noin 2 % Blominmäen
tulovirtaamasta. Kirkonkylän puhdistamon jätevesimäärä on
nykytilanteessa vuosikeskiarvona 2175 m3/d. Vuoden 2040 ennuste on
2599 m3/d.
Tarkastelussa todetaan lisäksi, että vaihtoehdossa VE3, Nurmijärven
viemäröinnin ohitustilanteiden aiheuttamat vedenlaadun heikkenemisen
riskit vähenisivät esimerkiksi Vantaan- ja Luhtaanmäenjoissa, jotka on
merkitty Uudenmaan maakuntakaavassa vedenhankinnan kannalta
arvokkaiksi pintavesialueiksi.
Muut tarkastelussa todetut vaikutukset eivät oleellisesti vaikuta HSY:hyn.
Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää hyväksyä liitteen aiesopimuksen, sekä valtuuttaa
vesihuollon toimialajohtajan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä
muutoksia ja allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Aiesopimus Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen jätevesien johtamisesta
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän
jätevedenpuhdistamolle ja niiden käsittelystä
- Liite 1, liittämiskohta
- Liite 2, liittymismaksun perusteet
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Aiesopimus Vihdin kunnan jätevesien johtamisesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän jätevedenpuhdistamolle ja niiden käsittelystä
Hallitus 19.03.2021 § 39
417/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred
Lakimies Maria Relander, puh. 050 573 3761
HSY:n ja naapurikuntien välinen yhteistyö
HSY vastaanottaa jätevesiä pääkaupunkiseudun ulkopuolelta
Kirkkonummelta ja Siuntiolta, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun
liikelaitoskuntayhtymältä (KUVES) sekä Sipoolta.
Vihdin kunnan jätevesien johtamista HSY:n verkostoon ja puhdistamolle on
valmisteltu aiesopimuksen kautta. Aiesopimus mahdollistaa yhteistyön
jätevesien käsittelystä, mutta ei vielä sido osapuolia varsinaisen
liittymissopimuksen solmimiseen.
Taustaa HSY:n ja Vihdin kunnan väliselle aiesopimukselle
Vihdin kunnan jätevedet puhdistetaan Nummelan ja kirkonkylän
puhdistamoilla. Vihti on selvittänyt vaihtoehtoja jätevesiensä käsittelylle
tulevaisuudessa. Vaihtoehtoina ovat oman keskuspuhdistamon
rakentaminen, siirtoviemärin rakentaminen HSY:n Blominmäen
puhdistamolle ja nykyisen kirkonkylän puhdistamon saneeraaminen
paikallaan. HSY ja Vihdin kunnan vesihuoltolaitos ovat neuvotelleet
aiesopimuksen solmimisesta Vihdin jätevesien johtamisesta HSY:n
viemäriverkostoon.
Vihdin kunnan päätökset
Nummelan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan määräyksen mukaan
Vihdin on toimitettava suunnitelma puhdistettujen jätevesien johtamisesta
muualle kuin Siuntionjoen vesistöön aluehallintovirastoon 31.12.2020
mennessä. Vihdin vesi on hakenut lisäaikaa selvityksen toimittamiselle, ja
sitä on myönnetty 30.6.2021 saakka. Vihdin kunnanvaltuusto päättää
jätevedenkäsittelyn ratkaisuvaihtoehdosta 29.3.2021, minkä jälkeen Vihti
käynnistää jatkosuunnittelun valitulle vaihtoehdolle.
Sopimuksen vaikutus ja jatkotoimet
Liitteen aiesopimuksessa sovitaan niistä edellytyksistä ja periaatteista, joita
noudattamalla Vihdin kunnan jätevedet voidaan johtaa HSY:n
viemäriverkostoon. Aiesopimuksessa yksilöidään myös jätevesien
johtamisesta perittävät maksut, joita ovat käyttömaksu ja liittymismaksu.
Jätevesien johtamisesta ja käsittelystä perittävän käyttömaksu olisi 65%
HSY:n kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesta jäteveden
käyttömaksusta. Liittymismaksulla katetaan HSY:n nykyiseen
viemäriverkostoon välittömästi tehtävät kapasiteetin lisäykseen liittyvät
investoinnit.

