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Hallitus

§ 83
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18.06.2021

Kokouksen järjestäytyminen
Hallitus 18.06.2021 § 83

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 pöytäkirjantarkastajiksi Minna Kuuselan (varalla Pirkko Kotila) ja
Leo Straniuksen (varalla Aino Tuominen).

Päätös

Hallitus päätti
a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sekä
b. valita pöytäkirjantarkastajiksi Minna Kuuselan ja Pirkko Kotilan.
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Hallitus

§ 84
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18.06.2021

HSY:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024 (AK)
Hallitus 18.06.2021 § 84
1004/02.020.200.2000/2021
Esittelijä
Valmistelijat

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

Yleistä

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden
loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio.
Samassa yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi
tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Taloussuunnitelman
ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja se on laadittava siten, että
edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseksi turvataan.
Talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa tuottavuustavoitteena on ollut
keskimääräinen 1,5 %:n vuotuinen tuottavuuden paraneminen.
Myyntituottojen budjetoinnissa on huomioitu toimintavolyymien ja
toiminnan muutokset sekä vesihuollon ja jätehuollon alustavat
taksamuutokset.
Yleisenä kustannustason muutoksena talousarviovuodelle 2022 on
käytetty 1,3 %:ia, ellei tarkempaa ennustetta ole ollut käytettävissä.
Inflaatiokerrointa tarkennetaan syksyllä lopullisen talousarvion
valmistelussa. Suunnitelmavuodet on esitetty vuoden 2022 hintatasossa.
Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen
toukokuussa 2020 hyväksymiin investointiohjelmiin vuosille 2021 – 2030,
johon on tehty keväällä 2021 tarkennuksia aikataulu- ja laajuusmuutosten
takia.
HSY:n perussopimuksen mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmasta on
pyydettävä jäsenkaupunkien lausunnot ennen sen hyväksymistä.
Lausunnot HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2022 2024 pyydetään 22.9.2021 mennessä.

Tavoitteet

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 - 2024 tavoiteasetanta ja
budjetointi perustuvat yhtymäkokouksen 16.11.2018 hyväksymään
strategiaan 2025 sekä jäsenkuntien omistajaohjauksen tavoitteisiin.
Tavoitteiden pohjana ovat strategiset päämäärät:




Ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijä
Korkea toimintavarmuus
Sujuvat palvelut

 Vakaa talous
ja mahdollistajapäämäärät:




Toiminta

Hyvän työelämän kehittäjä
Aktiivinen uuden teknologian hyödyntäjä
Tiedolla vaikuttaja
Yhteistyön rakentaja

HSY:n verkostoon pumpatun vesimäärän arvioidaan hitaasti kasvavan
suunnittelukaudella. Vuonna 2022 tuotetun veden määrän arvioidaan
olevan 96,9 miljoonaa m3 ja laskutettavan vedenmyynnin 76,5 miljoonaa
m3. Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoilla käsiteltävän
jäteveden määrän arvioidaan olevan yhteensä 143,7 miljoonaa m3 vuonna
2022, mikä tarkoittaa prosentin kasvua kuluvan vuoden ennusteesta.
Vuonna 2022 asiakaskiinteistöillä tehdään noin 8,5 miljoonaa
jäteastiatyhjennystä ja kuljetetaan jätteitä yhteensä noin 388 000 tonnia.
Jätteen energiakäyttöön Vantaan Energian jätevoimalaan toimitetaan
jätteitä yhteensä 228 000 tonnia. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen
vastaanotetaan jätteitä yhteensä noin 285 000 tonnia, josta biojätettä on
48 000 tonnia.

Henkilöstö

Henkilöstön määrällinen tarve on arvioitu voimassa olevassa
henkilöstösuunnitelmassa 2021 - 2023. Vuoden 2022 keskimääräinen
henkilöstömäärä on yhteensä 839,6 henkilötyövuotta, joka on 6,1 htv
vähemmän kuin vuoden 2021 suunnitelmassa. Henkilöstömäärien
toteutumat ovat aikaisemmin jääneet suunniteltua alemmalle tasolle.
Henkilöstösuunnitelma päivitetään suunnitelmakaudelle 2022 - 2024 ja
muutokset huomioidaan lopullisessa toiminta- ja taloussuunnitelmassa
syksyllä.

Käyttötalous

HSY:n toimintatuotot vuonna 2022 ovat 397,9 miljoonaa, 8,8 miljoonaa
(2,3 %) enemmän vuoden 2021 ennusteeseen verrattuna. Myyntituottojen
budjetoinnissa on otettu huomioon toimintavolyymien muutokset sekä
talousmallien mukaiset alustavat hintamuutokset.
Vesitaksoihin on laskettu alustavasti 2 % reaalikorotus inflaatiovaikutuksen
1,3% lisäksi. Hintojen nostotarve perustuu menossa olevan suuren
investointitarpeen ja siitä seuraavan rahoituskulujen kasvun kattamiseen.
Rakentamisen volyymin arvioidaan laskevan ja siten vesihuollon
liittymismaksutulojen palaavan voimakasta nousua edeltäneelle tasolle.
Jätehuollon toimintatuottojen ennakoidaan kasvavan maltillisesti
suunnitelmakaudella. Syitä kasvulle ovat mm. taksojen tarkistaminen ja
Sortti-asemien asiakasmäärän kasvu. Jätehuollon myyntituottojen
budjetoinnissa on huomioitu vain inflaatiokorotus 1,3%.
Jäsenkunnilta perittävät kuntaosuudet ovat noin prosentti HSY:n
toimintatuloista. Kuntaosuuksilla katetaan ne seutu- ja ympäristötiedon
sekä ilmastoinfon toiminta- ja pääomakulut, joita ei saada katettua
palvelutuotannon myynnistä ja hankerahoituksista saaduilla tuloilla.
Vuonna 2022 laskutettavat kuntaosuudet ovat 4,34 miljoonaa euroa, jossa
kasvua edellisestä vuodesta on 1,3 %. Vuoden 2021 tulosennusteen
mukainen kumulatiivinen ylijäämä noin 0,34 miljoonaa on kohdistettu
täysimääräisesti suunnitelmakaudelle etupainotteisesti kuntaosuuksia
vähentäväksi.

HSY:n toimintamenot vuonna 2022 ovat 206,1 miljoonaa euroa, joka on
10,4 miljoonaa (5,3 %) enemmän kuin vuoden 2021 ennusteessa.
Toimintakulujen budjetoinnissa on huomioitu toiminnan muutokset ja
merkittävimmät tiedossa olevat kustannusmuutokset. Suuri vaikutus
kuluihin on Blominmäen jätevedenpuhdistuksen käyttöönotolla: Vuodelle
2023 ja 2024 on kuluissa huomioitu Suomenojan laitoksen
purkukustannusta 5 milj. euroa molempina vuosina ja vuodelle 2022 on
tehty 10 milj. euron varaus. Henkilöstökuluihin sisältyy palkkaratkaisun
vaikutukset keskimäärin 1,5 %.
Toimintatuottojen ja -kulujen erotuksena syntyvä toimintakate vuonna 2022
on 194,1 miljoonaa (48,8 % toimintatuloista), kun sen vuonna 2021
ennustetaan olevan 195,7 miljoonaa (50,3 %). Alenema johtuu pääosin
Suomenojan laitoksen purkuun v. 2022 tehtävästä varauksesta.
Suunnitelmavuonna 2023 toimintakate paranee ja on 212,1 miljoonaa
(52,1 %) ja vuonna 2024 217,8 miljoonaa.
Nettorahoituskulut vuonna 2022 ovat 66,4 miljoonaa. Korkokuluista 60,6
miljoonaa euroa on jäsenkunnille perustamislainoista maksettavia korkoja.
Peruspääoman korko, jota jäsenkunnat alkoivat periä vuodesta 2021 on
0,5% vuonna 2022 ja vuosina 2023-2024 1%. Rahoitustuottoihin on
budjetoitu 2 miljoonan euron osinkotuotot Uudenmaan Woima Oy:ltä
vuosille 2022-2023 ja vuodelle 2024 1,8 miljoonaa. Suunnitelmakaudella
nettorahoituskulut kasvavat, ollen vuonna 2024 69,2 miljoonaa euroa.
Toimintakatteen ja rahoituserien jälkeen syntyvä vuosikate osoittaa sen
tulorahoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi
investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuonna 2022 vuosikate on 127,7
miljoonaa, kun investoinnit ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä 289
miljoonaa euroa. Suunnitelmakaudella joudutaankin turvautumaan
merkittävään ulkopuoliseen lainarahoitukseen.
Tilikauden tulos vuonna 2022 on vuosikatteesta vähennettävien pysyvien
vastaavien (käyttöomaisuus) poistojen jälkeen 0,02 miljoonaa euroa
ylijäämäinen. Jätehuollon investointivarauksen aiempaan purkamiseen
liittyvien poistoerokirjausten ja vesihuollon tuloksesta maksettavien
tuloverojen jälkeen tilikauden alijäämä on 0,2 miljoonaa euroa.
Investoinnit

