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Jäsen
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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
Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.
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28.05.2021

Kokouksen järjestäytyminen
Hallitus 28.05.2021 § 65

Esittelijä
Valmistelija

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195

Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää
a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sekä
b. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Minna Kuuselan (varalla Nuutti Hyttinen)
ja Kirsi Louhelaisen (varalla Antti Vuorela).

Päätös

Hallitus päätti
a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sekä
b. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Nuutti Hyttisen ja Antti Vuorelan.
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28.05.2021

Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2021 (AK)
Hallitus 28.05.2021 § 66
Esittelijä
Valmistelijat

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Controllerit Iina Kuutti ja Paula Mäkilaurila, puh (09) 15611

Toiminta

Talousvettä pumpattiin tammi-huhtikuussa 32,1 miljoonaa m3, joka on 1,5
% vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Volyymi- ja
laskutusvertailua vaikeuttaa vesihuollon edellisenä keväänä tehty
siirtyminen uuteen laskutusjärjestelmään. Koko vuoden
vedenpumppauksen ennustetaan toteutuvan talousarvion suuruisena 96,7
milj. m3. Jätevesien käsittelyn ennustetaan myös toteutuvan talousarvion
suuruisena 142,4 milj. m3.
Tammi-huhtikuussa HSY:n asiakaskiinteistöillä tehtiin 2,8 miljoonaa
astiatyhjennystä ja kuljetettiin 128 716 tonnia jätteitä. Vuosiennusteen
mukaan astiatyhjennyksiä tehdään 8,6 miljoonaa kappaletta, + 0,8 %
talousarvioon verrattuna. Toteutuneet tyhjennykset yhteensä ovat lähes
vastaavansuuruiset kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona, mutta
sekajätteen tyhjennykset ovat vähentyneet, vaikkakin tonnit pysyneet lähes
samalla tasolla, kun taas muun muassa kartongin ja muovin lisääntyneet.
Vantaan Energian jätevoimalaan toimitettiin energiahyödynnettävää jätettä
yhteensä 84 496 tonnia. Vuosiennusteen mukaan voimalaan toimitetaan
yhteensä 239 289 tonnia jätteitä, 5 % talousarviota enemmän.
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa vastaanotettiin jätteitä yhteensä
71 078 tonnia, mikä oli 33 % vähemmän kuin edeltävänä vuotena.
Merkittävimmin on vähentynyt maa ja kiviaines. Kokonaisuudessaan
käsitellyn jätemäärän ennustetaan päätyvän 14 % talousarviota
matalammalle tasolle.
Sortti-asemien asiakasmäärät ovat 1,7 % viime vuoden vastaavaa
ajanjaksoa matalammat. Asiakasmäärien ennustetaan kuitenkin päätyvän
0,5 % talousarvioitua suuremmiksi.
Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua mitattiin kahdeksalla pysyvällä ja kolmella
siirrettävällä mittausasemalla, joilla seurataan tärkeimpien kaupunki-ilman
epäpuhtauksien pitoisuuksia. Ilmanlaatutiedot esitetään reaaliaikaisesti
HSY:n verkkosivuilla ja ilmanlaatuportaalissa.

Tavoitteet

Vuoden 2021 strategista tavoitteista 20:n arvioidaan toteutuvan ja 12:n
tavoitteen ei ennakoida toteutuvan:



Uusiutuva oman energiatuotannon suhde kulutukseen; Tavoite 100
%. Ennustearvo 81 %. Energiantuotannon kokonaismäärä jatkanee
laskuaan hyödynnettävän kaatopaikkakaasun vähentyessä.
Energiatehokkuus; Tavoite on, että energiatehokkuussopimuksessa
(KETS) v. 2020 raportoitujen säästötoimenpiteiden laskennallinen
energiansäästö on 11450 MWh, kokonaisenergiankulutus on

191400 MWh. Ennuste; KETS-toimenpiteiden kokonaissäästö v.
2020 toimenpiteiden jälkeen: 12 700 MWh;
Kokonaisenergiankulutus 2021: 196 000 MWh.
 Vesihuollon energiaomavaraisuus; Tavoite 79 %. Ennuste < 79 %.
Tavoitteen ei ennusteta toteutuvan, koska virtaaman kasvu on
lisännyt kulutusta jätevedenpudistuksessa ja oma tuotanto on
hienoisesti laskenut.
 Kotitalousjätteen kierrätysaste; Tavoite 50 %. Ennuste 47 %.
Laskennassa huomioidaan tänä vuonna rejektit ja myös
kotitalouksien sekajätemäärät ovat kasvaneet.
 Haitallisten aineiden ja mikropartikkelien kuormitus; Tavoitteena
kehittää mittaristo tavoitteiden seuraamiseksi. Ennuste; Tavoite ei
toteutune, koska haitallisten aineiden osalta työt ovat painottuneet
Viikinmäen haitallisten aineiden laajennuksen esisuunnitteluun ja
CWPharma2:n edellyttämiin töihin (aktiivihiileen perustuvan
pilotointi).
 Toimintavarmuus; Tavoitteena on, että osuus HSY:n toimintaalueen vedenkäyttäjistä, jolla vedenjakelu on varmistettu toisistaan
riippumattomilla yhteyksillä, on 50 %. Ennuste; 45 %, koska
kaupunkilähtöisten investointien ollessa poikkeuksellisen korkealla
tasolla on vesihuoltolähtöisiä investointeja jouduttu siirtämään
tuleville vuosille.
 Reklamaatioiden vasteaika; Tavoitteena on, että
reklamaatioratkaisun (90 % tapauksista) läpimeno enintään 14
arkipäivää. Ennuste; < 90 % reklamaatioratkaisuista vasteaika on
enintään 14 arkipäivää. Tavoitteen toteutuminen vaatii uuden
kontaktijärjestelmän käyttöönottoa.
 Digitaalisten palvelujen ja asiakasviestinnän laatu ja käyttöaste
kaikissa kanavissa (laatu = käytettävissä 24/7 ja saavutettavissa
saavutettavuusdirektiivin mukaisesti)
o Tavoite on, että 70 % jätepalvelutilauksista tulee
digitaalisesti. Tavoitteen ei ennusteta toteutuvan, koska
kuljetuspalveluiden uusi tietojärjestelmä ei ole vielä
käytössä. Myös nykyisessä järjestelmässä on sähköinen
asiointikanava, mutta se ei ole täysin saavutettavissa 24/7.
 Vesihuollon omavaraisuusaste; Tavoite 25 %. Ennuste < 25 %,
koska investointien osuus on talousmallia suurempi ja hintojen
reaalikorotuksia maltillistettiin.
 Tuottavuus; Vesihuollon toimintamenot/jäsenkaupunkien
asukasmäärä; Tavoite 78 €/as. Ennuste 80 €/as. Toimintakulut ovat
yli viime vuoden tason ja asukasmäärän kasvu koronan myötä ollut
poikkeuksellisen alhainen.
 Tuottavuus; Jätehuollon toimintamenot/käsitelty jätemäärä; Tavoite
on 176,2 €/tn. Ennuste on 204,4 €/tn, käsitellyn jätemäärän
vähentyessä.
 Laskutetun vesimäärän suhde verkostoon pumpattuun
vesimäärään; Tavoitearvo on 81 %. Ennustearvo on 79 %. Ennuste
on viime vuoden tasolla. Ennustetta vaikeuttaa vielä siirtymä
uuteen laskutusjärjestelmään.
Osavuosikatsauksessa annetaan lisää kommentteja poikkeamiin.
Henkilöstö

Raportointikaudella toteutunut henkilöstömäärä henkilötyövuosina oli
keskimäärin 780,8 htv, josta vesihuollossa 421,8 htv, jätehuollossa 132,3
htv, seutu- ja ympäristötiedossa 36,4 htv, tukipalveluissa 68,9 htv,
asiakaspalvelussa 41,3 htv sekä johdon, ohjauksen ja kehittämisen
yksiköissä 80,1 htv. Koko vuoden henkilöstömäärän arvioidaan jäävän
jonkin verran henkilöstösuunnitelmaa (845,7 htv) alemmaksi.

Tuloskehitys

Tammi-huhtikuussa toimintatuottoja kertyi 127,1 miljoonaa euroa.
Vuosiennusteen mukaan tuottoja kertyy 389,1 miljoonaa euroa, 1,0
miljoonaa talousarviota enemmän.
Vesihuollon toimintatuotot olivat tammi-huhtikuussa 93,5 milj. euroa ollen
2,2 milj. talousarviota suuremmat. Kasvua oli tammi-huhtikuussa erityisesti
liittymismaksuissa. Vesihuollon toimintatuottojen ennuste vuodelle 2021 on
284,3 milj. euroa, 2,0 milj. euroa talousarviota suurempi, liittymismaksuista
johtuen.
Jätehuollon toimintatuottojen toteutuma oli 1,7 milj. euroa alle kauden
talousarvion. Toimintatuottojen ennustetaan jäävän talousarviota 1,3 milj.
euroa matalammiksi pääosin käsiteltävän jätemäärän vähenemiseen
liittyen.
Tammi-huhtikuun toimintakulut olivat 55,4 milj. euroa alittaen kauden
talousarvion 7,6 milj. eurolla. Alituksesta 2,3 milj. euroa on vesihuollon
toimialalla ja 4,7 milj. jätehuollon toimialalla.
Vuosiennusteessa kulujen arvioidaan olevan 195,6 milj. euroa, 1,4
miljoonaa talousarviota korkeammat. Vesihuollon toimintakulujen
ennakoidaan ylittävän 2,1 miljoonalla talousarvion, kun taas jätehuollon
toimintakuluennuste on 1,2 milj. talousarviota matalampi.
Nettorahoituskulut olivat tammi-huhtikuussa 22,7 milj. euroa. Niiden
arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti 68,4 miljoonan suuruisina.
Raportointikauden poistot olivat 34,1 miljoonaa euroa, 3,6 milj. euroa
talousarviota pienemmät. Poistojen arvioidaan toteutuvan lähes
talousarvion mukaisesti 112,8 miljoonan suuruisina.
Raportointikauden ylijäämä oli 15,1 miljoonaa. Vuosiennusteessa
tilikauden ylijäämä on 14,5 miljoonaa euroa, 0,2 milj. euroa talousarviota
pienempi.