Aiesopimukseen kirjataan myös Vihdin vesihuoltolaitoksen noudatettavaksi
Blominmäen puhdistamon ympäristöluvan määräyksiä ja velvoitteita, joita
viemäröintialueelle on asetettu. Blominmäen puhdistamon
ympäristöluvassa on varauduttu siihen, että myös Vihdin jätevedet
käsiteltäisiin puhdistamolla.
Aiesopimus ei sido kumpaakaan osapuolta tekemään varsinaista
sopimusta, eikä hankkeesta vetäytyminen vaadi kummaltakaan
osapuolelta mitään erityistä syytä. Osapuolille ei myöskään synny
korvausvelvollisuutta Sopimuksesta vetäytymisen johdosta vastapuolelle
mahdollisesti aiheutuvista vahingoista tai tarpeettomiksi käyvistä kuluista.
Aiesopimus toimii tukena Vihdin päätöksenteolle ja vaihtoehtojen
kustannusten vertailulle.
Aiesopimus on voimassa toistaiseksi. Jatkosta neuvotellaan vähintään
viiden (5) vuoden välein. Mikäli myöhemmin päädytään solmimaan
lopullinen sopimus, tai Vihti valitsee vaihtoehtoisen toteutusratkaisun
jätevesiensä käsittelylle, käy aiesopimus tarpeettomaksi ja se päätetään.
Vihdin tavoitteena on pitää aiesopimus voimassa siihen saakka, kun oman
puhdistamon lupa on saatu.
Vaikutukset HSY:lle
Aiesopimuksessa on määritelty periaatteet, joilla HSY voi tarjota jäteveden
viemäröinnin ja käsittelyn palvelun Vihdin kunnalle. Jäteveden
käyttömaksu ja liittymiskorvaus määritetään varsinaisessa sopimuksessa
aiesopimuksen periaatteita noudattaen.
Mikäli osapuolet ryhtyvät neuvottelemaan varsinaisesta sopimuksesta,
HSY:n ei tarvitse hakea luvanhaltijana ympäristöviranomaiselta muutosta
Blominmäen puhdistamon ympäristölupaan, koska Vihdin mahdollinen
liittyminen Blominmäen jätevedenpuhdistamon toiminta-alueeseen on
mainittu ympäristöluvan aineistoissa.
Vihdin kunnan jätevedet johdettaisiin HSY:n viemäriverkostoon Espoon
Kolmirannassa, josta ne viemäröidään Blominmäen puhdistamolle.
Liittymisen ajankohdaksi on arvioitu 2030.
Aiesopimuksessa määritellään Vihdin jätevesien mitoitusvirtaama sekä
vuodelle 2030 että vuodelle 2050, joiden perusteella tarvittavat
viemärimitoitukset voidaan tehdä.
Sopimuksen mukaan Vihti saisi johtaa liittymisajankohtana vuonna 2030
jätevesiä HSY:n verkostoon enintään 640 m3/h ja 1 642 500 m3/a. Vuoden
2050 arvioitu tilanne olisi max 1000 m3/h ja 2 920 000 m3/a.
Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää hyväksyä liitteen aiesopimuksen, sekä valtuuttaa
vesihuollon toimialajohtajan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä
muutoksia ja allekirjoittamaan sopimuksen.

Käsittely

Toimialajohtaja Tommi Fred ilmoitti olevansa asiassa esteellinen, koska
hänen puolisonsa on sopimuksen toisena osapuolena olevan Vihdin
kunnan vesilaitoksen johtaja (yhteisöjäävi). Tommi Fredin sijaan tuli
esittelijäksi jätevedenpuhdistuksen osastonjohtaja Mari Heinonen.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet