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen
toukokuussa 2020 hyväksymiin investointiohjelmiin vuosille 2021 – 2030,
johon on tehty keväällä 2021 tarkennuksia aikataulu- ja laajuusmuutosten
takia. Vuonna 2022 investoinnit ovat yhteensä 212,2 miljoonaa euroa,
josta 188,1 miljoonaa on vesihuollon ja 21,0 miljoonaa jätehuollon
investointeja.
Blominmäen jätevedenpuhdistamon valmistuminen suunnitelmakaudella
tulee pudottamaan vesihuollon investointien tason lähemmäksi pitkän
aikavälin normaalia. Toisaalta viime vuosina jäsenkuntien investoinnit
infrastruktuuriin ovat olleet suuret ja tämä on nostanut myös HSY:n
vesihuollon investointeja näiltä osin (kaupunkilähtöiset investoinnit).
Vesihuollon investointien taso säilyy suunnitelmakaudella aiemmin
arvioitua (mm. 10 vuoden investointiohjelma) korkeammalla tasolla johtuen
pääosin jäsenkuntien aiemmin arvioitua korkeampana säilyvästä
infrastruktuuri-investointien tasosta. Erityisesti suuret raidehankkeet
mahdollisesti käynnistyessään nostavat näiden investointien määrää.
Tämä nostaa erityisesti johtosiirtojen ja osin verkostojen
saneerausinvestointeja. Suunnitelmakaudella alkavat Kruunusillat- ja
Kalasatama-hankkeet ovat tyyppiesimerkkejä kauden hankkeista.
Kaavoituksen mukainen laajentuminen säilyy vakaan korkealla tasollaan.

Kaupunkilähtöisten investointien säilyessä suurina on HSY:n vesihuolto
joutunut siirtämään eteenpäin useita vesihuoltolähtöisiä hankkeita. Tästä
huolimatta vesihuoltolähtöisten investointien taso säilyy suhteellisen
vakaana. Tämä johtuu nyt käynnissä ja käynnistymässä olevista
muutamasta suuresta hankekokonaisuudesta, joiden viivästäminen on
hankalaa. Esimerkkeinä mainittakoon Blominmäen käyttöönottoon liittyvät
viemärikäännöt, Vantaan vedenjakelun vahvistamiseen liittyvät strategiset
hankkeet sekä yhteishankkeet jäsenkuntien kanssa kuten esimerkiksi
Laajalahti – Otaniemi hanke, jossa on sekä Espoon että HSY:n hankkeita.
Nämä on aikataulutettu yhteistyössä niin, että näistä muodostuu järkevä
investointikokonaisuus.
Vedenpuhdistuksen saneerausinvestoinneissa on käynnissä mm.
Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen kapasiteetinnosto ja perusparannus,
Pitkäkosken pk 1 rakennussaneeraus sekä Vanhakaupungin
selkeytyshallin vesikaton ja julkisivujen saneeraus. Nämä hankkeet
jatkuvat vaihe vaiheelta myös tällä suunnittelukaudella.
Vedenjakelun uusinvestoinneissa vahvistetaan mm. Helsinki-Vantaa
lentoaseman suunnan vedenjakelua. Viemäröinnin uudisinvestoinneissa
Aleksis Kiven kadun alueella tehdään merkittäviä viemäröinnin
uudistamisia, joihin liittyy myös sekaviemäröinnin eriyttämisiä.
Alueverkoston rakentaminen jatkuu kaudella vilkkaana. Haja-asutusalueen
suurimpia kohteita ovat Kiilan, Oittaan ja Reunan alueet. Suuria
kaupunkilähtöisiä saneerauksia tehdään em. suurten raidehankkeiden
ohella erityisesti Helsingissä, jossa rakennetaan useita kokoojakatuja
kuten Kasin ratikan katuja, Mäkelänkatua, Mannerheimintietä ja Aleksis
Kiven kadun aluetta.
Jätehuollon hankkeet keskittyvät ympäristöhaittojen minimoimiseen ja
HSY:n toimipisteiden mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen.
Aluepalvelulähtöisissä investoinneissa jatketaan talousarviovuonna
yhteistyötä Kierrätyskeskuksen kanssa. Ensimmäinen Sortti-pienasema
valmistuu vuoden 2021 lopussa Koivukylän Kierrätyskeskuksen yhteyteen
ja talousarviovuonna on varauduttu toteuttamaan seuraava Sorttipienasema Espoon Nihtisillan kierrätystavaratalon läheisyyteen. Sorttiasemille haetaan talousarviovuonna aktiivisesti myös uusia
rakennuspaikkoja ja jatketaan Sortti-konseptien kehitystyötä.
Käsittelypalvelulähtöiset investoinnit keskittyvät jätteenkäsittelykeskuksen
toiminnan varmistamiseen ja ympäristöhaittojen minimoimiseen.
Talousarviovuonna toteutetaan jätteiden loppusijoitusalueiden tiiviitä
pintarakenteita ja maisemoidaan kaatopaikka-alueita ympäristölupien
mukaisesti. Hule- ja suotovesien tasauskapasiteettia lisätään ja lisäksi
toteutetaan kaasun- ja vesienhallinnan automaatio- ja sähkösaneeraukset.
Talousarviovuonna valmistaudutaan ohjaamaan biokaasulaitoksen mädäte
maatalouskäyttöön toteuttamalla vaadittavat selvitykset ja käynnistämällä
laitteistoinvestoinnit. Ämmässuon lämpötaloutta parannetaan varautumalla
investoimaan kompostointilaitoksen lämpimän poistoilman hyödyntämiseen
alueen kaukolämpöverkossa. Tällä hukkalämmön talteenottojärjestelmällä
estetään samalla toiminnasta aiheutuvien hajujen leviämistä ympäristöön.
Talousarviovuonna selvitetään myös biojätteen tunnelikompostointiajan
lisäämistä niin, että biojäte on mahdollista kompostoida nykyistä
pidempään sisätiloissa. Lisäksi tehdään biojätteen käsittelylaitosten
vuosittaiset ylläpito- ja kehittämissaneeraukset. Talousarviovuonna on
varauduttu myös käynnistämään kaatopaikkakaasun rikastamiseen
tarvittavan polttoainesäiliön ja kaasunsyöttölaitteiston suunnittelu ja
hankinta vuonna 2023, mikäli kaasun metaanipitoisuus laskee

jätteenkäsittelykeskuksen lämpöenergian tarpeen ja kaasumoottoreiden
toiminnan kannalta liian alhaiselle tasolle.
Blominmäen jätevesilietteen kehittyneisiin käsittelymenetelmiin tähtäävän
lietteen pyrolyysin koetoimintalaitoksen rakennustyöt valmistuivat vuoden
2020 lopussa. Sitä testataan vuosina 2021-2022 ja hallitukselle
raportoidaan pyrolyysin koetoimintalaitoksen toiminnasta ja koetuloksista
viimeistään mahdollisen täyden mittakaavan pyrolyysilaitoksen
investointipäätösesityksen yhteydessä, kuten koetoimintalaitoksen
hankesuunnitelman tarkistamisen hyväksymisen 20.9.2019 yhteydessä
todettiin. Täyden mittakaavan laitoksen hankintaan on jätehuollon
investointiohjelmassa varauduttu vuosina 2023-2025. Tämän merkittävän
kokoisen investoinnin toteuttaminen edellyttää ensin laitokselle asetettujen
toimintakoetulosten ja lopputuotteen laatukriteerien täyttymistä. Lisäksi on
tarkasteltava lopputuotteelle löytyvää kysyntää.
Materiaalitehokkuusinvestointina on talousarviovuonna varauduttu
poistotekstiilin lajittelu- ja esikäsittelylaitoksen hankintaan niin, että laitos
olisi mahdollista toteuttaa vuoden 2023 aikana joko itse tuotettuna tai
vaihtoehtoisesti ostopalveluna. Materiaalitehokkuusinvestointina on myös
varauduttu tulivoimalan toteutukseen investointiohjelman mukaisesti
suunnitelmakauden lopussa vuonna 2024. Tuulivoimaa koskevan
Ämmässuon asemakaavan muutoksen arvioidaan valmistuvan vielä
vuoden 2021 aikana.
Rahoitus