Investoinnit

Tammi-huhtikuun investoinnit olivat yhteensä 63,1 miljoonaa euroa, josta
57,7 milj. oli vesihuollon ja 4,6 milj. jätehuollon investointeja.
Kokonaisinvestointien ennakoidaan alustavasti ylittävän talousarvion
sidotun määrärahan (240,7 miljoonaa euroa) 20 miljoonalla eurolla.
Vesihuollon kaupunkilähtöisten investointien ennakoidaan ylittävän
talousarvion (45,8 milj. euroa) 7,1 miljoonalla eurolla, johtuen erityisesti
johtosiirroista. Tämä johtuu jäsenkuntien suurten infrahankkeiden
aiheuttamasta tarpeesta uusia ja rakentaa uudelleen vesihuoltoa ko.
urakoiden vaikutusalueella. Myös vedenjakelun uudisinvestointien
ennustetaan ylittävän talousarvion 2,8 miljoonalla. Ylitys johtuu mm.
Hiekkaharjun vesitornin valmistumisen merkittävästä myöhästymisestä
ennakoituun nähden. Jätevedenpuhdistuksen investointien ennustetaan
toteutuvan talousarvioon (66,6 milj. euroa) verrattuna 12,5 milj. euroa
suurempina, johtuen Blominmäen jätevedenpuhdistamon toteutuksen
kustannusennusteen muutoksista. Vesihuollon investointiennuste koko
vuodelle on 262,7 milj. euroa, ylittäen talousarvion 20,5 miljoonalla eurolla.
Jätehuollon investointien ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan toimintaja talousarvion mukaisesti.

Rahoitus

Lainakanta 30.4 oli 1664 milj. euroa ilman lyhytaikaisia
maksuvalmiusluottoja. Jäsenkuntien perustamislainat olivat 1160 milj.
euroa, rahoituslaitoslainat 504 milj. euroa ja lyhytaikainen
maksuvalmiusluotto 90 milj. euroa. Raportointikaudella nostettiin
Kuntarahoitukselta 40 milj. euroa uutta pitkäaikaista lainaa Blominmäen
laitosinvestointia varten. Omavaraisuusaste raportointikauden lopussa oli
27,8 %.

Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2021.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Osavuosikatsaus 1-4.2021
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Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeen vesihuollon hanketilanne ja valmistelevien töiden
hankesuunnitelma (AK)
Hallitus 28.05.2021 § 67
612/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred, puh. 09 1561 3002

Hankkeen tausta ja toteutustarve
Kalasatamasta Pasilaan -hanke yhdistää Kalasatamassa sijaitsevan Nihdin
tulevan asuinalueen Pasilaan 4,5 kilometriä pitkällä raitiotiellä.
Raitiotiehen liittyvän infrastruktuurin kokonaiskustannus ei ole tällä hetkellä
tiedossa.
Rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2021 valmistelevilla töillä, jotka
tehtäisiin joka tapauksessa päähankkeesta riippumatta. Tämän hetken
tavoite yhteyden valmistumiselle on vuonna 2024, mutta aikataulu
tarkentuu kuluvan vuoden aikana.
Hanke toteutetaan kahtena projektiallianssina (Sörkan Spora ja Karaatti),
joiden tilaajaosapuolina ovat Helsingin kaupunki ja Helsingin kaupungin
liikenneliikelaitos (HKL).
Alliansseihin sisällytetään yhteyden varrella olevia muita maarakennus-,
kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä, jotka on tarkoituksenmukaista
toteuttaa samassa yhteydessä. Nämä rakennustyöt liittyvät ympäröivän
maankäytön kehittämiseen ja alueiden kunnallistekniikan parantamiseen.
Kalasatamasta Pasilaan- hanke aloittaa kesällä 2021 rakentamisen
raitiotiehankkeeseen liittyvillä valmistelevilla töillä Nihdissä ja Pasilassa.
Nihdissä tehdään kaupunkikehityksenä infrastruktuurin uudisrakentamista
ja Pasilassa parannetaan olemassa olevaa raitiotieverkostoa sekä
varaudutaan Pasilan tornitaloihin. Näiden aiheuttamat kustannukset
katetaan Kalasatamasta Pasilaan – allianssibudjetin ulkopuolelta Helsingin
kaupungin muusta investointirahoituksesta. Näihin valmisteleviin töihin
liittyvät HSY:n vesihuollon investoinnit katetaan hankekorin 1
(Kaavoituksen mukainen laajentuminen) investointirahoituksesta.
Kalasatamasta Pasilaan -hanke tulee aiheuttamaan merkittäviä ja mittavia
vesihuollon johtosiirtoja ja lisäksi samalla toteutetaan muitakin HSY:n
verkostojen kannalta tarpeellisia vesihuollon investointitöitä ko. alueella.
Esimerkiksi johtojen uusimisia on tarkoituksenmukaista toteuttaa urakoiden
alueilla tässä samassa yhteydessä. Lisäksi työn aikana tullaan
rakentamaan vesihuollon tilapäisjärjestelyjä vesihuoltopalvelujen
turvaamiseksi.
Vesihuollon suunnitelmat ja toteutus
Hankkeen yhteydessä laaditaan vesihuollon johtosiirtoihin ym.
vesihuoltojärjestelyihin liittyvät suunnitelmat. Suunnitelmat perustuvat

HSY:n vesihuollon Verkko-osaston laatimiin esisuunnitelmiin. Johtosiirtojen
ohella uusitaan alueen vesihuoltoa laajemminkin sekä rakennetaan
työnaikaisia vesihuollon tilapäisjärjestelyjä. Toteutussuunnitelmat laaditaan
allianssin toimesta HSY:n ohjauksessa ja hyväksyminä.
Allianssi vastaa toteutuksesta myös vesihuollon osalta. HSY:n tehtävänä
on vesihuollon verkostotekninen valvonta, HSY:lle määritellyt liittämis- ja
sulkemistyöt ja verkoston vastaanotto.
Kustannukset

Koko hankkeen kustannusarviota vesihuollon osalta ei ole vielä
käytettävissä.
Hankesuunnitelma ja HSY:n vesihuoltotöiden tilaaminen varsinaisessa
Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa tuodaan hallituksen ja tarvittaessa
edelleen yhtymäkokouksen päätettäväksi Helsingin kaupungin päätöksen
jälkeen. Tämä ajoittunee loppuvuoteen 2021.
Valmistelevien kohteiden osalta kustannusarviot sen sijaan ovat olemassa
ja ne on esitetty alla.
Raitiotien valmistelevat kohteet
Nihdin vesihuolto

2,34 milj. euroa

Pasilan aloituskohteet

2,46 milj. euroa

Yhteensä

4,8 milj. euroa (alv 0%)

Kaupunkien tarpeesta lähtevien johtosiirtojen kustannukset jaetaan HSY:n
ja jäsenkuntien välisen KT-sopimuksen mukaisesti johtojen iän mukaan
hankkeen ja HSY:n kesken, jolloin HSY:n osuus on 2,5 % / johdon
käyttövuosi.
Henkilöresurssit

Tällä hetkellä hanketta hoitamaan on HSY:ssä nimetty yksi henkilö
suunnittelun ohjaukseen ja yksi rakentamisen valvontaan. HSY:n omiin
verkostotöihin käytetään verkon putkimestaria ja asentajaryhmää.

Aikataulu

Kalasatamassa sijaitsevan Nihdin vesihuollon suunnittelu on valmis.
Rakentaminen käynnistyy vaiheittain vuonna 2021.
Pasilan raitiotieverkoston suunnittelu on kesken. Vesihuollon rakentaminen
Pasilankadulla käynnistyy toteutussuunnitelmien valmistumisen jälkeen
vuonna 2021.