- Aiesopimus Vihdin Vesi -liikelaitoksen jätevesien johtamisesta
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän
jätevedenpuhdistamolle ja niiden käsittelystä
- Liite 1, liittämiskohta
- Liite 2, liittämismaksun perusteet
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Lausunto Helsingin maanalainen yleiskaava 2021:n -ehdotuksesta
Hallitus 19.03.2021 § 40
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Projektijohtaja Tuomo Heinonen, puh. 050 542 1360,
Ilmansuojeluasiantuntija Outi Väkevä, puh. 045 635 7698,
Ts. yksikön päällikkö Maaria Parry, puh. 050 412 1193

Määräaika 19.3.2021

Helsingin kaupunki on pyytänyt 24.2.2021 lausuntoa Helsingin
maanalainen yleiskaava 2021 -ehdotuksesta.
Lisätietoa kaavaehdotuksesta Helsingin kaupungin verkkosivuilta:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-jahallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistoasiakirja?year=2021&ls=11&doc=Kymp_2021-02-16_Kylk_6_Pk (§ 68
Asia/3)

Helsingin maanalainen yleiskaava 2021:n tausta
Maanalainen yleiskaava on kaupungin strateginen ja yleispiirteinen pitkän
tähtäimen suunnitelma, joka ohjaa maanalaista suunnittelua sekä
maanalaisen ja maanpäällisen asemakaavan laadintaa. Maanalainen
yleiskaava tukee ja mahdollistaa osaltaan kaupunkirakenteen tiivistämisen
ja viihtyisän ympäristön maan päällä.
Maanalaisen yleiskaavan tavoitteena on toimiva ja turvallinen kaupunki.
Kalliotilaan sijoittuvat infrastruktuuri- ja liikennehankkeet toteuttavat näitä
tavoitteita turvaamalla kaupungin keskeisten toimintojen edellytyksiä.
Maanalainen yleiskaava osoittaa maan alle kallioon sijoittuvien suurten ja
merkittävien tilojen ja yhteyksien tilavaraukset sekä liikenteen ja teknisen
huollon yhteystarpeet. Kaava turvaa näiden toteuttamisedellytykset ja
varmistaa olemassa olevien ja suunniteltujen maanalaisten tilojen ja
tunnelien toiminnan. Kaava edistää myös maalämmön käyttöönottoa sekä
maanalaisten joukkoliikenteen, palvelujen ja kävely-yhteyksien
solmukohtien kehittämistä. Lisäksi kaava määrittelee koko kaupungin
aluetta koskevat maanalaisen maankäytön periaatteet.
Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 on oikeusvaikutteinen. Kaava on
laadittu niin, että se voi tulla päällekkäin voimaan Helsingin Yleiskaavan
2016 kanssa ja täydentää sitä maanalaisten tilanvarausten osilta.
Kaavamerkinnät ovat periaatteellisia ja yleispiirteisiä.
Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää antaa Helsingin kaupungille Helsingin maanalainen
yleiskaava 2021 -ehdotuksesta seuraavan lausunnon:
HSY:n hallitus on 12.6.2020 (§70 antanut lausunnon Helsingin
maanalaisen yleiskaavan 2021 luonnoksesta ja siihen liittyvästä muusta
valmisteluaineistosta.