Perustamislainat HSY:n jäsenkunnilta ovat yhteensä 1,1 miljardia euroa,
jonka lisäksi HSY:llä on ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostettua
pitkäaikaista lainaa vuoden 2021 lopussa ennusteen mukaan noin 704
miljoonaa, mikäli vuoden 2021 tulorahoitus ja investoinnit toteutuvat
vuosiennusteen mukaisesti.
Tulorahoitus ei riitä kattamaan kuntayhtymän investointitasoa ja lainojen
lyhennyksiä, minkä vuoksi suunnitelmakauden kaikkina vuosina joudutaan
nostamaan uutta ulkopuolista lainaa yhteensä noin 447 miljoonaa euroa
riippuen toteutuvasta investointitasosta. Lainoja lyhennetään
suunnitelmakaudella yhteensä noin 231 miljoonalla. Ulkopuolisilta nostetun
pitkäaikaisen velan yhteismäärä suunnitelmakauden lopulla on noin 921
miljoonaa euroa. Velkaantumisen kasvua tulee pyrkiä taittamaan tulevina
vuosina. Tällöin on tarkasteltava investointimenojen kestävää tasoa ja
riittävän tulorahoituksen varmistamista.
Lähivuosien suurten investointien takia HSY:n omavaraisuusaste
heikkenee suunnitelmakausilla, ollen vuoden 2024 lopussa 25,4 %, kun
viimeisimmässä tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 27,6 %.
Suunnitelmakauden ylijäämäiset tulokset kasvattavat omaa pääomaa,
mutta vieraan pääoman kasvu suunniteltujen investointien rahoittamiseksi
tarvittavalla ulkopuolisella lainarahoituksella heikentää omavaraisuutta.

Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää pyytää Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten
kaupunkeja antamaan 22.9.2021 mennessä lausuntonsa Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja
taloussuunnitelmasta vuosille 2022 - 2024.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024
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Talousarviolainan ottaminen (AK)
Hallitus 18.06.2021 § 85
1092/00.01.013.0132/2020
Esittelijä

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen, puh. 09 15611
Yhtymäkokous on 13.11.2020 § 14 hyväksynyt HSY:n toiminta- ja
taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2023 ja valtuuttanut hallituksen
ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2021 talousarvion puitteissa
enintään 169 557 000 euroa.
Lyhytaikaisen rahoituksen ja maksuvalmiuden hoitamiseksi on
käytettävissä yhtymäkokouksen 20.11.2009 hyväksymät yhteensä 90
miljoonan euron kuntatodistusohjelma ja 10 miljoonan euron tililuotto.
Kuntatodistusohjelmaa käytetään joustavana ratkaisuna lyhytaikaisiin
maksuvalmiustarpeisiin.
Nyt esitetään 40 miljoonan euron taselainan ottoa investointien
rahoitukseen sekä lyhytaikaisen maksuvalmiusluoton
(kuntatodistusohjelma) konvertoimiseksi osittain pitkäaikaiseksi lainaksi.
Investointimenot ovat alkuvuonna pysyneet korkealla tasolla ja
ennusteiden mukaan jatkuvat erittäin suurina.
Laina nostetaan yhdessä erässä kesäkuun lopulla.
Tätä ennen on tilikauden aikana uutta pitkäaikaista lainaa nostettu
yhteensä 80 milj. euroa.

Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää
a. ottaa pitkäaikaista (10 v.) lainaa: 40 000 000,- euroa ja
b. oikeuttaa vs. toimitusjohtajan päättämään luotonantajasta ja
yksityiskohtaisista lainaehdoista.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

PÖYTÄKIRJA
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Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2021-2030 (AK)
Hallitus 18.06.2021 § 86
672/10.107.1070.10700/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred
Yksikönpäällikkö Jukka Saarijärvi, puh. 050 593 1023
Erityisasiantuntija Anna Arosilta-Gurvits, puh. 044 976 0178
HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2021–2030
laadittiin Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkikohtaisten
kehittämissuunnitelmien päivittämisen yhteydessä. Suunnitelmassa on
koottu HSY:n alueen kaupunkien vesihuollon kehittämistarpeet ja
määritetty kehittämistoimenpiteet ja niiden aikataulut seuraavan
kymmenen vuoden ajaksi. Kehittämissuunnitelmassa on keskitytty
yhdyskuntarakenteen kehittymisen aiheuttamien muutostarpeiden sekä
nykyisten verkostojen ulkopuolella olevien vesihuollon tarpeessa olevien
alueiden tunnistamiseen.
HSY:n alueen vedenkäyttäjien määrän arvioidaan kasvavan noin 150 000
asukkaalla vuoteen 2030 mennessä. Haja-asutusalueiden vesihuollon
kehittämistoimenpiteet perustuvat vesihuollon tarpeen arviointiin.
Verkostoja laajennetaan suunnitelmakautena muilla kuin
asemakaavoitettavilla alueilla yhteensä 900 asukkaan ulottuville. HSY:n
alueella keskitetyn vesihuollon ulkopuolella asuu tällä hetkellä noin 10 000
asukasta.
Kunnan velvollisuutena on vesihuoltolain (681/2014) 5 §:n mukaan
kehittää alueellaan vesihuoltoa yhdyskuntakehitystä vastaavasti
yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten, niille vettä toimittavien ja niiden
jätevesiä käsittelevien laitosten sekä muiden kuntien kanssa. Laki ei enää
edellytä kehittämissuunnitelman laatimista, mutta se on edelleen
suositeltava tapa täyttää vesihuoltolain mukainen vesihuollon
kehittämisvelvollisuus, sillä kehittämissuunnittelutyön aikana pystytään
käsittelemään systemaattisesti kaikki vesihuollon eri osa-alueet. Käynnissä
olevassa vesihuoltolain uudistamistyössä on myös nostettu esiin
kehittämissuunnitelman palauttaminen osaksi lain velvoitteita.
Kehittämissuunnitelma tuottaa myös tietoa HSY:n vesihuollon pitkän
tähtäimen investointien suunnittelujärjestelmään. Vesihuollon
kehittämissuunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen asiakirja.
HSY ja sen jäsenkunnat (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) ovat
sopineet vesihuollon kehittämissuunnitelmien laadinnan periaatteista
sopimuksessa ”Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen
jäsenkuntien kesken”. HSY:n alueen sekä jäsenkuntakohtaisten
vesihuollon kehittämissuunnitelmien tavoitteena on täyttää vesihuoltolain
velvoitteet sekä kuntatekniikan yhteistyön puitesopimuksessa asetetut
tavoitteet vesihuollon kehittämiselle. Kaikkien jäsenkuntien sekä HSY-

alueen vesihuollon kehittämissuunnitelmat päivitetään samanaikaisesti
neljän vuoden välein.
HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnos 2021–2030
valmistui huhtikuussa 2021 ja siitä pyydettiin lausunnot
pääkaupunkiseudun kunnilta, Uudenmaan ELY-keskukselta, Uudenmaan
liitolta, Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:ltä ja Keski-Uudenmaan
vesiensuojelun liikelaitos -kuntayhtymältä. Yhteenveto lausunnoista sekä
HSY:n vastineet esitettyihin lausumiin on esityslistan liitteenä. Lausunnot
on otettu tarpeellisin osin huomioon liitteen suunnitelmassa.
Yleisesti kehittämissuunnitelmaa pidettiin lausuntojen mukaan kattavana ja
tarpeellisena antaen hyvän lähtökohdan HSY:n alueen vesihuollon
kehittämiselle yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Lausunnoissa nostettiin
esiin Östersundomin alueeseen liittyvät asiat ja keskitettyjen ja alueellisten
jätevedenkäsittelyn ratkaisujen tärkeys. Uudenmaan ELY-keskus
kommentoi suunnitelmassa käytettyä kehittämisalueiden
priorisointimenettelyä, ja kehotti tuomaan esille, että vesihuoltolain
mukainen järjestämisvelvollisuuden arviointi tulee tehdä vesihuoltolain
periaatteiden mukaisesti, jolloin jo vain yksi laissa mainituista syistä
(terveydensuojelulliset tai ympäristönsuojelulliset syyt taikka suurehkon
asukasjoukon tarve) voi aiheuttaa järjestämisvelvollisuuden. Lausunnot on
otettu tarpeellisin osin huomioon kehittämissuunnitelmassa.
HSY-alueen suunnitelmaa ei ole asetettu yleisesti nähtäville. HSY:n
jäsenkaupungit (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa) vastaavat omien
vesihuollon kehittämissuunnitelmiensa nähtäville asettamisesta,
lausuntojen pyytämisestä ja hyväksymismenettelyistä itse asettamiensa
aikataulujen mukaisesti. Tällöin kuntalaisille tarjoutuu mahdollisuus
vaikuttaa oman kaupunkinsa vesihuollon kehittämissuunnitelmaan ennen
kaupunkikohtaisten suunnitelmien hyväksymistä.
HSY:n hallitukselle esitetään hyväksyttäväksi HSY:n alueen vesihuollon
kehittämissuunnitelma 2021–2030 ehdollisena.
Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen HSY:n alueen vesihuollon
kehittämissuunnitelman 2021–2030 ehdolla, että suunnitelma käsitellään
uudelleen, jos jäsenkuntien omalta osaltaan hyväksymät kuntakohtaiset
vesihuollon kehittämissuunnitelmat ovat ristiriidassa HSY-alueen
kehittämissuunnitelman kanssa.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
-

HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelma 2021- 2030
Liite 1 Vesihuollon kehittäminen
Liite 2 Karttamerkintöjen selitykset
Liite 3 Vesihuollon kehittämisalueiden priorisoinnin periaatteet
Liite 4 Priorisoidut alueet
Liite 5 Yhteenveto lausunnoista ja vastineet
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Esplanadin ja Etelärannan alueen vesihuoltoverkostojen saneerauksen hankesuunnitelma
(AK, esitys yhtymäkokoukselle)
Hallitus 18.06.2021 § 87
994/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred, puh. 09 1561 3002
Osastonjohtaja Jyrki Kaija, puh. 050 463 9826
Hankepäällikkö Hanna Yli-Tolppa, puh. 050 339 4219

Yleistä

Hanke käsittää Esplanadin ja Etelärannan alueen vesihuoltoverkostojen
kehittämisen ja saneerauksen. Alueen nykyinen vesihuoltoverkosto on
saneeraustarpeessa. Se on osin toteutettu 1870-luvulla ja 1900-luvun
alussa. Alueella on 3,3 km sekaviemäriä, jonka muuttamisen
erillisviemäröinniksi tämä hanke mahdollistaa.

Hankkeen kuvaus

Esplanadin alueelle on suunniteltu toteutettavaksi pitkän ajan kuluessa
mittavat verkostojen kehittämis- ja saneeraustoimenpiteet. Keskeinen osa
suunnitelmaa on uuden viemäritunnelin rakentaminen Esplanadilta
Munkkisaari-Mäntymäki viemäritunneliin. Sekaviemäriverkostot eriytetään,
jolloin alueelle rakennetaan kokonaan uudet seka-/jätevesiviemärit sekä
hulevesiviemäriverkosto. Tällöin hulevedet eriytetään jätevesistä ja alueen
viemäröintijärjestelmä muuttuu lopulta pääosin erillisviemäröinniksi. Seka/jätevesiviemärit ohjataan rakennettavaan tunneliin ja hulevedet suoraan
mereen. Suunnitelman mukaiset kohteet toteutetaan asteittain pitkän ajan
kuluessa ja pyritään yhteensovittamaan Helsingin ja YKT-osapuolten
kunnallistekniikan rakentamisen ja saneerausten kanssa.
Maaliskuussa 2021 on valmistunut Esplanadin ja Etelärannan alueen
vesihuoltoverkostojen saneerauksen yleissuunnitelman tarkastus. Työn
pohjalta hankkeen työryhmä on esittänyt valittavaksi viidestä
vaihtoehdosta (mukana VE0 eli nykytilanne) vaihtoehdon (VE3), jossa
alueen sekavedet ohjataan uuteen suunniteltavaan viemäritunneliin ja
hulevedet mereen. Tässä vaihtoehdossa aiemman yleissuunnitelman
mukaisia viemäreitä on tarkistettu lähemmäksi maanpintaa, lukuun
ottamatta väliä Eteläranta - Esplanadin viemäritunneli, joka pidetään
aiemman yleissuunnitelman mukaisena. Rakennussuunnittelun
yhteydessä tutkitaan kaivamattomien tekniikoiden ja
menetelmäsaneerausten käytön hyödyntämistä vesihuollon
rakentamisessa.
Hanke on jaettu kahteen osakokonaisuuteen, jossa ensin toteutetaan uusi
viemäritunneli Esplanadilta olemassa olevaan Munkkisaari-Mäntymäki
viemäritunneliin ja tämän jälkeen alueen maanpäälliset verkostojärjestelyt
Esplanadien ja Etelärannan alueelle.

Tunnelin jatkosuunnittelun vaihtoehdoksi on esitetty vaihtoehtoa
Keskustan huoltotunneli - Kämpin huoltopiha. Tässä vaihtoehdossa
tunnelin rakentamisen lisäksi myös käytön aikainen huolto tapahtuisi
Keskustan huoltotunnelissa sijaitsevan Kämpin huoltopihan kautta.
Vaihtoehto edellyttää tarkempaa suunnittelua Kämpin yhteydessä sekä
vuoropuhelua ja sopimista sidosryhmien kanssa.
Maanpäällisten verkostojärjestelyiden osalta on suunnittelun aikana käyty
vuoropuhelua Helsingin kaupungin eri toimialojen kanssa mukaan lukien
Kruunusillat -hanke. Yhteensovitetusta on tehty myös Esplanadin puiston
teknisen selvityksen osalta. Verkostojärjestelyiden osalta
jatkosuunnittelussa selvitetään mahdolliset yhteishankkeet kaupungin ja
YKT osapuolten kesken.
Yleissuunnitelmien tarkistuksen yhteydessä arvioitiin tarkasteltavien
vaihtoehtojen toteutettavuutta. Arviointi ryhmiteltiin kuuteen
pääkokonaisuuteen: vaihtoehtojen hyötyjen vertailu, rakentaminen,
yhteishankkeet kaupungin kanssa, riskit, hiilijalanjälki, elinkaari (sisältäen
investointikustannukset).
Työryhmä esittää jatkosuunnittelun vaihtoehdoksi herkkyystarkastelun
perusteella parhaimpia pisteitä saanutta vaihtoehtoa VE3. Tässä
vaihtoehdossa saadaan alueelle tyypilliset haasteet poistettua ja vesijohtoja viemäröintijärjestelmän toimintavarmuus hyvälle tasolle. Vaihtoehdon
VE3 hyödyt ja haasteet pääpiirteittäin ovat:
+ Saneerauksen avulla päästään eroon alueella olevista haasteista ja
alueen vesijohdot ja viemäröintijärjestelmän toimintavarmuus saadaan
hyvälle tasolle.
+ Viemäröinti tasoja on tarkistettu lähemmäksi maanpintaa
kustannuksien ja rakentamisen riskien pienentämiseksi.
+ Etelärannan kiinteistöjen turvaksi aiemmin suunnitellulle
jätevedenpumppaamolle ei ole enää tarvetta, jolloin säästytään
jätevedenpumppaamon hajuhaitoilta.
– Haasteeksi jää syvien kaivantojen muodostuminen Esplanadeilla ja
Unioninkadulla.
– Viemäritasojen nostojen myötä kiinteistöjen hulevesien eriyttäminen
pitää jatkosuunnittelun yhteydessä tarkastella tarkemmin.
Hankesuunnitelma on tehty pohjautuen yleissuunnitelman päivityksessä
esitettyyn VE3:een.
Esplanadin ja Etelärannan alueen vesihuoltoverkostojen kehittäminen ja
saneeraus
Investointiohjelmassa hankkeelle on varattu 35,2 Me ja toteutusaika on
2024-2030.
Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää hyväksyä Esplanadin ja Etelärannan alueen
vesihuoltoverkostojen saneerauksen hankesuunnitelman
investointiohjelmassa varatun mukaisena 35,2 Me (alv 0 %) ja toteutusajan
2024-2030 ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi yhtymäkokoukselle.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Esplanadien alueen verkostojen kehittämisen hankesuunnitelma
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Aleksis Kiven kadun ja Teollisuuskadun viemäritunnelin hankesuunnitelma (AK)
Hallitus 18.06.2021 § 88
995/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred, puh. 09 1561 3002
Helsingissä Aleksis Kiven kadulla ja sen ympäristössä sekä
Lautatarhankadulla on vanhaa vesijohto- ja sekaviemäriverkostoa
saneeraustarpeessa (mm. 1900-luvun alussa rakennettua vesijohtoa).
Alueella on sekaviemäröinti, jonka valuma-alue kokonaisuudessaan on
noin 150 ha.
Alueen sekaviemäröinnin eriyttäminen edellyttää uuden viemäritunnelin
rakentamista Teollisuuskadulta Lautatarhankadulle. Uusi viemäritunneli
tulee olla rakennettu valmiiksi ennen Aleksis Kiven kadun vesihuollon
saneerausta.
Tunneli toteutetaan HSY:n omana hankkeena. Aleksis Kiven kadun
vesihuollon saneeraus toteutetaan yhteishankkeena Helsingin kaupungin
kanssa.
Huleveden purkutunnelin jälkeinen huleveden purkureitti
Lautatarhankadulta Sörnäisten rantatielle ja Suvilahden kautta mereen
toteutetaan myöhemmin. Hanke toteutetaan joko HSY:n omana tai
kaupungin kanssa yhteishankkeena, kun alueen maankäyttösuunnitelmat
tarkentuvat.
Hankkeen kustannusarvio on laadittu HSY:n sekä konsultin toimesta.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio toteutettaville hankkeille on vuosina
2021-2024 Aleksis Kiven kadun ja poikkikatujen osalta 6 400 000 e ja
Teollisuuskadun viemäritunnelin osalta 6 500 000 e.

Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää hyväksyä Aleksis Kiven kadun ja Teollisuuskadun
viemäritunnelin hankesuunnitelman ja että hankkeen kustannusarvio on
2021-2024 yhteensä 12 900 000 euroa (alv 0%) kesäkuun 2021
hintatasossa.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Aleksis Kiven kadun ja Teollisuuskadun viemäritunnelin
hankesuunnitelma
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Perkkaan paineviemärin kahdennus ja vesihuollon saneeraukset Majurinkadulla,
Everstinkadulla ja Säterinkadulla, hankesuunnitelma (AK)
Hallitus 18.06.2021 § 89
996/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred, puh. 09 1561 3002
Osastonjohtaja Jyrki Kaija, puh. 09 1561 2236
Espoon Perkkaan kaupunginosassa Majurinkadulla, Everstinkadulla ja
Everstinkujalla sijaitsevat 1970-luvulla rakennetut vesijohdot, joissa on ollut
useita vuotoja. Syöpymävuodot ovat johtuneet savikon aiheuttamasta
ulkopuolisesta korroosiosta. Myös jäte- ja hulevesiviemärit ovat
huonokuntoisia ja painuneita, ja jätevesiviemärissä on todettu vuotoja.
Investointiohjelman tavoitteiden mukaisesti vesihuollon toimintavarmuutta
parannetaan kahdentamalla suurimpien pumppaamoiden paineviemärit
saneerausten yhteydessä. Tässä hankkeessa saatetaan loppuun
Perkkaan pumppaamon (JVP2030) paineviemärin kahdennus. Ko.
paineviemäri on kahdennettu jo muilta osin paitsi Majurinkadun,
Everstinkadun ja Säterinkadun osuuksilta. Perkkaan pumppaamon
sijaitsee tärkeän Monikonpuron pienvesistön vieressä.
Espoon kaupungin hankkeessa vuosien 2021-2022 aikana Majurinkatu
perusparannetaan vastaamaan asemakaavamuutoksen tarpeita.
Hankkeen yhteydessä toteutetaan HSY:n saneeraustarpeet.
Everstinkadun, Everstinkujan ja Säterinkadun osalta toteutus HSY:n
omana hankkeena investointiohjelman aikataulun mukaisesti.
Hankkeen kustannukset jakaantuvat vuosille 2021-2026. Hankkeen
kustannusarvio maaliskuun 2021 hintatasossa on 5 800 000 e (alv 0%).
Hankkeessa saneerauksen osuus on 4 250 000 e ja viemäröinnin
toimintavarmuuden ja kapasiteetin kasvattamisen 1 550 000 e.
Investointiohjelmassa kustannusarvio on ollut 5 150 000 e.

Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää hyväksyä Perkkaan paineviemärin kahdentamisen ja
Majurinkadun, Everstinkadun ja Säterinkadun vesihuollon saneerausten
hankesuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti siten, että hankkeen
kustannusarvio on 5 800 000 euroa (alv 0%) maaliskuun 2021
hintatasossa.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Perkkaan paineviemärin kahdennus ja vesihuollon saneeraukset
Majurinkadulla, Everstinkadulla ja Säterinkadulla, hankesuunnitelma
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Runkolinja Meijeritie – Pajamäentie sekä Suurpellon paineenkorotusaseman
hankesuunnitelma (AK)
Hallitus 18.06.2021 § 90
998/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred, puh. 09 1561 3002
Osastonjohtaja Jyrki Kaija, puh. 050 463 9826

Yleistä

Hankkeet liittyvät vuonna 2016 rakennettuun Länsi-Espoon runkolinjan
täydentämiseen. Vaihtoehtotarkastelut tehtiin vuonna 2012 Länsi-Espoon
runkolinjan suunnittelun aikana.

Hankkeiden kuvaus

Pitäjänmäessä Meijeritien ja Takkatien välillä saneerataan 600 m vesipäävesijohtoa. Päävesijohdon saneeraamisen yhteydessä rakennetaan
jakeluvesijohtoa 350 m.
Suurpellon säätöpaineenkorotusasema parantaa alueen vedenjakelun
toimintavarmuutta. Paineenkorotusaseman rakentamien on odottanut
alueen kaavoituksen valmistumista. Säätöpaineenkorotusasemalle
rakennetaan myös säätöventtiiliasema, jonka kautta johdetaan vettä
myöhemmin rakentuvalle Suurpellon asuinalueelle.

Kustannusarvio ja aikataulu
Investointiohjelmassa hankkeille on varattu 4,7 Me ja toteutusaika on
2020-2023.
Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää hyväksyä Runkolinja Meijeritie – Pajamäentie sekä
Suurpellon paineenkorotusaseman hankesuunnitelman
investointiohjelmassa varatun mukaisena 4,7 Me (alv 0 %) ja toteutusajan
2020-2023.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Runkolinja Meijeritie – Pajamäentie sekä Suurpellon
paineenkorotusaseman hankesuunnitelma
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Uutta linjaa Lasilaaksoon -hankesuunnitelma (AK)
Hallitus 18.06.2021 § 91
999/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred, puh. 09 1561 3002
Osastonjohtaja Jyrki Kaija, puh. 09 1561 2236
Hanke on osa hankekokonaisuutta 2120030 Espoon länsiosien
vedenjakelun kehittäminen. Espoonlahden painepiirin verkostopaineet ovat
liian alhaiset Kauklahden korkeimmilla alueilla. Alueella on myös suuret
painevaihtelut eri-laisissa kulutustilanteissa. Vedenjakeluverkoston
kapasiteetti on käynyt riittämättömäksi ja alueelle on tulossa lisää asutusta.
Alueella on liitospiste, josta myydään vettä rajamyyntinä Kirkkonummelle.
Kirkkonummi ennustaa vedenoston kasvavan tulevaisuudessa.
Tällä hankesuunnitelmalla toteutetaan vesijohto-osuus välille OpaalitieÅminnenranta sekä Kurttilantielle rakenteilla olevan vesijohdon puuttuva
osuus. Tähän hakesuunnitelmaan sisältyy lisäksi Kurttilan alueen asutusta
palvelevaa jakeluverkostoa (vesijohto, jätevesiviemäri, hulevesiviemäri)
kaduilla Kurttilantie, Kahvelitie ja Pilkkumitie.
Hankkeen kustannusarvio on laadittu HSY:n investointi- ja verkko-osaston
asiantuntijoiden toimesta ja perustuu vuoden 2021 kesäkuun hintatasoon.
Hankkeen rakennussuunnittelun mukainen kokonaiskustannusarvio on
2 000 000 e (alv 0%).

Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää hyväksyä Uutta linjaa Lasilaaksoon -hankesuunnitelman,
niin että hankkeen kustannusarvio on 2 000 000 euroa (alv 0%).