Hankkeen hyväksymisvaiheet
HSY:n hallintosäännön 8 §:n 17 kohdan 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.
HSY:n hallituksen päätöksessä viranhaltijoiden rajojen muuttamisessa
16.6.2017 § 4 todetaan hankesuunnitelmien osalta seuraavaa: ”Mikäli
hankesuunnitelman kustannusarvio ylittää 30 000 000,- euroa, se tulee
viedä yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.”
Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää
a. merkitä tiedoksi hankkeen tilanteen

b. hyväksyä Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeen vesihuollon
liittyvien valmistelevien töiden hankesuunnitelman enintään hintaan 4,8
milj. euroa (alv 0%).
c. oikeuttaa HSY:n vesihuollon toimialajohtajan tekemään asiaa koskevat
hankinnat ja tilaukset sekä sopimaan mahdollisista lisä- ja muutostöistä
d. kehottaa Helsingin kaupunkia huolehtimaan riittävästä vesihuollon
suunnittelun, toteutuksen ja kustannusten seurannasta ja raportoinnista
HSY:lle.
Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Hankesuunnitelma, Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeen
valmistelevien liittyvien töiden vesihuolto
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28.05.2021

Kruunusillat -raitiotiehankkeen vesihuollon hankkeen tilanne ja valmistelevien töiden
hankesuunnitelma (AK)
Hallitus 28.05.2021 § 68
616/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred, puh. 09 1561 3002

Hankkeen tausta ja toteutustarve
Kruunusillat -hanke yhdistää 10 kilometrin raitiotieyhteydellä Laajasalon,
Korkeasaaren ja Kalasataman kantakaupunkiin.
Raitiotiehen liittyvän infrastruktuurin kokonaiskustannus ei ole tällä hetkellä
tiedossa.
Rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2021 valmistelevilla töillä, jotka
tehtäisiin joka tapauksessa päähankkeesta riippumatta. Tämän hetken
tavoite koko hankkeen valmistumiselle on vuonna 2026, mutta aikataulu
tarkentuu kuluvan vuoden aikana.
Kruunusillat-hanke toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä.
Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa (Finkensilta välillä
Sompasaari – Korkeasaari ja Kruunuvuorensilta välillä Korkeasaari –
Kruunuvuorenranta) sekä Korkeasaaren maarakennus toteutetaan
kokonaisurakkana. Yhteyden muu rakentaminen tehdään allianssimallilla.
Allianssin tehtäviin sisällytetään yhteyden varrella olevia muita
maarakennus-, kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä eli ns.
valmistelevia liittyviä töitä. Yksi tällainen on uuden Hakaniemensillan
rakentaminen ja vanhan purkaminen. Näiden aiheuttamat kustannukset
katetaan Kruunusillat allianssin budjetin ulkopuolelta Helsingin kaupungin
muusta investointirahoituksesta.
Kruunusillat-allianssi aloittaa keväällä 2021 rakentamisen raitiotiehankkeen
valmistelevilla töillä Hakaniemessä ja Kruunuvuorenrannassa. Nämä
rakennustyöt liittyvät ympäröivän maankäytön kehittämiseen ja alueen
kunnallistekniikan parantamiseen.
Kruunusillat-hanke aiheuttaa merkittäviä ja mittavia vesihuollon johtosiirtoja
ja lisäksi samalla toteutetaan muitakin HSY:n verkostojen kannalta
tarpeellisia vesihuollon investointitöitä. Esimerkiksi johtojen uusimisia on
tarkoituksenmukaista toteuttaa urakoiden alueilla tässä samassa
yhteydessä. Lisäksi työn aikana tullaan rakentamaan useita vesihuollon
tilapäisjärjestelyjä vesihuoltopalvelujen turvaamiseksi.
Vesihuollon suunnitelmat ja toteutus
Hankkeen yhteydessä laaditaan vesihuollon johtosiirtoihin ym.
vesihuoltojärjestelyihin liittyvät suunnitelmat. Suunnitelmat perustuvat
HSY:n vesihuollon verkko-osaston laatimiin esisuunnitelmiin. Johtosiirtojen
ohella uusitaan alueen vesihuoltoa laajemminkin sekä rakennetaan

työnaikaisia vesihuollon tilapäisjärjestelyjä. Toteutussuunnitelmat laaditaan
allianssin toimesta HSY:n ohjauksessa ja hyväksyminä.
Allianssi vastaa osuuksillaan toteutuksesta myös vesihuollon osalta. HSY:n
tehtävänä on vesihuollon verkostotekninen valvonta, HSY:lle määritellyt
liittämis- ja sulkemistyöt ja verkoston vastaanotto.
Kustannukset

Kustannusarvio vesihuollon kokonaisuuden osalta ei ole vielä käytettävissä
koko hankkeen osalta.
Hankesuunnitelma varsinaisessa Kruunusillat -hankkeen vesihuollosta
tuodaan HSY:n hallituksen ja edelleen yhtymäkokouksen päätettäväksi
Helsingin kaupungin päätöksen jälkeen. Tämä ajoittunee loppuvuoteen
2021.
Allianssin toteutusvastuulle sovitut valmistelevat vesihuollon työt ovat
hankkeelta saadun arvion mukaan seuraavat:
Raitiotien valmistelevat kohteet (Hakaniemi ja Saaret)
Siltavuoren ranta

3,0 milj. euroa

Hakaniemensilta

2,0 milj. euroa

Näkinsilta

3,9 milj. euroa

Näkinaukio

0,5 milj. euroa

Koirasaarentien länsipään vesihuolto

1,1 milj. euroa

Yht.

10.5 milj. euroa

Niiden kustannusarvio on yhteensä noin 10,5 milj. euroa (alv 0%).
Kaupunkien tarpeesta lähtevien johtosiirtojen kustannukset jaetaan HSY:n
ja jäsenkuntien välisen KT-sopimuksen mukaisesti johtojen iän mukaan
hankkeen ja HSY:n kesken, jolloin HSY:n osuus on 2,5 % / johdon
käyttövuosi.
Henkilöresurssit

Tällä hetkellä hanketta hoitamaan on HSY:ssä nimetty yksi henkilö
suunnittelun ohjaukseen ja yksi rakentamisen valvontaan. HSY:n omiin
verkostotöihin käytetään verkon putkimestaria ja asentajaryhmää.

Aikataulu

Suunnittelu on edelleen käynnissä.
Aikataulun mukaan Hakaniemen sillan rakentaminen käynnistyy
toteutussuunnitelmien valmistumisen jälkeen syksyllä 2021 ja tähän liittyvät
johtosiirrot alkaisivat kevään 2021 aikana.

Hankkeen hyväksymisvaiheet
HSY:n hallintosäännön 8 §:n 17 kohdan 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.
HSY:n hallituksen päätöksessä viranhaltijoiden rajojen muuttamisessa
16.6.2017 § 4 todetaan hankesuunnitelmien osalta seuraavaa: ”Mikäli
hankesuunnitelman kustannusarvio ylittää 30 000 000,- euroa, se tulee
viedä yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.”

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja
yleisten alueiden jaosto päätti 31.10.2019 Kruunusillat-raitiotien
allianssitoteutuksen toteuttajan valinnasta ja kehitysvaiheen tilaamisesta.
HSY:n hallitus päätti 13.12.2019 § 132 osaltaan hyväksyä hankkeen
allianssikumppanien valinnan ja kehitysvaiheen hankinnan. Lisäksi HSY:n
hallitus päätti 13.11.2020 § 130 osaltaan hyväksyä Kruunusillat
raitiotiehankkeen tilaajan ja YKT-osapuolten yhteistyösopimuksen.
Varsinaisen rakentamisen käynnistäminen ei ole sisältynyt HSY:n
hallituksen aiemmin tekemiin päätöksiin.
Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää
a. merkitä tiedoksi hankkeen tilanteen
b. hyväksyä Kruunusillat -raitiotiehankkeen vesihuollon valmistelevien
töiden vesihuoltokohteiden hankesuunnitelman enintään hintaan 10,5 milj.
euroa (alv 0%).
c. oikeuttaa HSY:n vesihuollon toimialan tekemään asiaa koskevat
hankinnat ja tilaukset sekä sopimaan mahdollisista lisä- ja muutostöistä.
d. kehottaa Helsingin kaupunkia huolehtimaan riittävästä vesihuollon
suunnittelun, toteutuksen ja kustannusten seurannasta ja raportoinnista
HSY:lle.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Kruunusillat -raitiotiehankkeen vesihuollon liittyvien valmistelevien
töiden hankesuunnitelma

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 69

6/2021

28.05.2021

Konsulttipalvelut ajalle 2021-2025
Hallitus 28.05.2021 § 69
1420/05.050.501.5012/2020
Esittelijä
Valmistelijat

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Vesihuollon projektinjohtaja Tuomo Heinonen, puh. 050 542 1360
Jätehuollon rakennuttamispäällikkö Juha Lipsanen, puh. 040 551 1032
Hankinta-asiantuntija Hannu Toivonen, puh. 050 437 2011
Tukipalveluiden tulosaluejohtaja Jouni Peltomaa, puh. 050 556 6505

Yleistä

Hankinnan kohteena ovat Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän HSY:n investointeihin ja kunnossapitoon liittyvät
konsulttipalvelut jaksolle 1.6.2021–31.5.2025.
Hankinta on kilpailutettu erityisalojen hankintalain (1398/2016) EUmenettelyn mukaisesti käyttäen rajoitettua menettelyä. Määräaikaan
mennessä saatiin tarjoukset 25:ltä alan yritykseltä.
Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valituista
tarjouksista sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille
jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan valintaperusteena on
tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saatu kokonaistaloudellisesti edullisin
tarjous.
Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan
vasta sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää
a. tilata tarvittavat konsulttipalvelut ajalla 1.6.2021–31.5.2025 liitteiden 1–
29 mukaisesti hankinnan verottoman arvon ollessa enintään 22 000 000
euroa (alv 0 %), ja
b. oikeuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankinnasta tehtävät
sopimukset.

Käsittely

Hallituksen jäsen Kari Kuusisto katsoi olevansa esteellinen ja poistui
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (läheinen yhteys
tarjoajana toimivaan yritykseen, yleislausekejäävi).