Helsingin kaupunki ja HSY ovat tehneet laajaa yhteistyötä koko
kaavavalmistelun ajan ja kaavaluonnoksesta annettu lausunto on käyty
erikseen läpi kaavan laatijan kanssa. Kaavaselostusta ja kaavakarttaa on
täydennetty ja täsmennetty HSY:n aiemman lausunnon mukaisesti.
Selostuksessa sivulla 12 esitellään vesihuollon tarpeita. Laitos, joka
tuottaa talousvettä, tulisi olla vedenpuhdistamon sijaan
vedenpuhdistuslaitos.
Jätehuollon kannalta HSY:llä ei ole kaavaehdotukseen lausuttavaa.
HSY tarkasteli lausunnossaan kaavan luonnoksesta myös maanalaisen
infrastruktuurin vaikutuksia ilmanlaatuun ja ilmastopäästöihin.
Maanalaisten tilojen kulkuyhteyksien ja ilmanvaihdon poistopiippujen
sijainnilla ja mitoituksilla on vaikutuksia ilmanlaatuun sekä rakentamisen
että käytön aikana. HSY pitää hyödyllisenä kaavaehdotuksen kirjausta,
jonka mukaan tunnelien ja tilojen yksityiskohtaiset vaikutukset arvioidaan
jatkosuunnittelun yhteydessä.
Kantakaupungin jakeluliikenteen tuottamien lähipäästöjen ja melun
vähentämiseksi olisi kannatettavaa parantaa keskustan huoltotunnelin
käytettävyyttä ja käyttöastetta nykyisestä.
HSY pitää tärkeänä, että maanalainen yleiskaava luo edellytyksiä
liikennesuunnittelulle, joka edistää kestävien kulkumuotojen osuuden
kasvua sekä vähentää autoilun tarvetta ja autoliikenteen määriä. Kävelyn
ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen edistäminen tukevat kaupungin
tavoitetta vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä sekä samalla
liikenteen lähipäästöjä, mikä vähentää asukkaille aiheutuvia
terveyshaittoja. Maalämmön käytön edistäminen on myös tärkeä
lähtökohta maanalaiselle yleiskaavalle.
Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

PÖYTÄKIRJA
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HSY:n suorat kasvihuonekaasupäästöt ja energiankulutus vuonna 2020
Hallitus 19.03.2021 § 41
88/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Tulosaluejohtaja Irma Karjalainen, puh. 045 657 7990,
Ts. yksikön päällikkö Maaria Parry, puh. 050 412 1193,
Ilmastoasiantuntija Juha Viholainen, puh. 050 476 1237,
Seututietoasiantuntija Outi Kesäniemi, puh. 050 571 0662
HSY seuraa vuosittain toiminnastaan aiheutuvia
kasvihuonekaasupäästöjä, sekä muutoksia vuosittaisessa
energiankulutuksessa ja -tuotannossa. Kasvihuonekaasupäästöjen
seuranta kattaa jätteenkäsittelyn ja jätevedenpuhdistuksessa syntyvät
prosessipäästöt, omien ajoneuvojen ja työkoneiden polttoaineen käytön
sekä kohteiden energian hankinnasta aiheutuvat päästöt.
Energiankulutuksen seurannassa arvioidaan HSY:n vuosittaista
ostoenergian käyttöä energialajeittain, omia energiantuotanto- ja
hyötykäyttöprosesseja, sekä erityisesti uusiutuvan energiantuotannon
kokonaismäärää sisältäen myös energian myynnin.
HSY:n suorat, omasta toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt
vuonna 2020 olivat 109 000 tonnia hiilidioksidisiksi muutettuna.
Yhteenlasketut suorat päästöt laskivat 33 % edellisvuodesta. Päästöjen
voimakas vähentyminen oli seurausta mm. edellisvuotta pienemmistä
jätevedenpuhdistuksen typpioksiduulipäästöistä, mutta myös kaatopaikan
hajapäästöt, kompostoinnin sekä energian ja polttoaineen kulutuksesta
aiheutuvat päästöt laskivat vuodesta 2019.
HSY kulutti vuonna 2020 energiaa 194 000 MWh, josta sähkön osuus oli
60 prosenttia, lämmön 39 prosenttia ja omien autojen ja työkoneiden
osuus noin prosentin. Kokonaisenergiankulutus väheni edellisvuodesta
neljä prosenttia. Energian kulutuksen laskuun vaikutti mm.
poikkeuksellisen lämmin säävuosi. HSY:n ostoenergiankulutus oli n. 82
000 MWh sisältäen ostosähkön ja -lämmön, sekä käytetyt polttoaineet.
Uusiutuvan energian kokonaistuotanto väheni noin 11 % edellisvuodesta,
minkä myötä oman energiantuotannon suhde kulutukseen laski noin kuusi
prosenttiyksikköä ollen 87 prosenttia vuonna 2020. Uusiutuvan energian
tuotannon ja energiaomavaraisuuden lasku on seurausta erityisesti
vähenevästä kaatopaikkakaasun muodostumisesta, mutta vuonna 2020
myös jätevedenpuhdistamoiden ja mädätyslaitoksen biokaasun tuotanto
laskivat edellisvuodesta.
Tiedot päästöistä ja energiankulutuksesta ovat saatavilla myös HSY:n
avoimen datan sivuilla:
https://www.hsy.fi/ymparistotieto/avoindata/avoin-data---sivut/helsinginseudun-ymparistopalvelujen-hsy-energia--ja-materiaalitaseet-sekakasvihuonekaasupaastot/