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Uutta linjaa Lasilaaksoon -hankesuunnitelma
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Seka- ja biojätteen sekä kartonkipakkausten keräys ja kuljetus vuosina 2022–2028
Hallitus 18.06.2021 § 92
789/05.050.501.5011/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo
Käyttöpäällikkö Juho Nuutinen, puh. 045 657 9310
Hankinta-asiantuntija Maija Seppälä, puh. 050 465 6328

Yleistä

Hankinta käsittää Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY- kuntayhtymän
vuosina 2022–2028 tarvitsemat seka- ja biojätteen keräys- ja
kuljetuspalvelut sekä kartonkipakkausten keräys- ja kuljetuspalvelut
seuraavasti:
Positio 1:
Sekajätteen keräys- ja kuljetuspalvelut takakuormaustyönä HelsinginKantakaupungissa urakka-alueilla 22 ja 23 ajalla 21.3.2022–8.5.2028 sekä
Itä-Helsingissä urakka-alueilla 52, 53 ja 56–59 ajalla 21.3.2022–3.3.2028.
Positio 2:
Biojätteen keräys- ja kuljetuspalvelut takakuormaustyönä Itä-Helsingissä
urakka-alueilla 71,72 ja 73 ajalla 21.3.2022–8.5.2028.
Positio 3:
Kartongin keräys- ja kuljetuspalvelut takakuormaustyönä Itä-Helsingissä
urak-ka-alueilla 117, 118 ja 119 ajalla 21.3.2022–6.11.2028.
Positio 4:
Kartongin keräys- ja kuljetuspalvelut nosturiautotyönä Itä-Helsingin urakkaalueella. ajalla 21.3.2022–6.9.2027.
Positio 5:
Seka- ja biojätteen keräys- ja kuljetuspalvelut takakuormaustyönä
Suomenlinnassa ja erityispaikoissa HSY-alueella urakka-alueilla 25, 26 ja
70 ajalla 21.3.2022–8.5.2028. Lasipakkausten, pienmetallin, muovin ja
kartongin keräys- ja kuljetuspalvelut takakuormaustyönä kaksikammio
autolla urakka-alueella 30 ajalla 21.3.2022–8.5.2028. Urakka-alueen 30
osalta palvelun ajankohtaa voidaan siirtää kaluston saatavuuden mukaan.
Hankinta on hankintalain (1397/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä
palveluhankinta. Määräaikaan 10.6.2021 klo 09:00 mennessä saatiin
tarjoukset kahdeksalta (8) alan yritykseltä.

Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valituista
tarjouksista sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille
jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan valintaperusteena on
tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saadut hinnaltaan halvimmat
tarjoukset.
Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta
sopimuksen allekirjoittamisella.
Päätösehdotus (PeK)

Hallitus päättää
a. tilata HSY:n tarvitsemat keruu- ja kuljetuspalvelut urakka-alueiden 22,
23, 25, 26, 30, 52, 53, 56, 57, 70, 71 ja 72 osalta LT Ympäristöpalvelut
Oy:ltä, urakka-alueiden 58 ja 120 osalta Urbaser Oy:ltä, urakka-alueiden
59, 117, 118 ja 119 osalta Remeo Oy:ltä sekä urakka-alueen 73 osalta
Auriga Oy:ltä hankinnan verottoman arvon ollessa enintään 23 962 286
euroa, ja
b. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta
tehtävän sopimuksen.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys hankinnasta
- Liitteet 2 ja 3 Hinta ja kustannusvertailu
- Liite 4 Toimittajien osuudet
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Hankintaoikaisu koskien konsulttipalvelut 2021 – 2025 asiantuntija-alaa 7
Hallitus 18.06.2021 § 93
1420/05.050.501.5012/2020
Esittelijä
Valmistelija

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
Hankintalakimies Mikko Piironen, puh. 050 470 7542

Yleistä

Hankintaoikaisu perustuu erityisalojen hankintalain (1398/2016) 123 §:ään.
Selvitys hankintaoikaisusta on liitteenä 1.

Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää
a. oikaista HSY:n hallituksen 28.5.2021 tekemän päätöksen § 69 ja valita
HSY:n investointeihin, kunnossapitoon ja toiminnan kehittämiseen liittyvien
konsulttipalvelujen asiantuntija-alaan 7. Vesihuollon verkostosuunnittelut
liitteen 2 mukaiset yritykset, ja
b. oikeuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankinnasta tehtävät
sopimukset.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys hankintaoikaisusta liitteineen
- Liite 2 Asiantuntija-alan 7 vertailu
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Yhtymäkokouksen 28.5.2021 päätösten täytäntöönpano
Hallitus 18.06.2021 § 94
Esittelijä
Valmistelija

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 09 1561 3004
HSY:n kevätyhtymäkokouksessa 28.5.2021 käsiteltiin seuraavia asioita;




Vuoden 2020 tilintarkastus- ja arviointikertomus, tilinpäätöksen
hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudella 1.1.31.12.2020
Vuoden 2020 henkilöstökertomus
Sidonnaisuusilmoitusten merkitseminen tiedoksi

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

Hallitus päättää
a. merkitä 28.5.2021 yhtymäkokouksen päätökset tiedoksi, sekä
b. todeta, että päätökset voidaan kuntalain 143 §:n estämättä panna
täytäntöön.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
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Hallituksen asettaminen toimikaudelle 2021-2025 (esitys yhtymäkokoukselle)
Hallitus 18.06.2021 § 95
986/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 09 1561 3004
HSY:n perussopimuksen 9 §:n mukaan HSY:llä on hallitus, joka vastaa
kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valmistelee ja panee
täytäntöön yhtymäkokouksen päätökset, valvoo kuntayhtymän etua,
edustaa kuntayhtymää, solmii sen puolesta sopimukset ja tekee muut
oikeustoimet sekä käyttää sen puhevaltaa. Hallitus edustaa kuntayhtymää
työnantajana ja vastaa kuntayhtymän henkilöstöpolitiikasta, toimintojen
yhteensovittamisesta, HSY-konsernin omistajaohjauksesta sekä huolehtii
kuntayhtymän sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.
Hallituksessa on enintään 14 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä. Yhtymäkokous valitsee jäsenet ja varajäsenet, jotka
edustavat jäsenkuntia virallisen asukasluvun suhteessa kuitenkin siten,
että kuntaryhmää, jonka muodostavat muut jäsenkunnat kuin Helsinki,
Espoo ja Vantaa, edustaa vähintään yksi varsinainen jäsen. Samaa kuntaa
edustavilla jäsenillä ei kuitenkaan voi olla enempää kuin puolet
äänivallasta (7 jäsentä) ja jokaista jäsenkuntaa tulee edustaa vähintään
yksi jäsen tai varajäsen.
Hallitukseen esitetään valittavaksi nykyiseen tapaan 14 jäsentä.
Perussopimuksen 9.2 §:n määräyksen mukainen laskelma
kuntakohtaisesta paikkajaosta on liitteenä. Sen mukaan hallitukseen on
valittava 7 Helsingin, 3 Espoon ja 3 Vantaan sekä 1 Kauniaisten kaupungin
edustaja.
Hallituksen kokoonpanon tulee täyttää kuntalain 58.3 §:n säännös
poliittisesta suhteellisuudesta. Tämä lasketaan 2021 kunnallisvaaleissa
valtuustopaikan saaneiden poliittisten ryhmien yhteenlaskettujen
äänimäärien mukaisista vertausluvuista.
Hallituksen kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta
täytettävä tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin säännös eli suhteen
miehet/naiset tulee olla 6/8, 7/7 tai 8/6.
Hallitukseen valittavalla tulee olla kuntalain 71 §:n mukainen
vaalikelpoisuus edustamansa kunnan luottamustoimeen. Hallitukseen ei
voi valita HSY:n palveluksessa olevaa henkilöä, laissa tarkoitetun HSY kuntayhtymään liikesuhteessa olevan yhteisön johtotehtävissä olevaa
henkilöä eikä laissa tarkoitettua valtion virkamiestä.