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys konsulttipalvelujen hankinnasta

- Liitteet 2–29 Konsulttipalvelujen hintavertailu ja laatupisteet sekä
laatuosion pisteytyksen keskeiset perustelut

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 70

6/2021

28.05.2021

Metsäpirtin lietekompostin seostaminen ja seulonta
Hallitus 28.05.2021 § 70
411/05.050.501.5011/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred
Yksikön päällikkö Janne Nipuli, puh. 050 320 3904
Hankintaesimies Jukka Pulkka, puh. 050 431 0669

Yleistä

Hankinta käsittää HSY:n ajalla 1.5.2021 - 31.12.2022 sekä mahdollisena
optiona ajalle 1.1.2023 - 31.12.2024 tarvittavan Metsäpirtin lietekompostin
seostamisen ja seulonnan kasvualustoiksi.
Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EUkynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Määräaikaan 12.04.2021 klo 12:00
mennessä saatiin tarjoukset viideltä alan yritykseltä.
Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valituista
tarjouksista sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille
jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan valintaperusteena on
tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saatu kokonaistaloudellisesti edullisin
tarjous.
Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta
sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. tilata HSY:n tarvitseman Metsäpirtin lietekompostin seostamisen ja
seulonnan kasvualustoiksi Ralf Ajalin Oy:ltä hankinnan verottoman arvon
ollessa enintään 1 070 000 euroa, ja
b. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta
tehtävän sopimuksen, sekä
c. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan päättämään mahdollisen
optiokauden hankinnasta. Mahdollinen optiokausi mukaan lukien
hankinnan veroton kokonaisarvo on yhteensä enintään 2 140 000 euroa.
Option käytöstä tehdään erillinen päätös viimeistään kuusi (6) kuukautta
ennen optiokauden alkua.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys Metsäpirtin lietekompostin seostamisen ja seulonnan
hankinnasta
- Liite 2 Tarjousten hintavertailu ja laatupisteet

- Liite 3 Laatuosion pisteytyksen keskeiset perustelut

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 71

6/2021

28.05.2021

Vesihuollon saneeraus (Bivav B) urakoitsijan valinta TP 42/21
Hallitus 28.05.2021 § 71
676/05.050.502.5020/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred
Osastonjohtaja Jyrki Kaija, puh. 050 463 9826
Hankepäällikkö Kaj Taskinen, puh. 050 411 66 45

Yleistä

Urakka käsittää viemäreiden ja vesijohtojen saneerausta auki kaivamalla
Espoossa Kuitinmäentie-Isoistentie välisellä alueella. Kohde sijaitsee
Olarin kaupunginosassa.
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 (PH)

Hallitus päättää
a. valita Espoon Bivav B urakan urakoitsijaksi halvimman tarjouksen
jättäneen VM Suomalainen Oy:n 2 701 709 euroa (alv 0 %)
vertailuhinnalla, sekä
b. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankintaan
liittyvät sopimukset sekä tarvittaessa sopimaan hankintaan liittyvistä
mahdollisista lisä- ja muutostöistä.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys hankinnasta

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 72

6/2021

28.05.2021

Palopostien hankinta ajalla 1.7.2021 – 30.6.2024
Hallitus 28.05.2021 § 72
837/05.050.500.5001/2020
Esittelijä
Valmistelijat

Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred
Verkostopäällikkö Sillstén Sami, puh. 050 466 9114
Hankinta-asiantuntija Markku Marjamäki, puh. 040 334 2865

Yleistä

Hankinta käsittää HSY:n ajalla 1.7.2021 – 30.6.2024 sekä mahdollisina
optiona ajalla 1.7.2024 -30.6.2026 ja 1.7.2026 – 30.6.2028 tarvitsemat
palopostit ja palopostiasemat. Hankinnan kohteena olevat palopostiasemat
ovat uutta mallia, jotka ovat suunniteltu kaupunkiarkkitehtien kanssa
kaupunkikuvaan sopivaksi, testattuja pelastuslaitoksen kanssa heidän
käyttöönsä parhaiten soveltuvaksi sekä rakenteeltaan vähemmän
kunnossapitoa vaativia sekä turvallisempia talousveden hygieniariskien
suhteen.
Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EUkynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Määräaikaan 26.04.2021 klo 10:00
mennessä saatiin tarjoukset neljältä alan yritykseltä.
Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valituista
tarjouksista sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille
jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan valintaperusteena on
tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saatu hinnaltaan halvin tarjous.
Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta
sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. tilata HSY:n tarvitsemat palopostit Onninen Oy:ltä hankinnan verottoman
arvon ollessa enintään 750 000 euroa, ja
b. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta
tehtävän sopimuksen, sekä
c. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan päättämään mahdollisten
optiokausien hankinnasta. Mahdolliset optiokaudet mukaan lukien
hankinnan veroton kokonaisarvo on yhteensä enintään 2 000 000 euroa.
Option käytöstä tehdään erilliset päätökset viimeistään kuusi (6) kuukautta
ennen kunkin optiokauden alkua.

Päätös

Liitteet

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

- Liite 1 Selvitys palopostien hankinnasta

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 73

6/2021

28.05.2021

Hankintaoikaisuvaatimus koskien aluemittakaivojen hankintaa vuosina 2021 – 2023
Hallitus 28.05.2021 § 73
313/05.050.500.5001/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred
Hankinta-asiantuntija Hannu Toivonen, puh. 050 437 2011
Hankintalakimies Mikko Piironen, puh. 050 470 7542

Yleistä

HSY:lle on saapunut Rudus Oy:n hankintaoikaisuvaatimus HSY:n
hallituksen 23.4.2021 tekemästä päätöksestä § 57, joka on koskenut
HSY:llä jaksolla 1.5.2021–30.4.2023 sekä mahdollisina optiojaksoina
1.5.2023–30.5.2023 ja 1.5.2023–30.4.2024 vesijohtoverkostojen
rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvittavat aluemittakaivot.
Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EUkynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Selvitys
hankintaoikaisuvaatimuksesta liitteineen on tämän liitteenä (Liite 1).

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää hylätä hankintaoikaisuvaatimuksen.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys hankintaoikaisuvaatimuksesta liitteineen

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 74

6/2021

28.05.2021

Hankintaoikaisuvaatimus koskien Metsäpirtin kompostointikentän työkonepalveluiden
hankintaa
Hallitus 28.05.2021 § 74
30/05.050.501.5011/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred
Yksikön päällikkö Janne Nipuli, puh. 050 320 3904
Hankintalakimies Mikko Piironen, puh. 050 470 7542

Yleistä

HSY:lle on saapunut Jussi Syrjämäki Oy:n hankintaoikaisuvaatimus HSY:n
hallituksen 23.4.2021 tekemästä päätöksestä § 58, joka on koskenut
HSY:n ajalla 1.6.2021 - 31.5.2023 sekä mahdollisina optiojaksoina
1.6.2023 - 31.5.2024, 1.6.2024 - 31.5.2025, 1.6.2025 - 31.5.2026
tarvitsemia työkonepalveluita Metsäpirtin kompostointikentällä.
Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EUkynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Selvitys
hankintaoikaisuvaatimuksesta liitteineen on tämän liitteenä (Liite 1).

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää hylätä hankintaoikaisuvaatimuksen.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys hankintaoikaisuvaatimuksesta liitteineen

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 75

6/2021

28.05.2021

Toimitusjohtajan viran haettavaksi julistaminen (AK)
Hallitus 28.05.2021 § 75
878/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Hallituksen puheenjohtaja Mia Nygård-Peltola
Henkilöstöjohtaja Pia Mäkeläinen, puh. 050 442 6222

Yleistä

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen on irtisanoutunut virastaan erosopimuksen
mukaisesti 1.10.2021 alkaen. Toimitusjohtaja johtaa kuntayhtymän
hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa. Toimitusjohtaja huolehtii
yhtymäkokouksen ja hallituksen kokouksissa käsiteltävien asioiden
valmistelusta ja yhteensovittamisesta sekä päätösten täytäntöönpanosta.
Tarkemmat toimitusjohtajan tehtävät on määritelty HSY:n
hallintosäännössä.
HSY:n hallintosäännön 8 §:n mukaan hallitus ottaa ja erottaa
toimitusjohtajan ja 21 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka
tehtävä on valita viranhaltija avoinna olevaan tehtävään.

Päätösehdotus (pj)

Hallitus päättää
a. julistaa toimitusjohtajan viran julkisesti haettavaksi seuraavin
kelpoisuusvaatimuksin:
Akateeminen ylempi korkeakoulututkinto, yli 10 vuoden työkokemus sekä
käytännön johtamiskokemusta vaativista johtamistehtävistä. Virkaan
valittavalla on kelpoisuusvaatimusten lisäksi oltava johtavalta viranhaltijalta
kaksikielisellä virka-alueella vaadittava kotimaisten kielten taito,
b. nimetä keskuudestaan työryhmän, jossa on neljä jäsentä ja jonka
jäsenet osallistuvat viran haku- ja täyttömenettelyn eri vaiheisiin
rekrytointisuunnitelman mukaisesti, sekä
c. nimetä yhden jäsenistä työryhmän puheenjohtajaksi.