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää merkitä selostuksen tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
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Hallituksen vuoden 2021 kokousaikataulun muuttaminen
Hallitus 19.03.2021 § 42
700/00.01.013.0132/2020
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Hallituksen kokouksessaan 18.9.2020 § 102 päättämää vuoden 2021
kokousaikataulua tulisi muuttaa siten, että kesäkuun hallituksen kokous
pidetään perjantaina 18.6.2021 klo 9.00 alkaen, aiemmin päätetyn klo 15
sijaan.
Loppukesän 2021 kokousaikataulumuutokset tuodaan päätettäväksi
hallitukselle myöhemmin, kun kuntavaalien siirtämisestä johtuvat
aikataulumuutokset ovat selvillä.

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää hyväksyä ehdotuksen.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
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Kuntalain mukaista ottomenettelyä varten toimitetut päätökset
Hallitus 19.03.2021 § 43
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Jätehuollon rakennuttamispäällikkö
Hankintapäätös § 2, ajalta 18.2.2021
Jätehuollon toimialajohtaja
Hankintapäätös § 3-5, ajalta 18.2.-3.3.2021
Yleispäätös § 2-3 ajalta 25.2.-8.3.2021
Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen johtaja
Yleispäätös § 2, ajalta 11.3.2021
Toimitusjohtaja
Hankintapäätös § 7, ajalta 19.2.2021
Yleispäätös § 4-7, ajalta 16.2-4.3.2021
Vesihuollon toimialajohtaja
Hankintapäätös § 5-13 ajalta 23.2.-15.3.2021
Yleispäätös § 2, 16.2.2021

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää olla ottamatta käsiteltäväksi esittelyosassa mainituissa
päätöksissä olevia asioita.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Viranhaltijoiden päätösluettelo 15.3.2021
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Tiedoksi merkittävät asiat
Hallitus 19.03.2021 § 44

