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Kokouksen järjestäytyminen
Hallitus 15.10.2021 § 128

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sekä
b. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Kristiina Kokon (varalla Kari Kuusisto) ja
Anna Korkmanin (varalla Paula Lehmuskallio).

Päätös

Hallitus päätti
a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sekä
b. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Kristiina Kokon ja Anna Korkmanin.
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Hallitus

§ 129

10/2021

15.10.2021

Jäsenkaupunkien lausunnot alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022–2024
(AK)
Hallitus 15.10.2021 § 129
1004/02.020.200.2000/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Controllerit Iina Kuutti ja Paula Mäkilaurila, puh. 09 15611
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). HSY:n perussopimuksen
11§:n mukaan kuntayhtymän on pyydettävä jäsenkaupungeilta kirjalliset
lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmasta ennen sen hyväksymistä.
HSY:n hallitus käsitteli 18.6.2021 alustavaa toiminta- ja
taloussuunnitelmaa vuosille 2022–2024 ja päätti pyytää siitä
jäsenkaupunkien lausunnot pohjaksi suunnitelman jatkovalmistelulle.
Lausunnot saatiin kaikilta jäsenkaupungeilta.
Lausunnot ja niistä ilmenevät kehitysehdotukset otetaan huomioon
toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksen valmistelussa. Hallitus päättää
15.10.2021 suunnitelman esittämisestä yhtymäkokoukselle
hyväksyttäväksi.
Jäsenkaupungit ovat pääosin tyytyväisiä alustavaan toiminta- ja
taloussuunnitelmaan, tavoite- asettelun todetaan perustuvan loogisesti
strategisisiin päämääriin ja olevan linjassa kaupunkien strategisten
tavoitteiden kanssa.
Kaupungit muistuttavat PKS-kaupunginjohtajien hyväksymistä
omistajaohjauksen tavoitteista:









Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi
Tuottavuusohjelman laatiminen ja toimeenpano
Vesihuollon osalta tavoitteena tulee olla tariffien reaalisten
hinnankorotusten hillitseminen
Investointien kokonaistaso rahoituksellisesti kestävälle tasolle
Kotitalousjätteen kierrätysaste 54 %
Kuntayhtymän vuosien talousarviovalmistelussa otetaan huomioon
peruspääomalle maksettava 0,5 %:n korvaus vuodelle 2022, 1 %:n
vuosille 2023 ja 2024 ja 1,5 %:n vuodelle 2025
HSY:n oman toiminnan ja ulkoisten palveluiden
kasvihuonekaasupäästöt enintään 150 000 t CO2-ekv
Vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen ja toimivuuden
mittaaminen

Kaupungit kiinnittävät huomiota HSY:n investointien kestävän tason
määrittelyyn ja investointien priorisointiin. Investointiohjelman
uudelleenarvioinnissa on tärkeää pitäytyä niissä investoinneissa ja

perustoiminnoissa, jotka liittyvät perussopimuksen mukaisiin tehtäviin.
Pidemmällä aikavälillä investoinnit tulisi kattaa tulorahoituksella.
Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää merkitä tiedoksi yhteenvedon jäsenkaupunkien
lausunnoista HSY:n alustavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2022–
2024.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
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HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2022–2024 (esitys yhtymäkokoukselle, AK)
Hallitus 15.10.2021 § 130
1004/02.020.200.2000/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Tommi Fred
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.
HSY:n perussopimuksen mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmasta on
pyydettävä jäsenkaupunkien lausunnot ennen sen hyväksymistä. HSY:n
hallitus käsitteli 18.6.2021 alustavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa
vuosille 2022–2024 ja päätti pyytää siitä jäsenkaupungeilta lausunnot
22.9.2021 mennessä. Saadut lausunnot merkittiin tiedoksi hallituksessa
15.10.2021.
Talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa tuottavuustavoitteena on ollut
keskimääräinen 1,5 %:n vuotuinen tuottavuuden paraneminen.
Myyntituottojen budjetoinnissa on huomioitu toimintavolyymien ja
toiminnan muutokset sekä esitetyt vesihuollon ja jätehuollon
taksamuutokset.
Yleisenä kustannustason muutoksena talousarviovuodelle 2022 on
käytetty 1,3 %:ia, ellei tarkempaa ennustetta ole ollut käytettävissä.
Suunnitelmavuodet on esitetty vuoden 2022 hintatasossa.
Toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksessä on huomioitu kaupunkien
lausunnot ja siihen on tehty HSY:n toiminnassa ja toimintaympäristössä
kesän ja syksyn aikana tapahtuneista muutoksista aiheutuvat
tarkennukset.