Käsittely ja muutosehdotukset
Merkittiin tiedoksi, että HSY:n toimi- ja tulosaluejohtajat poistuivat
kokouksesta asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.
Hallituksen varajäsen Hannele Kerola ehdotti hallituksen jäsen Antti
Vuorelan kannattamana, että päätöskohtaan a. lisätään kohta ”Tehtävä
edellyttää HSY:n toimialan tuntemusta.”
Hallituksen jäsen Antti Vuorela ehdotti jäsen Nuutti Hyttisen ja varajäsen
Hannele Kerolan kannattamana, että päätöskohtaan a. lisätään kohta
”Virka on määräaikainen ja määräaikaisuuden kesto on viisi vuotta.”

Todettiin, että koska muutosehdotukset saivat kannatusta, joudutaan
äänestämään.
Äänestykset

Hallituksen varajäsen Hannele Kerolan ehdotus, jossa päätöskohtaan a.
lisätään kohta ”Tehtävä edellyttää HSY:n toimialan tuntemusta.”
Esittelijän pohjaehdotus = JAA
Hannele Kerolan muutosehdotus = EI
Äänestystulos: JAA 10 ja EI 3
Äänestyksen perusteella esittelijän pohjaehdotus voitti, joten
päätösehdotusta ei muuteta.
Hallituksen jäsen Antti Vuorelan ehdotus, jossa päätöskohtaan a. lisätään
kohta ”Virka on määräaikainen ja määräaikaisuuden kesto on viisi vuotta.”
Esittelijän pohjaehdotus = JAA
Antti Vuorelan muutosehdotus = EI
Äänestystulos: JAA 9 ja EI 4
Äänestyksen perusteella esittelijän pohjaehdotus voitti, joten
päätösehdotusta ei muuteta.

Eriävä mielipide

Hallituksen jäsen Antti Vuorela jätti eriävän mielipiteen: ”HSY:n
toimitusjohtajan pitää ehdottomasti tuntea HSY:n toimiala. Tämä on HSY:n
ja sen alueen asukkaiden etu. Lisäksi toimitusjohtajan tehtävän tulee olla
määräaikainen. Määräajan tulee olla viisi vuotta.”.

Päätös

Hallitus päätti
a. julistaa toimitusjohtajan viran julkisesti haettavaksi seuraavin
kelpoisuusvaatimuksin:
Akateeminen ylempi korkeakoulututkinto, yli 10 vuoden työkokemus sekä
käytännön johtamiskokemusta vaativista johtamistehtävistä. Virkaan
valittavalla on kelpoisuusvaatimusten lisäksi oltava johtavalta viranhaltijalta
kaksikielisellä virka-alueella vaadittava kotimaisten kielten taito,
b. nimetä työryhmän jäseniksi Mia Nygård-Peltolan, Leo Straniuksen,
Anders Portinin ja Antti Vuorelan tehtävänään osallistua viran haku- ja
täyttömenettelyn eri vaiheisiin rekrytointisuunnitelman mukaisesti, sekä
c. nimetä Mia Nygård-Peltolan työryhmän puheenjohtajaksi.

Liitteet
- Äänestystulos 28.5.2021 I
- Äänestystulos 28.5.2021 II
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Kestävän kaupunkielämän ohjelma
Hallitus 28.05.2021 § 76
1277/00.01.013.0132/2020
Esittelijä
Valmistelijat

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Seutu- ja ympäristötiedon tulosaluejohtaja Irma Karjalainen, puh. 045 657
7990, ilmastoyksikön päällikkö Susa Eräranta, puh. 046 922 4108,
ilmastoasiantuntija Maaria Parry, puh. 050 412 1193
Jäsenkaupungit ovat kaupunkistrategioissaan sitoutuneet kunnianhimoisiin
ilmastotavoitteisiin. Helsingin ja Kauniaisten tavoite hiilineutraaliudelle on
vuosi 2035, Espoon ja Vantaan jo vuonna 2030. Myös HSY on asettanut
oman toimintansa osalta tavoitteekseen hiilineutraaliuden vuoteen 2030
mennessä.
Kestävän kaupunkielämän ohjelman tausta ja painopisteet
HSY:n hallitus on hyväksynyt 12.10.2018 HSY:n strategian. Siinä visiona
on ”Yhdessä teemme maailman kestävimmän kaupunkiseudun”.
Strategian yhtenä mahdollistajapäämääränä on tiedolla vaikuttaminen.
Tiedolla vaikuttamisen ohjelman tavoitteena on ”Tuotetaan tietoa kuntien
käyttöön ja tehdään aktiivista yhteistyötä. Osallistutaan seudullisten
ohjelmien valmisteluun (ilmasto, kiertotalous)”. Tämän pohjalta HSY:n
hallitus päätti 16.11.2018 (§ 139) hyväksyä Kestävän kaupunkielämän
ohjelman valmistelun käynnistämisen. Ohjelmatyötä on koordinoinut HSY:n
seutu- ja ympäristötiedon tulosalue.
Kestävän kaupunkielämän ohjelma on kaupunkien omia ilmasto- ja
resurssiviisausohjelmia täydentävä laaja seudullinen ohjelma, jossa
teemoina ovat ilmastonmuutoksen hillintä, sopeutuminen lämpenevään
ilmastoon sekä kiertotalouden edistäminen. Ohjelma vastaa
Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian tavoitteiden tarkastelussa tehtyyn
huomioon, että materiaalitehokkuus tulee ottaa seudun ilmastotyössä
paremmin esille ja siinä esitetään uusia toimenpiteitä ilmastonmuutokseen
sopeutumiselle, kun vuosille 2012–2020 laadittujen Pääkaupunkiseudun
ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian toimenpidelinjausten
seuranta päättyy.
Ohjelmassa ei ole mukana energiantuotantoon eikä liikenteeseen liittyviä
toimenpiteitä, sillä näitä koskevia ilmastotavoitteita toteutetaan muuta
kautta (kaupunkien ja energialaitosten omat ohjelmat, MAL-suunnittelu).
Kestävän kaupunkielämän ohjelma tukee pääkaupunkiseudun kaupunkien
ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden toteutumista, ja tuo kaupunkiseudun
kestävyystarkasteluun uuden ulottuvuuden: kulutusperäisten päästöjen
arvioinnin ja niihin vaikuttamisen.
HSY laskee vuosittain jäsenkaupunkiensa tuotantoperäiset
kasvihuonekaasupäästöt. Laskentatapa noudattaa kansainvälistä Global
Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emissions Inventories
(GPC) -standardia ja keskittyy kaupunkialueen sisäpuolella tapahtuvien
toimintojen energiankulutukseen ja siitä aiheutuviin

kasvihuonekaasupäästöihin. Nämä ilmastopäästöt ovat tarkastelussa myös
kaupunkien hiilineutraaliustavoitteiden toteutumisessa. Laskennassa ei
huomioida asukkaiden aiheuttamia välillisiä päästöjä, jotka tulevat
esimerkiksi rakennustuotteiden ja kulutushyödykkeiden valmistuksesta,
ruoantuotannosta ja matkailusta. Nämä niin sanotut kulutusperäiset
päästöt muodostavat noin puolet suomalaisten kokonaishiilijalanjäljestä,
mutta tietoa niistä on tuotettu toistaiseksi vähän.
Kestävän kaupunkielämän ohjelmassa ehdotetaan näiden kuluttamisen
välillisten päästöjen arvioinnin käynnistämistä pääkaupunkiseudulla.
Ohjelmassa ehdotetaan myös toimenpiteitä, joilla kulutuksesta johtuvia
päästöjä voidaan alentaa erityisesti kiertotalouden keinoja edistämällä.
Kestävän kaupunkielämän ohjelmassa esitetään myös ilmastokestävään
kaupunkisuunnitteluun sekä kiertotalouden ja muuttuvat sääolosuhteet
huomioivaan rakentamiseen liittyviä toimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden
muotoilussa on hyödynnetty muun muassa laajojen EU-rahoitteisten
hankkeiden (SMART-MR ja CIRCuIT) tuloksia.
Kestävän kaupunkielämän ohjelmassa esitetään toimenpiteitä, joiden
toteuttaminen edellyttää seudullista yhteistyötä. Ohjelman toimenpiteiden
toteuttamiselle sovitaan vastuutahot ja luodaan avoin seurantajärjestelmä
sen hyväksymisen jälkeen. HSY tulee toimimaan toimenpiteitä
käynnistävänä ja seuraavana tahona, mutta monet toimenpiteet voivat
käynnistyä myös ilman HSY:n osallistumista. Toimenpiteiden
hankkeistamisessa voidaan hyödyntää sekä kansallisia että Euroopan
unionin rahoituskanavia. Monet ohjelman toimenpiteet sopivat
koronapandemian takia myönnettäviin kestävän elvytyksen hankkeiden
rahoitushakuihin.
Kestävän kaupunkielämän ohjelman valmistelutyö
Vuonna 2019 järjestettiin viisi sidosryhmätyöpajaa, joihin kutsuttiin laajasti
asiantuntijoita kaupungeista, tutkimuslaitoksista, järjestöistä sekä
kestävyysteemojen parissa toimivista yrityksistä. Työpajoissa koottiin
ehdotuksia ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä. Ohjelmatekstiä
työstettiin vuonna 2020, jolloin konsultoitiin HSY:n eri toimialojen
asiantuntijoita. Ohjelman valmistelua on tehty myös yhteistyössä
Uudenmaan liiton kanssa, jotta Kestävän kaupunkielämän ohjelma ja
Uudenmaan ilmastotiekartta täydentäisivät toisiaan.
Ohjelmaluonnos valmistui lokakuussa 2020, jolloin se julkistettiin avointa
vuorovaikutusta varten. Luonnos lähetettiin yli 300:lle ohjelmatyöhön
osallistuneelle tai ohjelman teemojen kannalta tärkeäksi tunnistetulle
asiantuntijalle kommentoitavaksi. Palautetta antoi noin 80 henkilöä.
Samaan aikaan käynnistettiin Kestävän kaupunkielämän asukaskysely,
jolla kartoitettiin pääkaupunkiseudun ja muiden asiasta kiinnostuneiden
asukkaiden näkemyksiä ohjelman teemoja kohtaan. Kyselyyn vastasi yli
600 henkilöä. Ohjelmaluonnosta tarkennettiin asiantuntija- ja
asukaspalautteen perusteella.
Ohjelmaluonnos oli HSY:n hallituksen käsiteltävänä 11.12.2020 (§140),
jolloin hallitus lähetti luonnoksen Helsingin, Espoon, Vantaan ja
Kauniaisten kaupungeille lausunnoille.
Kaupunkien lausunnoissa tuotiin esille, että ohjelmaan valitut toimenpiteet
tukevat kaupunkien omaa ilmasto- ja kestävyystyötä, sekä painotettiin
seudullisen yhteistyön merkitystä tavoitteiden toteutumisessa.
Lausunnoissa kommentointiin erityisesti julkisiin hankintoihin liittyviä
toimenpiteitä ja pyydettiin niihin tarkennuksia. Julkisten
ruokapalveluhankintojen osalta muistutettiin niiden tukeutuminen
valtakunnallisiin ravitsemussuosituksiin ja ehdotettiin HSY:lle aktiivisempaa