Hallituksen jäseneksi ei voida myöskään valita henkilöä, joka on HSY:n
toimitusjohtajaan tai toimialajohtajaan taikka muuhun johtavaan
viranhaltijaan hallintolain 28 §:ssä tarkoitetussa suhteessa (lähisukulainen,
eräät perheoikeudelliset tai niihin rinnastettavat suhteet sekä pysyvä
palvelus- tai toimeksiantosuhde), koska suhde muodostaisi pysyvän
esteellisyyden.
Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan perussopimuksen 9 §:n mukaan
jäsen, joka edustaa suurinta jäsenkuntaa.
HSY:n hallitus kutsuu yhtymäkokouksen koolle 1.9.2021 päättämään
luottamushenkilöiden valinnasta. Mikäli kaikkien jäsenkuntien asianomaiset
toimielimet eivät ole tehneet päätöksiä luottamushenkilöiksi valittavista,
keskeytetään kokous ja sitä jatketaan 10.9.2021 klo 10.30.
Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle
a. asetettavaksi HSY:n hallitus vuosiksi 2021 – 2025 ja valittavaksi siihen
14 jäsentä ja näille yhteensä 14 henkilökohtaista varajäsentä sekä
b. nimettäväksi yksi jäseniksi valituista puheenjohtajaksi ja yksi
varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Hallituspaikkojen jakaantuminen jäsenkuntien ja puolueiden kesken
14.6.2021
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Tarkastuslautakunnan asettaminen toimikaudelle 2021-2025 (esitys yhtymäkokoukselle)
Hallitus 18.06.2021 § 96
985/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 09 1561 3004
HSY:n perussopimuksen 25 §:n mukaan hallinnon ja talouden
tarkastamisessa noudatetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja määrätty
kuntayhtymän hallintosäännössä. Tarkastuslautakuntaan valitaan
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 3 jäsentä sekä jokaiselle
henkilökohtainen varajäsen siten, että jokaisesta jäsenkunnasta on
vähintään yksi jäsen tai varajäsen lautakunnassa.
Tarkastuslautakunnan kokoonpanon tulee täyttää kuntalain 58.3 §:n
säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Tämä lasketaan 2021
kunnallisvaaleissa valtuustopaikan saaneiden poliittisten ryhmien
yhteenlaskettujen äänimäärien mukaisista vertausluvuista. Toimitettu
laskenta liitteenä.
Tarkastuslautakunnan kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten
osalta täytettävä tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin säännös eli suhteen
miehet/naiset tulee olla 2/3 tai 3/2.
Tarkastuslautakuntaan valittavalla tulee olla kuntalain 33 §:n mukainen
yleinen vaalikelpoisuus kunnalliseen luottamustoimeen.
Tarkastuslautakuntaan ei voi valita HSY:n palveluksessa olevaa henkilöä,
laissa tarkoitettua valtion virkamiestä, HSY:n hallituksen jäsentä tai
varajäsentä eikä hallituksen jäseneen, hallituksen varajäseneen tai HSY:n
tilivelvollisiin viranhaltijoihin hallintolain 28 §:n mukaisessa suhteessa
(lähisukulainen, eräät perheoikeudelliset tai niihin rinnastettavat suhteet
sekä pysyvä palvelus- tai toimeksiantosuhde) olevaa henkilöä.
HSY:n hallitus kutsuu yhtymäkokouksen koolle 1.9.2021 päättämään
luottamushenkilöiden valinnasta. Mikäli kaikkien jäsenkuntien asianomaiset
toimielimet eivät ole tehneet päätöksiä luottamushenkilöiksi valittavista,
keskeytetään kokous ja sitä jatketaan 10.9.2021 klo 10.30.

Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle
a. asetettavaksi HSY:n tarkastuslautakunta vuosiksi 2021 – 2025 ja
valittavaksi siihen viisi jäsentä ja näille yhteensä viisi henkilökohtaista
varajäsentä sekä
b. nimettäväksi yksi jäseniksi valituista puheenjohtajaksi ja yksi
varapuheenjohtajaksi.

Päätös
Liitteet

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

- Tarkastuslautakunnan paikkajakauma poliittisen suhteellisuuden
mukaisesti 14.6.2021
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Yhtymäkokouksen 1.9.2021 koolle kutsuminen
Hallitus 18.06.2021 § 97
932/00.01.012.0120/2020
Esittelijä
Valmistelija

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 09 1561 3004
HSY:n ylimääräinen yhtymäkokous pidetään keskiviikkona 1.9.2021 klo
10.30 HSY:ssä.
Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on
lähetettävä, ellei erityisestä muusta syystä ole tarpeen noudattaa
lyhyempää kutsuaikaa, vähintään kuukautta ennen kokousta jäsenille sekä
tiedoksi kuntayhtymän hallituksen jäsenille.

Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää kutsua ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle
keskiviikkona 1.9.2021 klo 10.30. Kokousta jatketaan tarvittaessa
10.9.2021 klo 10.30.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
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Kuntalain mukaista ottomenettelyä varten toimitetut päätökset
Hallitus 18.06.2021 § 98
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 § 10, ajalta 2.6.2021
Jätehuollon toimialajohtaja
Hankintapäätös § 17-18, ajalla 9.-10.6.2021
Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen johtaja
Hankintapäätös § 1, ajalta 1.6.2021
Yleispäätös § 6, ajalta 9.6.2021
Seudullisen perusrekisterin käyttöluvat § 17, ajalta 28.5.2021
Toimitusjohtaja
Hankintapäätös § 19-23, ajalta 28.5.-14.6.2021
Yleispäätös § 14-17, ajalta 2.-9.6.2021
Vesihuollon investointiosaston johtaja
Hankintapäätös § 1-2, ajalta 27.-28.5.2021
Vesihuollon toimialajohtaja
Hankintapäätös § 27-30, ajalta 1.-11.6.2021

Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää olla ottamatta käsiteltäväksi esittelyosassa mainituissa
päätöksissä olevia asioita.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Viranhaltijoiden päätösluettelo 15.6.2021
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Tiedoksi merkittävät asiat
Hallitus 18.06.2021 § 99
Esittelijä
Valmistelija

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Jätelain muutosesitykseen annetut asiantuntijalausunnot
Lisätietoja: jätehuollon lakimies Johanna Routio, puh. 050 560 8046
Hallituksen esitys jätelain muuttamiseksi on annettu eduskunnan
käsiteltäväksi 25.3.2021. Hallituksen esityksessä ehdotetaan
muutettavaksi merkittävästi jätelakia sekä joiltakin osin
ympäristönsuojelulakia, kemikaalilakia ja rikoslakia. Muutosten taustalla on
EU:n jätesäädöspaketti, joka edellyttää jätteiden kierrätyksen merkittävää
laajentamista ja sen vuoksi on välttämätöntä säätää uusia, nykyistä
selvästi tiukempia eri toimijoihin kohdistuvia velvoitteita.
Esityksen keskeisimmät muutokset ovat kiinteistöjen
erilliskeräysvelvoitteiden minimitason säätäminen jäteasetuksella
taajamien kiinteistöissä vähintään viiteen huoneistoon kahden vuoden
kuluttua lain voimantulosta. Biojätteen keräysvaatimus laajenee kolmen
vuoden kuluttua lain voimaantulosta jokaiseen asuinkiinteistöön yli 10 000
asukkaan taajamissa. Lisäksi ehdotukseen sisältyy kunnille ja pakkausten
tuottajille säädettävä velvoite järjestää pakkausjätteiden keräys
yhteistoiminnassa siten, että pakkausten tuottajat vastaavat 80 % koko
pakkausjätehuollon kustannuksista. Yhteistyömallissa kunta keräisi
pakkausjätteen kiinteistöiltä ja tuottaja korvaisi yhdessä sovituin perustein
kustannuksia kunnalle. Kunta hyvittäisi tuottajan korvauksen jätemaksussa
asukkaalle. Lisäksi kunnalle tulisi velvoite järjestää tekstiilijätteen
erilliskeräys vuoden 2023 alusta lukien aluekeräyksenä. Esitykseen
sisältyy myös siirtyminen kunnan keskitetysti kilpailuttamiin
jätteenkuljetuksiin bio- ja pakkausjätteiden osalta.
Toimialajohtaja Petri Kouvo on ollut eduskunnan talousvaliokunnan
kuultavana 11.5.2021 (kirjallinen asiantuntijalausunto liite 1). Lisäksi
ympäristövaliokunta on pyytänyt HSY:n kirjallisen asiantuntijalausunnon
(liite 2). HSY on ausunnoissaan kannattanut ehdotusta ja sen tavoitteita
yleisesti, mutta tuonut esiin epäyhtenäisen kuljetusjärjestelmän ja
vastuunjaon aiheuttamat haasteet kierrätysasteen nostotavoitteille. Lisäksi
HSY on lausunnossaan käsitellyt lakiehdotuksen käytännön vaikutuksia
pääkaupunkiseudun jätehuoltoon.
Markkinaoikeus hylkäsi valituksen HSY:n hankintapäätöksestä
Lisätietoja: hankintalakimies Mikko Piironen, puh. 050 470 7542