Tavoitteet

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





Ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijä
Korkea toimintavarmuus
Sujuvat palvelut
Vakaa talous

sekä 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 76,4 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 8,7 miljoonaa
jäteastiatyhjennystä ja kuljetetaan jätteitä yhteensä noin 395 000 tonnia.
Tonnit ovat samaa tasoa kuluvan vuoden ennusteen kanssa ja
tyhjennysmäärät hieman korkeammat. Jätteen energiakäyttöön Vantaan
Energian jätevoimalaan toimitetaan jätteitä yhteensä 232 000 tonnia.
Käsittelypalveluissa vastaanotetaan jätteitä yhteensä noin 272 000 tonnia,
josta biojätettä on noin 48 000 tonnia.

Henkilöstö

Henkilöstön määrällinen tarve on arvioitu henkilöstösuunnitelmassa
vuosille 2022–2024. Vuoden 2022 keskimääräinen henkilöstömäärä on
suunnitelmassa yhteensä 848 henkilötyövuotta, joka on 2 htv enemmän
kuin vuoden 2021 suunnitelmassa.

Käyttötalous

HSY:n toimintatuotot vuonna 2022 ovat 399,7 miljoonaa, 3,9 miljoonaa
(1,0 %) enemmän vuoden 2021 ennusteeseen verrattuna. Myyntituottojen
budjetoinnissa on otettu huomioon toimintavolyymien muutokset sekä
esitetyt asiakashintamuutokset.
Vesihuollon käyttö- ja perusmaksuihin on laskettu 3,3 % korotus.
Kaupunkien maksama korvaus yleisten alueiden hulevesistä on
pienentänyt jäteveden käyttömaksun korotustarvetta. Hintojen nostotarve
perustuu menossa olevan suuren investointitarpeen ja siitä seuraavien
pääomakulujen kasvun kattamiseen.
Jätehuollon toimintatuottojen arvioidaan kasvavan maltillisesti
suunnitelmakaudella. Kiinteistöjen jätehuollon hintoihin esitetään
alustavasti talousarviovuodelle ainoastaan inflaatiotarkastusta 1,3 %.
Sortti-asemien hintoihin ei tehdä muutoksia vuodelle 2022.
Jäsenkunnilta perittävät kuntaosuudet ovat noin prosentti HSY:n
toimintatuotoista. Kuntaosuuksilla katetaan ne seutu- ja ympäristötiedon
sekä ilmastoinfon toiminta- ja pääomamenot, 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 %.
HSY:n toimintamenot vuonna 2022 ovat 207,8 miljoonaa euroa eli 15,6
miljoonaa (8,1 %) enemmän vuoden 2021 ennusteeseen verrattuna.
Toimintamenojen budjetoinnissa on huomioitu toiminnan muutokset ja
merkittävimmät tiedossa olevat kustannusmuutokset, kertaluontoiset
menoerät kuten Suomenojan laitoksen purkukustannukset ja arvioitu
kunta-alan palkkaratkaisun vaikutus +1,5 %.
Toimintatuottojen ja -kulujen erotuksena syntyvä toimintakate vuonna 2022
on 194,1 miljoonaa (48,6 %), kun sen vuonna 2021 ennustetaan olevan
205,8 miljoonaa (52,0 %).