tiedolla vaikuttamisen roolia suositusten päivittämisessä kestävämmiksi ja
ilmastohaasteen paremmin huomioivaksi.
Kulutuksen päästöjen seuraamisen tuominen seudulliseen ilmastotyöhön
nähtiin erityisesti Vantaan ja Kauniaisten lausunnoissa tärkeänä
avauksena. Espoon lausunnossa muistutettiin, että kaupunkien kanssa
tehtävä yhteistyö on tarpeen kulutusperäisten päästöjen laskentatapaa ja
päästöjä koskevaa viestintää muotoiltaessa, ja että tällä tiedolla on
merkitys erityisesti kiertotaloustoimenpiteiden taustatietona. Kestävän
kaupunkielämän ohjelman tarkoitus on nimenomaisesti tuoda uusia
avauksia seudulliseen ilmasto- ja kiertotaloustyöhön, ja HSY:llä on hyvät
olemassa olevat asiantuntijaverkostot yhteiseen suunnitteluun ja
kehittämiseen.
Helsingin lausunnossa otettiin esille tarkennuksia erityisesti jäte- ja
vesihuoltoon liittyviin toimenpiteisiin. Helsingin lausunnossa nostettiin esille
myös viherrakenteen kehittämiseen ja ilmastonmuutokseen
sopeutumiseen liittyvän seudullisen yhteistyön tärkeys.
Ohjelmatekstiä on muokattu lausuntojen perusteella talvella 2021.
Lausunnoissa muistutettiin, että Kestävän kaupunkielämän ohjelmassa ei
tule olla päällekkäisiä toimia muiden ilmasto- ja resurssiviisausohjelmien
kanssa, vaan suunnitelmien täytyy olla toisiaan täydentäviä. Tämä
kaupunkien toive on huomioitu jo ohjelman valmistelun alkaessa.
Lausunnoissa nousi esille myös kysymyksiä ohjelman vastuunjaosta ja
toteutuksen resursoinnista.
Toimenpiteille määritellään vastuu- ja yhteistyötahot osana ohjelman
avoimen seurantajärjestelmän rakentamista, joka käynnistyy ohjelman
hyväksymisen jälkeen. Osa ohjelman toimenpiteistä on jo
toteutusvaiheessa, minkä on mahdollistanut sopiva hankeyhteistyö ja rahoitus. Tästä esimerkkeinä toimenpide 39 (Laaditaan uudet
kiertotalousindikaattorit ja kehitetään jätetilastointia), joka käynnistyi
huhtikuussa 2021 Uudenmaan liiton UKKE-rahoituksen mahdollistamana,
ja toimenpide 47 Helsingin seudun maanpeiteaineiston (ent. seudullinen
maanpeiteaineisto) kehittämisestä, joka on tällä hetkellä toteutuksessa
maa- ja metsätalousministeriön hankerahoituksen turvin. Tuleva EU:n
Horizon Europe -ohjelma tarjoaa useita Kestävän kaupunkielämän
ohjelman kannalta sopivia rahoitushakuja ja toimenpide-ehdotusten
viimeistelyssä on myös huomioitu erilaiset COVID-19-pandemian
jälkeiseen vihreään elvytykseen liittyvät rahoitusmahdollisuudet.
HSY toimii ohjelman toteuttamisen ja seurannan koordinoijana osana
kaupunkiseudun yhteisiä ilmasto- ja kiertotaloustyön suunnittelu-,
seuranta- ja tietopalvelutehtäviä.
Linkki: Kestävän kaupunkielämän ohjelma - HSY
Päätösehdotus (PH)

Hallitus hyväksyy Kestävän kaupunkielämän ohjelman.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
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Hallituksen vuoden 2021 kokousaikataulun tarkistaminen
Hallitus 28.05.2021 § 77
760/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 09 1561 3004
Hallitus on kokouksessaan 18.9.2020 (§ 102) päättänyt kokousaikataulusta
vuodelle 2021 ja muuttanut sitä 19.3.2021 (§ 42) kesäkuun (18.6.)
kokouksen alkamisajan osalta.
Kuntavaalien siirtymisen vuoksi kokousaikataulua tulisi muuttaa 2.7. ja
20.8. yhtymäkokouksen osalta, sekä aamukoulu 24.8., hallituksen
kokouksen 27.8. alkamisaika, hallituksen seminaari 24.-25.8.ja aamukoulu
10.9. tulisi siirtää seuraavasti:






elokuun aamukoulu perjantai 20.8. klo 8.15
hallituksen kokouksen 27.8. alkamisaika klo 15
yhtymäkokoukset keskiviikkona 1.9. klo 10.30 ja perjantaina 10.9.
klo 10.30
hallituksen seminaari 14.-15.9.
syyskuun aamukoulu 14.9.

Aamukoulu
klo 8.15

Hallituksen
kokous
klo 9.00

11.6.

18.6.

20.8.

27.8. *)

14.9.**)

17.9.

8.10.

15.10.

12.11.

19.11.

10.12.

17.12.

Yhtymäkokous

Iltakoulu tai
seminaari

1.9. klo 10.30
10.9. klo 10.30

14.-15.9.

19.11. klo 10.30

25.11. klo 16

*) Kokous alkaa klo 15.
**) Aamukoulu pidetään seminaarin yhteydessä.
Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää hyväksyä kokousaikataulun muutokset.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
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Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla 2020
Hallitus 28.05.2021 § 78
761/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Ilmansuojeluyksikön päällikkö Hanna Manninen, puh. 050 4017 826
Ilmansuojeluasiantuntija Saija Korhonen, puh. 050 5963 102
HSY mittaa ilmanlaatua ja terveydelle haitallisten ilmansaasteiden
pitoisuuksia pääkaupunkiseudulla. Mittausten mukaan vuonna 2020
ilmanlaatu oli historiallisen hyvä. Ilmanlaatu oli edellisvuotta parempi, mikä
johtui osittain ilmanlaadun kannalta suotuisista sääoloista sekä
koronapandemian aiheuttamasta liikennemäärien vähenemisestä.
Typpidioksidin pitoisuudet olivat yli 30-vuotisen mittaushistorian
matalimmat. Myös katupölyn pitoisuudet olivat poikkeuksellisen matalia ja
pienhiukkasten sekä mustan hiilen vuosipitoisuudet laskivat. ”Ilmanlaatu
pääkaupunkiseudulla vuonna 2020” -raportti on HSY:n verkkosivulla
osoitteessa: https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/julkaisut/Sivut/default.aspx
Poikkeuksellisen lämmin talvi ja vähentyneet liikennemäärät paransivat
ilmanlaatua
Vuonna 2020 lämmin alkuvuosi vähensi pientaloalueilla asuntojen
lisälämmityksen ja puunpolton tarvetta. Lämpimät talvisäät olivat myös
suotuisat ilmansaasteiden leviämisen ja laimenemisen suhteen. Tämän
lisäksi maaliskuun puolivälissä alkoi koronapandemian takia poikkeustila,
jolloin liikennemäärät vähenivät pääkaupunkiseudulla merkittävästi. Tämä
näkyi laajalti ilmanlaadussa, kun liikenteen rajoittamistoimet sekä ihmisten
siirtyminen etätöihin laskivat liikennemääriä ja siten liikenteen suoria
pakokaasupäästöjä.
Leudon ja lumettoman talven takia myös kevään katupölykausi oli
pääkaupunkisedulla aiempia vuosia helpompi. Talvella hiekoitusmäärät
olivat tavanomaista pienempiä ja katujen kevätpesut pystyttiin aloittamaan
tavanomaista aikaisemmin, tämän takia myös hengitettävien hiukkasten
raja-arvotason (50 µg/m3) ylittäviä pölyisiä päiviä oli keväällä tavallista
vähemmän. Katupölykausi oli myös tavallista helpompi johtuen osittain
liikennemäärien vähenemisestä.
Huono ilmanlaatu aiheutui katupölystä
Ilmanlaatu luokiteltiin hyväksi tai tyydyttäväksi yli 95 % ajasta kaikilla muilla
mittausasemilla paitsi Mäkelänkadulla. Mäkelänkadulla huonoja ja erittäin
huonoja ilmanlaadun tunteja oli vuoden aikana 64. Huonot ja erittäin
huonot ilmanlaadun tunnit aiheutuivat pääosin hengitettävistä hiukkasista
eli katupölystä. Vilkasliikenteisellä Mäkelänkadulla ja Tikkurilassa myös
korkeat pienhiukkasten pitoisuudet heikensivät ilmanlaatua.
Pientaloalueella Vartiokylässä ja tausta-asemilla Luukissa ja Kalliossa
huonon ja erittäin huonon ilmanlaadun tunteja ei ollut lainkaan.
Ilmanlaadun raja-arvot eivät ylittyneet