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Talven 2020-2021 ilmanlaatu
Lisätietoja: Ilmansuojeluyksikön päällikkö Hanna Manninen, puh. 050
4017826, projektisuunnittelija Saija Korhonen, puh. 050 5963102
HSY seuraa ilmanlaatua jatkuvasti 11 mittausasemalla eri puolilla
pääkaupunkiseutua. Talven ilmanlaatu oli pääkaupunkiseudun kaikilla
mittausasemilla suurimman osan ajasta hyvä tai tyydyttävä. Hetkittäin
ilmanlaatu kuitenkin heikkeni jopa huonoksi ja erittäin huonoksi
vilkasliikenteisillä alueilla liikenteen nostattaman katupölyn takia.
Ilmansaasteiden mitatut pitoisuudet olivat talvella 2020-2021 alle raja- ja
ohjearvojen.
Vuoden 2021 alun pakkasjaksojen aikana liikenteen pakokaasut
heikensivät ilmanlaadun ajoittain välttäväksi HSY:n vilkasliikenteisillä
mittausasemilla. Helmikuussa olikin tavanomaista kylmempää. Edelliseen
talveen verrattuna talvi 2020–2021 oli poikkeuksellisen luminen ja kylmä.
Vuonna 2021 HSY mittaa ilmanlaatua vilkasliikenteisillä alueilla Helsingin
keskustassa, Mäkelänkadulla, Töölöntullissa, Leppävaarassa,
Matinkylässä sekä Tikkurilassa, pientaloalueilla Vartiokylässä ja
Ruskeasannassa, satama-alueella Katajanokalla ja kaupunkitaustaalueella Kalliossa sekä alueellisella tausta-alueella Luukissa.
Talvella ilmanlaatu oli huonoa tai erittäin huonoa Mäkelänkadulla,
Leppävaarassa, Tikkurilassa, Töölöntullissa ja Ruskeasannassa. Huono ja
erittäin huono ilmanlaatu johtuivat hengitettävistä hiukkasista sekä
pienhiukkasista. Joulukuussa 2020 ilmanlaatu oli huonoa Tikkurilassa 4
tuntia, Mäkelänkadulla 2 tuntia ja Leppävaarassa tunnin. Huono ilmanlaatu
johtui hengitettävistä hiukkasista, jotka ovat suurimmaksi osaksi katupölyä.
Tammikuussa 2021 Tikkurilan ilmanlaatu oli tunnin ajan huono sekä
erittäin huono, mikä johtui uudenvuodenyön ilotulituksista. Ilotulitteet voivat
heikentää ilmanlaatua lyhytaikaisesti etenkin kaupunkialueella.
Helmikuussa 2021 ilmanlaatu heikkeni vielä huonoksi katupölyn takia
Mäkelänkadulla ja Töölöntullissa. Helmikuussa Ruskeasannan ilmanlaatu
oli huono tai erittäin huono 4 tuntia puunpolton hiukkaspäästöjen takia.
Ilmansaasteiden pitoisuudet olivat alle raja- ja ohjearvojen. Hengitettävien
hiukkasten raja-arvotaso (50 µg/m3 vuorokauden keskiarvona) ylittyi
joulukuussa 2020 Leppävaarassa kerran. Tammikuussa 2021 rajaarvotaso ei ylittynyt. Helmikuussa 2021 raja-arvotaso ylittyi kerran
Ruskeasannan siirrettävällä mittausasemalla.

Talven 2020–2021 ilmanlaatu oli parempi kuin edellisenä vuonna, jolloin
HSY:n pysyvillä mittausasemilla oli enemmän huonoja ja erittäin huonoja
ilmanlaadun tunteja kuin tänä talvena. Myös pölyisiä päiviä oli edellisenä
talvena enemmän. Talvi 2019–2020 olikin poikkeuksellisen lauha, ja
katupölykausi oli tavanomaista aiemmin.
Ilmanlaatua mittausasemilla voi seurata reaaliaikaisesti HSY:n
verkkosivuilla: https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/ilmanlaatu-nyt/
Mallinnukseen perustuvasta ilmanlaatukartasta asukas voi tarkastella
oman asuinalueensa ilmanlaatua juuri nyt ja miten ilmanlaatu muuttuu
lähituntien aikana.
https://www.hsy.fi/ilmanlaatukartta
Toimitusjohtajan päätökset täyttöluvista
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Luettelo toimitusjohtajan myöntämistä täyttöluvista on liitteenä.
Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Toimitusjohtajan päätökset myönnetyistä täyttöluvista vuonna 2021
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Pöydältä nostettu asia
Hallitus 19.03.2021 § 45

Ei-julkinen

Esittelijä

Hallituksen puheenjohtaja Mia Nygård-Peltola

Käsittely

Puheenjohtaja kertoi, että pöydältä käsittelyyn otettavassa asiassa on kyse
toimitusjohtajaa koskevasta luottamuksesta.
Käsittely keskeytettiin toimitusjohtajan kuulemisen ajaksi ja paikalle jäi
HSY:n hallituksen jäsenten lisäksi toimitusjohtaja ja sihteeri sekä Espoon
asiantuntijajäsen.
Käsittelyä jatkettiin toimitusjohtajan kuulemisen jälkeen ja toimitusjohtaja
poistui esteellisenä (osallisuusjäävi). Kuulemisen ajaksi poistuneet
virkamiehet, Vantaan asiantuntijajäsen ja hallintosihteeri kutsuttiin takaisin.
Asiaa selostettiin kokouksessa ja käsiteltiin puheenjohtajan selostuksen
perusteella.