Nettorahoitusmenot vuonna 2022 ovat 65,3 miljoonaa. Korkokuluista 60,6
miljoonaa euroa on jäsenkunnille perustamislainoista maksettavia korkoja.
Vuonna 2022 jatkuu lisäksi koron maksaminen HSY:n peruspääomasta
jäsenkunnille 2,5 miljoonan euron suuruisena. Rahoitustuottoihin on
budjetoitu 2,4 miljoonan euron osinkotuotot Uudenmaan Woima Oy:ltä
vuodelle 2022.
Toimintakatteen ja rahoituserien jälkeen syntyvä vuosikate osoittaa sen
tulorahoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi
investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuonna 2022 vuosikate on 128,8
miljoonaa, kun investoinnit ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä 299,8
miljoonaa euroa. Suunnitelmakaudella joudutaankin turvautumaan
merkittävään ulkopuoliseen lainarahoitukseen.
Tilikauden tulos vuonna 2022 on vuosikatteesta vähennettävien pysyvien
vastaavien (käyttöomaisuus) poistojen jälkeen 2,0 miljoonaa euroa
ylijäämäinen. Jätehuollon investointivarauksen aiempaan purkamiseen
liittyvien poistoerokirjausten ja vesihuollon tuloksesta maksettavien
tuloverojen jälkeen tilikauden ylijäämä on 2,0 miljoonaa euroa.
Investoinnit