Hengitettävien hiukkasten vuosi- tai vuorokausitason raja-arvot eivät
ylittyneet millään mittausasemalla. Katupölyn vuoksi hengitettävien
hiukkasten vuorokausipitoisuudet olivat korkeita enimmillään 12 päivänä
vilkasliikenteisillä alueilla. Tämän vuoksi ylittyi paikoin WHO:n ohjearvo (50
µg/m3, sallittu 3 kertaa/vuosi) ja kansallinen ohjearvo (70 µg/m3)
katupölykaudella helmi−maaliskuussa.
Pienhiukkaspitoisuuksien vuosikeskiarvot vaihtelivat pääkaupunkiseudun
eri mittausasemien välillä 4,6–6,3 µg/m³. Pitoisuudet olivat selvästi alle
EU:n raja-arvon 25 µg/m³ sekä myös WHO:n ohjearvon 10 µg/m³.
Pienhiukkasten pitoisuudet olivat sekä pientaloalueilla että
vilkasliikenteisillä alueilla matalampia kuin vuonna 2019.
Vuonna 2020 typpidioksidin pitoisuuksien vuosikeskiarvot eivät ylittäneet
millään mittausasemalla vuosiraja-arvoa (40 µg/m3). Vuoteen 2019
verrattuna mittausasemien ja passiivikeräinkartoitusten vuosipitoisuudet
olivat vuonna 2020 noin kolmanneksen matalammat. Typpidioksidin rajaarvo on vaarassa ylittyä vielä 4,2 kilometrin katuosuuksilla Helsingissä.
Liikenteen pakokaasut ovat puhdistuneet ja pitoisuudet ovat laskeneet
pääkaupunkiseudulla merkittävästi.
Ilmansaasteista terveyshaittoja aiheuttavat myös otsoni, jota kulkeutuu
seudulle pääosin Suomen rajojen ulkopuolelta. Otsonin pitoisuudet olivat
samaa tasoa kuin vuonna 2019. Otsonin terveyden ja kasvillisuuden
suojelemiseksi annetut tavoitearvot eivät ylittyneet vuonna 2020.
Bentso(a)pyreenin vuosipitoisuudet pysyivät tavoitearvon (1 ng/m³)
alapuolella. Korkeimmat vuosikeskiarvot mitattiin pientaloalueilla
Pirkkolassa ja Vartiokylässä (0,4 ng/m³). PAH-yhdisteitä, joihin
bentso(a)pyreeni kuuluu, syntyy epätäydellisessä palamisessa.
Kohonneita pitoisuuksia esiintyy erityisesti asuinalueilla, joilla on paljon
talokohtaista puulämmitystä.
Rikkidioksidin pitoisuudet olivat pääkaupunkiseudulla selvästi raja- ja
ohjearvojen alapuolella. Ilmanlaadun mittauksissa satamien ja
energiantuotannon aiheuttamat rikkidioksidin pitoisuudet olivat matalat.
Energiantuotannon vaikutus hengitysilman laatuun on vähäinen, koska
päästöt purkautuvat korkeista piipuista.
Ilmansaasteiden päästöt vähenivät
Merkittävimmät ilmansaasteiden päästölähteet olivat pääkaupunkiseudulla
tieliikenne, puunpoltto tulisijoissa ja energiantuotanto. Hengitysilman
laatuun vaikuttavat eniten lähellä hengityskorkeutta vapautuvat päästöt ja
tieliikenteen aiheuttama katupöly. Vuonna 2020 rikkidioksidin päästöt
tulivat pääosin energiantuotannosta. Typenoksidin päästöistä suurin osa
tuli energiantuotannosta ja tieliikenteestä. Energiantuotanto väheni vuonna
2020 poikkeuksellisen lämpimän talven takia 10 % verrattuna vuoteen
2019. Kaiken kaikkiaan ilmansaasteiden päästöt vähenivät edellisvuoteen
verrattuna.
Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 79

6/2021

28.05.2021

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt 2020
Hallitus 28.05.2021 § 79
762/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Tulosaluejohtaja Irma Karjalainen, puh. 045 657 7990
Ilmastoyksikön päällikkö Susa Eräranta puh. 046 922 4108
Ilmastoasiantuntija Juha Viholainen, puh. 050 476 1237,
Seututietoasiantuntija Outi Kesäniemi, puh. 050 571 0662
HSY:n päästölaskennan tulosten mukaan pääkaupunkiseudun
kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2020 olivat yhteensä n. 4,18 miljoonaa
tonnia CO2-ekv. Päästöt vähenivät seudulla noin 11 prosenttia vuoteen
2019 verrattuna. Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöistä noin 43
% oli peräisin kaukolämmön kulutuksesta, 29 % liikenteestä ja 14 %
kulutussähkön käytöstä. Sähkölämmityksen ja öljylämmityksen osuudet
olivat noin 4 % ja jätteiden ja jäteveden käsittely muodosti 3 % seudun
kasvihuonekaasupäästöistä. Teollisuuden ja työkoneiden osuus on
yhteensä noin 3 % ja maatalouden osuus noin 0,1 % kokonaispäästöistä.
Kasvihuonekaasupäästöt vähenivät lähes kaikilla toiminnan sektoreilla,
mutta suurin vaikutus kokonaismääriin oli kaukolämmön kulutuksesta
aiheutuvien päästöjen vähenemisellä 15 % edellisvuodesta. Merkittävää oli
myös pääkaupunkiseudun liikenteen päästöjen pienentyminen kahdeksalla
prosentilla. Muista sektoreista esimerkiksi jätteiden käsittelystä aiheutuneet
päästöt laskivat lähes kolmanneksen ja sähkönkulutuksesta aiheutuneet
päästöt vähenivät n. 8 prosenttia edellisvuodesta.
Suhteessa suurin muutos kasvihuonekaasupäästöissä nähtiin Espoossa ja
Kauniaisissa. Espoon kaupunkikohtaiset päästöt vähenivät n. 16 prosenttia
ja olivat n. 0,90 miljoonaa tonnia CO2-ekv vuonna 2020. Kauniaisissa
päästöt laskivat edellisvuodesta n. 14 prosenttia ollen kokonaismäärältään
0,03 miljoonaa tonnia CO2-ekv. Vantaan kasvihuonekaasupäästöt olivat
0,88 miljoonaa tonnia CO2-ekv ja kaupungin päästöt laskivat n. 10
prosenttia. Helsingin päästöt olivat 2,36 miljoonaa tonnia CO2-ekv ja
päästöt vähenivät n. 9 prosenttia.
Asukasta kohden pääkaupunkiseudun päästöt olivat keskimäärin 3,5
tonnia CO2-ekv vuonna 2020. Asukaskohtaiset päästöt laskivat noin 12
prosenttia edellisvuodesta. Kaupunkikohtaisesti asukaskohtaisten
päästöjen suuruus oli Espoossa 3,1 tonnia CO2-ekv, Kauniaisissa 3,4
tonnia CO2-ekv ja Helsingissä 3,6 tonnia CO2-ekv ja Vantaalla 3,7 tonnia
CO2-ekv. Pääkaupunkiseudun kokonaisenergiankulutus oli HSY:n
laskemien mukaan noin 24 800 GWh. Energiankulutus laski noin 2 %
edellisvuodesta.
Merkittävä taustatekijä päästöjen vähenemiseen seudun kaikissa
kaupungeissa oli kivihiilen käytön voimakas lasku kaukolämmön
tuotannossa. Vantaalla ja Espoon alueella hiilen käyttö kaukolämmön
tuotannossa väheni yli 50 prosenttia edellisvuodesta, Helsingissäkin käyttö

väheni lähes kolmanneksella. Kivihiilen käyttöä korvattiin Espoossa ja
Helsingissä maakaasulla ja biopolttoaineilla. Vantaalla hiilen ja kaasun
sijaan käytettiin edellisvuotta enemmän biopolttoaineita, jätettä sekä
turvetta. Uusiutuvien energialähteiden osuus pääkaupunkiseudulla
hyödynnettävässä kaukolämmössä nousi noin 6 %-yksikköä
edellisvuodesta ja oli noin 24 prosenttia. Uusiutuvien osuus kasvoi kaikissa
kaupungeissa, mutta suhteessa huomattavin muutos tapahtui Espoossa,
missä osuus nousi noin 41 prosenttiin kaukolämmön polttoaineissa.
Vantaalla uusiutuvan energian osuus vuonna 2020 nousi 19 prosentista
noin 29 prosenttiin. Helsingin alueella uusiutuvien lähteiden osuus oli n. 15
prosenttia, mutta hyödynnetty uusiutuvan energian kokonaismäärä (n. 750
GWh) oli lähes yhtä suuri kuin Espoossa (n. 820 GWh).
Vuoden 2020 koronatilanteeseen liittyvät olosuhteet näkyivät alueen
kasvihuonekaasupäästöissä lähinnä liikennesektorilla, missä päästöt
laskivat noin 8 prosenttia vuodesta 2019. Tieliikenne on yksi seudun
keskeisimmistä kasvihuonekaasujen päästölähteistä, ja edeltäviä vuosia
vähäisemmät tieliikenteen suoritteet alueella näkyvät siten myös
pienentyneinä päästöinä. Muilla sektoreilla poikkeuksellinen vuosi ei
aiheuttanut yhtä näkyviä vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöissä.
Toisaalta päästöjen seuranta kattaa alueen rajojen sisäpuolella olevat
toiminnot, prosessit ja energian kulutuksen, ja esimerkiksi
kulutushyödykkeiden välillisiä päästöjä ei tarkastelussa huomioida. Siten
pääkaupunkiseudun asukkaiden kulutuskäyttäytymistä tai matkailua
koskevien muutosten ilmastovaikutuksia on tarkasteltava muulla tavoin.
Päätösehdotus (PH)