Esittely

HSY:n hallitus käsitteli aamukoulussa 4.12.2020 muun ohella hallituksen
jäsenille osoitetun tyytyväisyyskyselyn tuloksia. Kyselyn tuloksista ilmeni
mm. se, että osa hallituksesta oli tyytymätön toimitusjohtajan toimintaan.
Hallitus keskusteli siitä, että hallitus käsittelisi 10.12.2020 kokouksessaan
toimikunnan perustamista organisaatiossa ilmenevän epäluottamuksen
syistä ja seurauksista johdon ja työntekijöiden välillä. Toimikunnan sijaan
hallituksen kokouksessa 10.12.2020 yksimielisesti sovittiin, että hallitus
antaa hallituksen puheenjohtajalle mandaatin selvitystyölle. Selvitystyöhön
on annettu valtuudet hankkia myös ulkopuolista asiantuntija-apua.
Asiantuntijana on käytetty Kuntaliiton palvelua.
Selvityksessä on kuultu johtoryhmän jäsenistöä sekä HSY:n muuta
henkilöstöä sekä luottamushenkilöitä. Selvityksestä nousseita asioita,
joissa käsitellään hyvää hallintotapaa ja henkilöstöasioiden johtamista,
menevät seuraavien otsikoiden alle: Rekrytointiperiaatteiden
noudattaminen HSY:n johdossa ja HSY:ssä, valmisteluun liittyvät asiat,
sisäinen viestintä, henkilöstöjohtaminen.
Selvityksen tarkempaa sisältöä on käsitelty kahdessa eri aamukoulussa,
hallituksen kesken helmikuun aamukoulussa sekä maaliskuun
aamukoulussa yhteenvetomaisesti toimitusjohtajaa kuullen.

Päätösehdotus (pj):

Hallitus
1) merkitsee tiedoksi saamansa selvityksen ja toteaa sen riittäväksi,
jotta hallitus voi arvioida tilannetta
2) päättää, että selvitystyö liitteineen merkitään luottamuksellisiksi
oheismateriaaleiksi, kyseessä on sisäinen asiakirja, joka ei ole
julkisuuslain soveltamisen piirissä
3) päättää, että toimitusjohtajaa kuullaan tilanteen johdosta

4) keskeyttää kokouksen kuulemisen ajaksi
toimitusjohtaja Raimo Inkinen tulee hallituksen kokoukseen paikalla hänen
kuulemisensa ajan, kuuleminen merkitään tiedoksi.
5) käy keskustelun asiasta ja arvioi tilanteen kuulemisen johdosta
Keskustelun perusteella päätetään, että toimitusjohtaja joko nauttii
luottamusta tai ei nauti luottamusta.
A. Hallitus päättää, että toimitusjohtaja nauttii luottamusta, ja asia on
loppuun käsitelty
B. Hallitus päättää, että toimitusjohtaja ei nauti luottamusta, niin hallitus
6) päättää, että toimitusjohtaja on menettänyt hallituksen
luottamuksen.
7) valtuuttaa puheenjohtajan käymään luottamuspulan perustelut läpi
toimitusjohtajan kanssa ja sopimaan vapaaehtoisesta
irtisanomisesta johtajasopimuksen mukaisesti
8) päättää, että toimitusjohtajalle tarjotaan hyvän työnantajapolitiikan
mukaisesti Outplacement -palvelu työnantajan kustantamana.
Outplacement-palvelun tilaajaksi hallitus valtuuttaa puheenjohtajan.
9) valtuuttaa puheenjohtajan allekirjoittamaan virkasuhteen
päättämissopimuksen, joka tuodaan hallituksen seuraavaan
kokoukseen tiedoksi. Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja määrittelevät
sopimuksessa irtisanoutumiseen liittyvät käytännön yksityiskohdat.
Hallitus päättää siltä varalta, että toimitusjohtaja kieltäytyisi
johtajasopimuksessa sovitusta vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta
10) valtuuttaa puheenjohtajan tarvittaessa kutsumaan koolle
ylimääräisen yhtymäkokouksen käsittelemään toimitusjohtajan
luottamuspulakysymystä kuntalain 43 § mukaisen menettelyn
aloittamiseksi.
Käsittely

Hallituksen jäsen Leo Stranius teki Kirsi Louhelaisen kannattamana
vastaehdotuksen:
”Tehdään hallituksen esille nostamista ja havaituista asioita perusteellinen
selvitys. Listataan toimenpiteet ja seuranta mahdollisten havaittujen
epäkohtien korjaamiseksi”.