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen
toukokuussa 2020 hyväksymiin investointiohjelmiin vuosille 2021–2030,
joihin on tehty joitakin tarkennuksia.
Vuonna 2022 investoinnit ovat yhteensä 224 miljoonaa euroa, josta 198
miljoonaa on vesihuollon ja 22,4 miljoonaa jätehuollon investointeja.
Merkittävä muutos investointitasoon suunnitelmakaudella johtuu
Blominmäen jätevedenpuhdistamon valmistumisesta, mikä pudottaa
vesihuollon kokonaisinvestointien määrän suunnitelmakauden vuosilla
lähemmäksi pitkän ajan keskiarvoa eli alle 200 milj. euron vuosittaisen
tason. Vesihuollon investointien taso säilyy suunnitelmakaudella kuitenkin
aiemmin arvioitua (mm. 10 vuoden investointiohjelma) korkeammalla
tasolla johtuen pääosin jäsenkuntien aiemmin arvioitua korkeampana
säilyvästä infrastruktuuri-investointien tasosta. Erityisesti suuret
raidehankkeet käynnistyessään nostavat näiden investointien määrää.
Tämä nostaa erityisesti johtosiirtojen ja osin verkostojen
saneerausinvestointien kustannuksia. Suunnitelmakaudella alkavat
Kruunusillat- ja Kalasatama-hankkeet ovat tyyppiesimerkkejä kauden
raidehankkeista. Kaavoituksen mukainen laajentuminen säilyy vakaan
korkealla tasollaan.
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 uudisinvestoinneissa 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, Riipilän ja Reunan alueet. Suuria
kaupunkilähtöisiä saneerauksia tehdään em. suurten raidehankkeiden
lisäksi 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 ensimmäinen Sortti-pienasema
valmistuu vuoden 2021 lopussa Koivukylän Kierrätyskeskuksen yhteyteen
ja talousarviovuonna on varauduttu toteuttamaan seuraava Sorttipienasema Espoon Nihtisillan kierrätystavaratalon läheisyyteen. Lisäksi
käynnistetään myös uuden Sortin tukikohtarakennuksen rakennustyöt ja
jatketaan Kivikon vaarallisen jätteen varaston saneeraustöitä.
Käsittelypalvelulähtöiset investoinnit keskittyvät jätteenkäsittelykeskuksen
toiminnan varmistamiseen ja ympäristöhaittojen minimoimiseen.
Suunnitelmakaudella toteutetaan muun muassa jätteiden
loppusijoitusalueiden tiiviitä pintarakenteita ja maisemoidaan kaatopaikkaalueita ympäristölupien mukaisesti, lisätään suoto- ja hulevesien
tasauskapasiteettia ja toteutetaan käsittelykenttiä Ämmässuolle ja
Seutulaan. Lisäksi toteutetaan kaasun- ja vesienhallinnan automaatio- ja
sähkösaneeraukset sekä biojätteen käsittelylaitosten vuosittaiset ylläpitoja kehittämissaneeraukset ja valmistaudutaan ohjaamaan
biokaasulaitoksen mädäte maatalouskäyttöön. Ämmässuon lämpötaloutta
parannetaan varautumalla investoimaan kompostointilaitoksen lämpimän
poistoilman hyödyntämiseen alueen kaukolämpöverkossa ja selvitetään
biojätteen tunnelikompostointiajan lisäämistä, tavoitteena estää hajujen
leviämistä ympäristöön. Materiaalitehokkuusinvestointina on
talousarviovuonna varauduttu osallistumaan poistotekstiilin lajittelu- ja
esikäsittelylaitteiston hankintaan niin, että lajittelu olisi mahdollista
toteuttaa vuoden 2023 aikana joko itse tuotettuna tai vaihtoehtoisesti
ostopalveluna. Blominmäen jätevesilietteen kehittyneisiin
käsittelymenetelmiin tähtäävän lietteen pyrolyysin koetoimintalaitoksen
rakennustyöt valmistuivat vuosien 2020-2021 vaihteessa.
Suunnitelmakaudella ei ole varauduttu täyden mittakaavan laitoksen
rakentamiseen vaan investointivarausta käsitellään investointiohjelman
2023-2032 hyväksymismenettelyn yhteydessä, kun koetoimintalaitoksen
tulokset valmistuvat. Suunnitelmakaudella ei ole myöskään varauduttu
tuulivoimalainvestointiin, tarvetta tarkastellaan 2023–2032
investointiohjelman laadinnan yhteydessä.
Muut toimintaa tukevat investoinnit keskittyvät talousarviovuonna ja
suunnitelmakaudella lähinnä jäteastiahankintoihin, Seutulan alueen
kehittämiseen kiertotalouden tarkoituksiin ja jätehuollon operatiivisiin
järjestelmäinvestointeihin. Lisäksi suunnitelmakaudella on varauduttu
investoimaan tarvittaviin maanhankintoihin, joista Uuden Sorttiaseman
tontin maanhankinta ajoittuu vuodelle 2023.
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 689
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 436 miljoonaa euroa riippuen toteutuvasta investointitasosta.
Lainamäärä sisältää myös nykyisen lainakannan uudelleen rahoitusta.
Lainoja lyhennetään suunnitelmakaudella yhteensä noin 227,7 miljoonalla
eurolla. Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikaisen velan yhteismäärä
suunnitelmakauden lopulla on noin 897 miljoonaa euroa.
Lähivuosien suurten investointien takia HSY:n omavaraisuusaste
heikkenee suunnitelmakausilla, ollen vuoden 2024 lopussa 26,0 %, kun
viimeisimmässä tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 27,6 %.
Suunnitelmakauden osin ylijäämäiset tulokset kasvattavat omaa pääomaa,
mutta vieraan pääoman kasvu suunniteltujen investointien rahoittamiseksi
tarvittavalla ulkopuolisella lainarahoituksella heikentää omavaraisuutta.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se
a. hyväksyy Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toiminta- ja
taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2024 liitteen mukaisena,
b. päättää valtuuttaa hallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa
vuoden 2022 talousarvion puitteissa enintään 167 900 000 euroa,
c. päättää talousarviovuoden sitovat määrärahat seuraavasti;
- Vesihuollon toimintamenot 119 833 000 euroa
- Vesihuollon investointimenot (netto) 198 000 000 euroa
- Jätehuollon toimintamenot 86 332 000 euroa
- Jätehuollon investointimenot (netto) 22 350 000 euroa