Hallitus merkitsee selostuksen tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
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Kuntalain mukaista ottomenettelyä varten toimitetut päätökset
Hallitus 28.05.2021 § 80
Esittelijä
Valmistelija

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Hallitukselle on toimitettu kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten
seuraavat päätökset:
Jätehuollon rakennuttamispäällikkö
Hankintapäätös § 6-9, ajalta 20.4.-6.5.2021
Jätehuollon toimialajohtaja
Hankintapäätös § 10-16, ajalla 22.4. – 17.5.2021
Yleispäätös § 4-8, ajalta 23.4.-18.5.2021
Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen johtaja
Yleispäätös § 5, ajalta 17.5.2021
Seudullisen perusrekisterin käyttöluvat § 10-16, ajalta 22.4.-7.5.2021
Talousjohtaja
Yleispäätös § 4-5, ajalta 19.4.-17.5.2021
Toimitusjohtaja
Hankintapäätös § 17-18, ajalta 26.4.-24.5.2021
Yleispäätös § 11-13, ajalta 3.-6.5.2021
Tukipalvelut tulosalueen johtaja
Hankintapäätös § 4, ajalta 26.4.2021
Yleispäätös § 6, ajalta 18.5.2021
Vesihuollon toimialajohtaja
Hankintapäätös § 17-26, ajalta 23.4.-21.5.2021
Yleispäätös § 7-11, ajalta 20.4.-21.5.2021
Vesihuollon verkko-osaston johtaja
Korvauspäätös § 13-15, ajalta 13.4.-11.5.2021

Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää olla ottamatta käsiteltäväksi esittelyosassa mainituissa
päätöksissä olevia asioita.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Viranhaltijoiden päätösluettelo 25.5.2021
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Tiedoksi merkittävät asiat
Hallitus 28.05.2021 § 81

Esittelijä
Valmistelija

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Asumisen ilmiöt Helsingin seudulla 2021
Lisätietoja: Seututietoasiantuntija Anna-Maria Kotala 050 341 1459
HSY on laatinut Asumisen ilmiöt Helsingin seudulla 2021 -työn, joka on
MAL 2023 -suunnitelman erillisselvitys. MAL 2023 on maankäytön,
asumisen ja liikenteen seudullinen strateginen suunnitelma, joka sisältää
suunnitelman seudun maankäytön kehityksestä, asuntotuotantotavoitteista
ja muista asuntopoliittisista toimenpiteistä sekä kaikki liikennemuodot
kattavan lakisääteisen liikennejärjestelmäsuunnitelman. Asumisen ilmiöt
Helsingin seudulla 2021- työ sisältää tietoa asuntokannasta ja tuotannosta, väestönkehityksestä, asuntokunnista, asuntojen hinnoista ja
vuokrista sekä alueiden eriytymisestä.
Kotimainen muuttovoitto on ollut Helsingin seudulla keskeisin
väestönkasvun tekijä viime vuosina. Muuttovirrat ovat finanssikriisin (2008)
jälkeen kääntyneet kohti pääkaupunkiseutua, ja maahanmuuton tuoma
väestönlisäys keskittyy sekin Helsingin seudulla selvästi
pääkaupunkiseudulle. Pandemia on tuonut tähän trendiin osittain
muutoksen. Vuoden 2020 ennakkotietojen mukaan Helsingin seudulla
kotimainen muuttovoitto on kohdistunut pääkaupunkiseudun sijaan etenkin
KUUMA-seudulle. Pandemian pidempiaikaisia vaikutuksia muuttoliikkeeseen ja asumispreferensseihin on kuitenkin vielä liian aikaista
arvioida.
Asuntotuotanto Helsingin seudulla on kerrostalovaltaista, ja etenkin pienet
kerrostaloasunnot ovat painottuneet asuntotuotannossa entistä enemmän.
Yksiöitä ja kaksioita on valmistunut 2010-luvulla suhteellisesti enemmän
kuin 2000-luvulla. Asuntorakentaminen on ollut vilkasta Helsingin seudulla
2000-luvulla. Vuonna 2000 ja sen jälkeen rakennettujen asuntojen osuus
on reilu neljännes (27%) Helsingin seudun asuntokannasta.
Asuntojen hintakehitys on eriytynyt eri alueilla finanssikriisin jälkeen, eikä
asuntojen hintakehityksessä ole nähtävissä pandemian seurauksena
suunnanmuutosta. Suurin hinnannousu kohdistui Helsinkiin ja Espooseen
loppuvuonna 2020, Vantaan ja KUUMA-kuntien hintakehitys oli puolestaan
maltillisempaa.
Alueiden välinen eriytyminen on erilaisuusindeksillä mitattuna säilynyt
2010-luvulla ennallaan Helsingin seudulla. Eriytyminen on vahvinta
tulotason (ja koulutustason) suhteen, työllisyyden suhteen vähäisempää.

Uudistuotanto on osaltaan tasannut eriytymiskehitystä, kun viime vuosina
pienten asuntojen kerrostalotuotantoa on ollut myös KUUMA-kunnissa.
Haasteena ovat yhä asuntokannaltaan yksipuoliset kerrostaloalueet.
Alueellisen eriytymiskehityksen hillinnässä on keskeistä hallintamuotojen
sekoittaminen. Myös talotyyppi- ja huoneistotyyppijakaumaan tulee
kiinnittää huomiota.
Asumisen ilmiöt Helsingin seudulla 2021-työ löytyy HSY:n verkkosivuilta:
https://www.hsy.fi/globalassets/ilmanlaatu-jailmasto/tiedostot/asumisen_ilmiot_2021.pdf
SeutuData’20 on valmistunut
Lisätietoja: paikkatietoasiantuntija Kirsi Ahonen, puh. 050 516 9495
SeutuData-aineistopaketti sisältää pääkaupunkiseudun keskeisimmät
suunnittelua palvelevat paikkatietoaineistot. Se on tarkoitettu
pääkaupunkiseudun kuntien, HSY:n ja HSL:n työntekijöille, sekä heihin
toimeksiantosuhteessa oleville konsulteille. Aineistopakettiin on
mahdollista saada käyttöoikeus myös ei-kaupallista tutkimusta varten.
Voimassa olevista käyttöoikeuksista suurin osa on myönnetty kaavoituksen
ja kaupunkisuunnittelun tehtäviin.
SeutuData tuotetaan vuosittain ja se koostuu seudullisista rekisteri-, karttasekä suunnitteluaineistoista. SeutuData -aineistot on muokattu helposti
käyttöön otettavaan muotoon ja ne on kuvattu tarkasti SeutuData
ohjekirjassa sekä tietokuvauksissa.
Uutena aineistoina SeutuData’20-aineistopakettiin tuotettiin väestön
koulutusrakennetiedot. Viime vuonna tehdyn SeutuDatakäyttäjätutkimuksen tulosten perusteella aineistopaketin käytettävyyttä
vahvistettiin lisäämällä myös suunnitteluaineistojen jakelua Esri shapemuodossa sekä tuottamalla uusia visuaalisia tyylejä aineistoille.
Aineistopaketin käyttöoikeuden hakeminen on nyt entistä helpompaa
kesällä 2020 käyttöönotetun sähköisen elupapalvelun johdosta.
Toimitusjohtajan päätökset täyttöluvista
Lisätietoja: hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Luettelo toimitusjohtajan myöntämistä täyttöluvista liitteenä.
Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Asumisen ilmiöt Helsingin seudulla 2021
- Toimitusjohtajan päätökset myönnetyistä täyttöluvista vuonna 2021

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 82

6/2021

28.05.2021

Muut asiat ja seuraava kokous
Hallitus 28.05.2021 § 82
Esittelijä
Valmistelija

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195

Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää pitää seuraavan kokouksen sähköisenä kokouksena
Microsoft Teamsissa perjantaina 18.6.2021, klo 9.00. Esikokous alkaa klo
8.30.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 65, § 66, § 67, § 68, § 75, § 77, § 78, § 79, § 80, §
81, § 82

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 69, § 70, § 72
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.
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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. 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: § 71
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: § 73, § 74

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.
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Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle:
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 hallinto-oikeus 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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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 76
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.