Äänestys

Esittelijän pohjaehdotus = JAA. Äänestystulos: 10
Leo Straniuksen vastaehdotus = EI. Äänestystulos: 4
Äänestyksen perusteella puheenjohtajan pohjaehdotus voitti, eikä
toimitusjohtaja nauti hallituksen luottamusta.

Eriävä mielipide

Hallituksen jäsen Aino Tuominen jätti eriävän mielipiteen:
”Kokouksen asiakohta tuotiin hallituksen kokoukseen kiireellä ja ilman
kunnollista valmistelua. Kokouksessa johtavilla virkamiehillä on läsnäolo- ja
puheoikeus, mutta heitä painostettiin lähtemään ilman, että itse asiaa
kerrottiin. Päätösesitys oli sekava, eikä käsittely herättänyt luottamusta
päätöksentekoon. Menettelyn lain- ja sääntöjen mukaisuutta ei riittävästi
varmistettu”. Hallituksen jäsenet Leo Stranius, Kirsi Louhelainen ja Antti
Auvinen yhtyivät eriävään mielipiteeseen.

Päätös

Hallitus
1) merkitsi tiedoksi saamansa selvityksen ja totesi sen riittäväksi, jotta
hallitus voi arvioida tilannetta
2) päätti, että selvitystyö liitteineen merkitään luottamuksellisiksi
oheismateriaaleiksi, kyseessä on sisäinen asiakirja, joka ei ole julkisuuslain
soveltamisen piirissä
3) päätti, että toimitusjohtajaa kuullaan tilanteen johdosta
4) päätti keskeyttää kokouksen kuulemisen ajaksi
5) päätti käydä keskustelun asiasta ja arvioida tilanteen kuulemisen
johdosta
6) päätti, että toimitusjohtaja on menettänyt hallituksen luottamuksen.
7) valtuutti puheenjohtajan käymään luottamuspulan perustelut läpi
toimitusjohtajan kanssa ja sopimaan vapaaehtoisesta irtisanomisesta
johtajasopimuksen mukaisesti
8) päätti, että toimitusjohtajalle tarjotaan hyvän työnantajapolitiikan
mukaisesti Outplacement -palvelu työnantajan kustantamana.
Outplacement-palvelun tilaajaksi hallitus valtuuttaa puheenjohtajan.
9) valtuutti puheenjohtajan allekirjoittamaan virkasuhteen
päättämissopimuksen, joka tuodaan hallituksen seuraavaan kokoukseen
tiedoksi. Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja määrittelevät sopimuksessa
irtisanoutumiseen liittyvät käytännön yksityiskohdat.
Hallitus päätti siltä varalta, että toimitusjohtaja kieltäytyisi
johtajasopimuksessa sovitusta vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta
10) valtuuttaa puheenjohtajan tarvittaessa kutsumaan koolle ylimääräisen
yhtymäkokouksen käsittelemään toimitusjohtajan luottamuspulakysymystä
kuntalain 43 § mukaisen menettelyn aloittamiseksi.

Liitteet
- Äänestystulos 19.3.2021
- Hallituksen selvitystyö (salassa pidettävä)
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Muut asiat ja seuraava kokous
Hallitus 19.03.2021 § 46
Esittelijä
Valmistelija

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

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää pitää seuraavan kokouksen etäyhteyden välityksellä
Microsoft Teamsissa perjantaina 23.4.2021, klo 9.00-.
Esikokous alkaa klo 8.30.
Hallituksen seuraava iltakoulu pidetään torstaina 8.4.2021 klo 16- Microsoft
Teamsissa.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 28, § 29, § 30, § 35, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 31, § 32, § 33, § 34, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41
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.
Pöytäkirjanotteet
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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.