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024
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Vesihuollon maksut 1.1.2022 alkaen (AK)
Hallitus 15.10.2021 § 131
885/10.107.1071.10710/2020
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Yksikön päällikön sijainen Mervi Copeland, puh. 09 1561 3088
Erityisasiantuntija Johanna Aarnisalo, puh. 09 1561 2194
Hallituksen päätettäväksi esitetään vesihuollon käyttö-, perus- ja
liittymismaksujen sekä sprinklerimaksujen tarkistamista 1.1.2022 alkaen.
Vesihuollon käyttö- ja perusmaksujen tarkistaminen 1.1.2022
Vesihuoltolain mukaan vesihuollon maksuilla tulee pitkällä aikavälillä
kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja toiminnan kustannukset. Lisäksi
maksujen tulee olla sellaiset, että ne mm. edistävät veden säästäväistä
käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä. Käyttö- ja perusmaksuilla
katetaan pääosin vesi- ja viemäriverkoston ylläpito- ja tuotantokulut, joita
ovat:





raakaveden hankinta ja puhdistus
talousveden johtaminen vedenpuhdistuslaitokselta asiakkaille
jäteveden johtaminen kiinteistöltä jätevedenpuhdistamolle
jäteveden puhdistaminen ja poisjohtaminen

Vesihuollon käyttömaksut peritään kiinteistön käyttämän veden määrän
perusteella. Käyttömaksujen lisäksi vesihuoltoverkostoon liittyneeltä
asiakkaalta peritään veden, jäteveden ja huleveden perusmaksuja
kiinteistön kerrosalaluokan, kiinteistötyypin ja palveluiden käytön
perusteella.
Vesihuollon talousmallilla arvioidaan investointirahoituksen vuosittaista
reaalikorotustarvetta. Hallitus hyväksyi 15.5.2020 investointiohjelman
yhteydessä talousmallin, missä reaalikorotuksen vuositaso oli 2,0 %.
Tämän lisäksi tehdään vuosittainen inflaatiotarkistus. Nyt ehdotettava
hinnankorotus on reaalikorotuksen osalta maltillisempi 1,7 %. Huomioiden
tämä reaalikorotus ja vuodelle 2022 tarkennettu VM:n inflaatioennuste 1,6
% ehdotetaan, että keskimääräinen hinnankorotus käyttö- ja
perusmaksuille on noin 3,3%.
Käyttömaksut
Veden ja jäteveden käyttömaksujen yksikköhinnoiksi vuodelle 2022 esitetään (suluissa nykyisin voimassa olevat hinnat):
Vesimaksu, e/m3:
veroton (alv 0 %) 1,27 (1,23)
verollinen (alv 24 %) 1,57 (1,53)