HSY:n hallitus päätti 9.10.2020 päätöksellään § 117 hankkia ferrosulfaatin
varastointi-, purku- ja lastauspalveluja jaksolla 1.11.2020 – 31.12.2023.
Päätökseen sisältyy mahdolliset optiokaudet 1.1.2024 – 31.12.2023 ja
1.1.2025 – 31.12.2025. Hankinta toteutettiin yhteishankintana, eli niin
sanottuna hankintarenkaana, jossa tarjouskilpailun päätoteuttajana toimi
HSY. Kemira Oyj teki HSY:lle 23.10.2020 hankintaoikaisuvaatimuksen
sekä jätti valituksen 23.10.2020 markkinaoikeuteen. HSY:n hallitus hylkäsi
13.11.2020 päätöksellään § 133 kyseisin hankintaoikaisuvaatimuksen.
Markkinaoikeus on päätöksellään 28.5.2021 ratkaissut asian ja hylännyt
valituksen. HSY ei ollut menetellyt hankinnassaan hankintasäännösten
vastaisesti. Markkinaoikeuden päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus
myöntää valitusluvan.
Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2020
Lisätietoja: osastonjohtaja Mari Heinonen, puh. 09 1561 3187
Pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen yhteisen vuosiraportin
tarkoituksena on tarjota sekä valvoville viranomaisille että kuntalaisille
kokonaiskuva jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta sekä
puhdistustehokkuudesta vuonna 2020. Raportissa kuvataan myös vuoden
keskeisimmät kehittämishankkeet ja sidosryhmiä kiinnostavat projektit.
Vuonna 2020 jätevedenpuhdistuksen kehittämishankkeissa painopisteinä
olivat fosforin talteenotto, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen,
lääkeaineiden ja teollisuusjätevesien parempi hallinta Itämeren alueella
sekä ylivuotojen vähentäminen.
Vuoden 2020 raportissa käsitellään myös toiminnan häiriötilanteita ja
riskienhallinnan kehittämistä. Viemäriverkoston hallinnan hankkeet ovat
raportissa aiempaa kattavammin esillä. Koronapandemia on aiheuttanut
muutoksia myös jätevedenpuhdistuksessa: kaupunkilaisten uudet
hygieniatottumukset on moninkertaistanut pumpputukosten määrän.
Puhdistamotyössä kaikki kohtaamiset vähennettiin minimiin mm.
porrastamalla töihin tulo- ja lähtöaikoja sekä taukoja. Kokoukset siirrettiin
verkkoon ja harrastustoiminta keskeytettiin.
Talvi 2020 oli poikkeuksellisen sateinen. Siitä huolimatta 2020 oli
molempien puhdistamoiden tulosten osalta normaali, ja HSY:n
jätevedenpuhdistamot täyttivät kaikki ympäristölupien määräykset sekä
pitoisuuksien että poistotehokkuuksien osalta. Kokonaisuudessaan
puhdistamoiden fosforikuormitus mereen oli 29 tonnia ja typpikuormitus oli
1134 t. Myös strategiset, lupamääräyksiä tiukemmat tavoitteemme (fosfori
38 t ja typpi 1200 t) saavutettiin.
Linkki raporttiin: Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2020 (hsy.fi)
Katsaus kevään 2021 ilmanlaatuun
Lisätietoja: Ilmansuojeluyksikön ilmansuojeluasiantuntija Saija Korhonen,
puh. 050 5963 102, ilmansuojeluyksikön päällikkö Hanna Manninen, puh.
050 401 7826
HSY mittaa ilmanlaatua ja terveydelle haitallisten ilmansaasteiden
pitoisuuksia 11 mittausasemalla ympäri pääkaupunkiseutua. Keväällä 2021
HSY:n mittausten mukaan ilmanlaatu oli tavanomaisella tasolla. Katupöly

heikensi ajoittain ilmanlaadun erittäin huonoksi. Kevään 2021 ilmanlaatu oli
huonompi kuin edellisenä vuonna, jolloin ilmanlaatu oli poikkeuksellisen
hyvä leudon talven ja koronaepidemian rajoitustoimien vuoksi, kun
liikennemäärät sekä liikenteen päästöt vähentyivät voimakkaasti.
Katupöly heikensi ilmanlaatua erityisesti maalis- ja huhtikuussa 2021,
jolloin ilmanlaatu heikkeni huonoksi tai erittäin huonoksi enimmillään 108
tunnin ajan Helsingin Töölöntullissa. Helsingissä Mäkelänkadulla
ilmanlaatu heikkeni maalis-huhtikuussa huonoksi tai erittäin huonoksi 65
tunnin ajan. Ilmanlaatu oli huonompi kuin edellisenä keväänä, jolloin
Mäkelänkadulla ilmanlaatu heikkeni huonoksi tai erittäin huonoksi 55
tunnin ajan (tammi−maaliskuussa).
Vuonna 2021 pölyisiä päiviä oli tammi-toukokuun aikana edellisvuotta
enemmän. Pölyisintä oli Helsingissä Töölöntullissa, jossa mitattiin 13
päivänä korkeita ilman hiukkaspitoisuuksia. Hengitettävien hiukkasten rajaarvotaso (50 µg/m3) ylittyi tänä vuonna tammi−toukokuussa Helsingissä
Töölöntullissa 13, Mäkelänkadulla 10 ja Mannerheimintiellä 4, Espoon
Matinkylässä 7 ja Leppävaarassa 5, sekä Vantaan Tikkurilassa ja
Ruskeasannassa 2 päivänä. Raja-arvotaso ei ole ylittynyt Espoon
Luukissa, Helsingin Kalliossa eikä Katajanokalla. Kansallinen raja-arvo ei
ylittynyt millään mittausasemalla, koska raja-arvotason ylityksiä sallitaan 35
päivänä vuodesa. Raja-arvo ei ole ylittynyt pääkaupunkiseudulla vuoden
2006 jälkeen tehostuneiden katujen puhdistustoimien ansiosta.
Hengitettävien hiukkasten WHO:n vuorokausiohjearvo (50 µg/m3, 3 ylitystä
sallitaan vuodessa) ylittyi keväällä Helsingissä Töölöntullissa,
Mäkelänkadulla ja Mannerheimintiellä, Espoossa Matinkylässä ja
Leppävaarassa. Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuuden
kansallinen ohjearvo (70 µg/m3) ylittyi maaliskuussa Töölöntullissa ja
Matinkylässä sekä huhtikuussa Töölöntullissa, Mäkelänkadulla ja
Matinkylässä.
Otsonin terveysperusteinen pitkän ajan tavoitearvo (120 µg/m3) ylittyi
toukokuussa Helsingissä Kalliossa, Vartiokylässä ja Mäkelänkadulla sekä
Espoossa Luukissa. Väestölle tiedottamisen kynnysarvo (180 µg/m3) ei
ylittynyt. Otsonin terveysperusteisen pitkän ajan tavoitteen ylittyminen on
tavanomaista hellejaksoilla. Otsonipitoisuudet ovat suurimmillaan
aurinkoisella säällä keväällä ja kesällä taajamien ulkopuolella.
Kevään 2021 ilmanlaatukatsaus on luettavissa HSY:n verkkosivulla
osoitteessa https://www.hsy.fi/ilmanlaatukatsaus
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
- Liite 1 HSY lausunto Talousvaliokunta 11.5.2021
- Liite 2 HSY lausunto Ympäristövaliokunta 18.5.2021

- Liite 3 Kirjallisen asiantuntijalausunnon liite, HE 40/2021 vp
- Liite 5 Toimitusjohtajan päätökset myönnetyistä täyttöluvista vuonna
2021
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Muut asiat ja seuraava kokous
Hallitus 18.06.2021 § 100
Esittelijä
Valmistelija

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

Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää pitää seuraavan kokouksen perjantaina 27.8.2021, klo
15.00. Esikokous alkaa klo 14.30. Kokouspaikka täsmentyy myöhemmin.

Käsittely

Henkilöstöjohtaja Pia Mäkeläinen esitteli toimitusjohtajan valintaprosessin
aikataulua ja keskusteltiin elokuun hallituksen kokousajoista.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 83, § 84, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 94, §
95, § 96, § 97, § 98, § 99, § 100

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 85
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.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 92
OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Hankinnan ylittäessä hankintalain kansallisen kynnysarvon
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta
vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25-26 §:n mukaisen
kynnysarvon.
I OIKAISUOHJE
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä
hankintalain 132-134 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi
tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen).
Hankintaoikaisun tekoaika
Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi
sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana
pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta
tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi
oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu on toimitettava HSY:n kirjaamoon sen aukioloaikana ma-pe klo 8.30 -15.30.
Hankintaoikaisun toimittaminen postitse tai sähköpostitse tapahtuu lähettäjän vastuulla.
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 100, 00066 HSY
Käyntiosoite: Ilmatori 1, 00240 Helsinki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hsy.fi
Puhelinnumero: 09 1561 2010
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Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen
voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
II VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian
markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai
dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea
valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta
odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että
ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai
valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi
sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana
pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta
tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden
perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä
koskevan hankintayksikön ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa
tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä.
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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.
Markkinaoikeuden yhteystiedot:
Markkinaoikeus
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelinnumero 029 564 3300, fax 029 564 3314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Aukioloaika: ma-pe klo 8.00-16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa
markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta
kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä
koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä
asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.
Odotusaika
EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän
kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja
valitusosoituksen tiedoksi.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava
hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Oikeudenkäyntimaksut
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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: § 93
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.