Jätevesimaksu, e/m3:
veroton (alv 0 %) 1,49 (1,44)
verollinen (alv 24 %) 1,85 (1,79)
Perusmaksut
Perusmaksu jakaantuu vesi-, jätevesi- ja hulevesiosuuksiin. Perusmaksun
yksikköhinnaksi vuodelle 2022 esitetään (suluissa nykyisin voimassa
olevat hinnat):
Perusmaksu, e/kerros-m2/kk:
veroton (alv 0 %) 0,0178 (0,0172)
verollinen (alv 24 %) 0,0221 (0,0213)
Lisäksi ehdotetaan perusmaksun perusteena olevien
kiinteistötyyppikertoimien korotusta toimisto- ja julkisten rakennusten osalta
seuraavasti (suluissa nykyisin voimassa oleva kerroin):
Toimistorakennukset: 1,9 (1,8)
Julkiset rakennukset: 1,7 (1,6)
Kertoimien tarkistuksella on tavoitteena asteittain yhdistää ja tiivistää
maksuluokkia.
Vesihuollon liittymismaksujen tarkistaminen 1.1.2022
Vesihuoltoverkostoon liittyvältä asiakkaalta peritään kertaluonteinen liittymismaksu, joka oikeuttaa liittymään HSY:n verkostoon. Liittymismaksu
määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, kerrosalan ja palveluiden käytön
perusteella. Liittymismaksuilla katetaan merkittävä osa vesihuollon alueverkoston rakentamiskustannuksista. Liittymismaksuhintoihin esitetään
vastaavia korotuksia kuin vesimaksuihin eli 3,3 % korotusta vuodelle 2022.
Liittymismaksut
Liittymismaksun yksikköhinnaksi vuodelle 2022 esitetään (suluissa nykyisin
voimassa olevat hinnat):
Liittymismaksu, e/kerros-m2:
veroton (alv 0 %) 4,13 (4,00)
verollinen (alv 24 %) 5,12 (4,96)
Vesihuollon sprinklerimaksujen tarkistaminen 1.1.2022
HSY:n vesihuollon sprinkleriliittymistä perittävien maksujen
maksuperusteet sekä sprinkleriliittymien sopimus- ja toimitusehdot
yhtenäistettiin 1.6.2013 alkaen koko HSY:n alueella. Sprinklerimaksut
perustuvat kiinteään vuotuiseen sprinklerimaksuun ja sopimuskohtaiseen
toimitusvesimäärään. Toimitusvesimäärä perustuu pääsääntöisesti
asiakkaan ilmoitukseen sprinklerilaitteiston vedentarpeesta.
Sprinklerimaksuja tarkistetaan ensimmäistä kertaa vuoden 2013 jälkeen.
Sprinklerimaksuhintoihin esitetään vastaavia korotuksia kuin vesimaksuihin
eli 3,3 % korotusta vuodelle 2022.
Sprinklerimaksut
Vuodelle 2022 esitetään seuraavia hintoja (suluissa nykyisin voimassa
olevat hinnat):

Sprinklerimaksun kiinteä osuus, e/vuosi:
veroton (alv 0 %) 516,50 (500,00)
verollinen (alv 24 %) 640,46 (620,00)
Kapasiteettivarauksen yksikköhinta, e/l/s:
veroton (alv 0 %) 62,00 (60,00)
verollinen (alv 24 %) 76,88 (74,40)
Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. hyväksyä HSY:n vesihuollon käyttö-, perus- ja liittymismaksut voimaan
tulevaksi 1.1.2022 alkaen liitteen mukaisena.
b. hyväksyä HSY:n sprinklerimaksut voimaan tulevaksi 1.1.2022 alkaen
liitteen mukaisena.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite1 Vesihuollon hinnasto 2022
- Liite 2 Vesihuollon sprinklerimaksuhinnasto 2022

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 132

10/2021

15.10.2021

Vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2022 alkaen
Hallitus 15.10.2021 § 132
885/10.107.1071.10710/2020
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Vt. vesihuollon toimialajohtaja Jyrki Kaija, puh. 09 1561 3002
Vt. osastonjohtaja Pentti Janhunen, puh. 050 320 7597
Vesihuollon palvelumaksuhinnasto sisältää palvelumaksuja uuden liittymän
hankkijalle ja vanhan liittymän saneeraajalle sekä eräiden muiden HSY:n
tarjoamien vesihuollon palvelujen käyttäjille. Palvelumaksuhinnastossa on
kerrottu hinnoittelu mm. seuraaville palveluille:
 henkilötyön tuntiveloitukset
 eräiden työkoneiden (esim. painehuuhteluauto) tuntiveloitukset
 vesimittarin luennan ja vaihdon veloitukset
Palvelumaksuhinnaston rakenne ja sisältö ovat pysyneet pääosin
ennallaan. Etäluettavien vesimittareiden käyttöönotto on tarkoitus aloittaa
vuoden 2022 aikana ja tähän osioon on etäluennan teknisten ratkaisujen
tarkentumisen myötä tehty eräitä tarkennuksia lähinnä käytettävään
terminologiaan sekä eräitä asian vaatimia täydennyksiä.
Vesihuollon palvelumaksuhintoihin on tehty 2021 hintoihin nähden 1,6 %:n
korotus yleisen inflaation kehityksen mukaan, lukuun ottamatta verotonta
maksumuistutushintaa.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää vahvistaa esityslistan liitteen mukaisen vesihuollon
palvelumaksuhinnaston voimaan tulevaksi 1.1.2022.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Vesihuollon palvelumaksuhinnasto 2022

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 133

10/2021

15.10.2021

Jätehuollon taksa 1.1.2022 alkaen (AK)
Hallitus 15.10.2021 § 133
887/06.060.602.6020/2020
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Toimialajohtaja Petri Kouvo, puh. 040 868 1048
Talous- ja hallintopäällikkö Juha Uuksulainen, puh. 040 504 6353
Kiinteistöjen jätehuoltomaksut
Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään
jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta
aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita
aiheutuu lakisääteisen kuntavastuullisen jätehuollon toteuttamisesta (esim.
jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus,
jätehuollon kehittäminen ja investointeihin varautuminen). Jätemaksuilla
katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen.
Jätetaksan mukaisten maksujen on vastattava kunnan tarjoamaa
jätehuollon palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava
jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen
mukaiseen jätehuoltoon.
Jätetaksan valmistelussa huomioitiin aiempina vuosina tehdyt sekajätteen
hinnan korotukset ja hyötyjätteiden hinnan alennukset, joilla lisättiin taksan
ohjaavuutta. Tällöin hinnoittelulla kannustetaan jätteen määrän ja
haitallisuuden vähentämiseen sekä jätteiden kierrättämiseen. Esimerkiksi
sekajätteen 600–660 litran astian tyhjentäminen maksaa 12,20 e
(tyhjennys kerran viikossa, sis. alv 24 %) ja kartonkipakkausten 600–800
litran keräysastian tyhjennys 4,35 e (tyhjennys kerran viikossa, sis. alv 24
%) ja vastaavien astioiden vuosikustannukset 781,20 e ja 269,70 e (sis. alv
24).
Kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennysmaksuihin esitetään 1,2–1,3 %:n
korotusta. Korotus koskee kaikkia keräysvälinetyyppejä ja jätelajeja.
Astiavuokriin ei esitetä muutoksia vuodelle 2022.
Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen vastaanottomaksut
Loppusijoitettavan jätteen käsittelyhintaa esitetään nostettavaksi 180
eurosta 200 euroon tonnilta. Tällä käsittelyhinnan korotuksella ohjataan
vielä kaatopaikalle päätyviä jätteitä hyötykäyttöön.
Lisäksi on tehty joitakin pieniä hinnantarkistuksia esim. eristevilloille on
luotu hintahaarukka 135–200 e/tn riippuen siitä, menevätkö villat
hyötykäyttöön vai loppusijoitukseen.
Punnitusmaksua esitetään nostettavaksi 16 eurosta 18 euroon/kuorma.
Käsittelypalveluissa otetaan vuonna 2022 käyttöön uusi vaakaohjelma.
Samalla saadaan parannettua asiakaspalvelua. Korotuksella saadaan
katettua kohonneita kustannuksia.

Sortti-asemien ja vaarallisen jätteen vastaanottomaksut
Sortti-asemien maksuttomien jätteiden vastaanotto säilyy entisellään.
Maksullisten palveluiden hintoihin ei esitetä muutoksia. Hinnastoon
lisätään hinta pienille alle 50 litran jäte-erille sekä siivousmaksu.
Yrityksiltä vastaanotettavien tiettyjen vaarallisten jätteiden
vastaanottomaksuja on korotettu vastaamaan uusia käsittelykustannuksia.
Jätetaksan perusteluosa
Jätetaksassa on laajennettu taksan perusteluosaa, johon sisältyy muun
muassa taksan soveltamisala ja perusteet, toissijaisen vastuun palveluiden
taksan perusteet ja kiinteistöittäisten jätehuoltopalveluiden tarkempia
ehtoja eri tilanteisiin. Lisäksi perusteluosassa on osiot jätelaskutuksesta,
jätelain tarkoittamasta jätemaksumuistutusmenettelystä sekä
jätehuoltopalvelun virhetilanteista.
Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää hyväksyä HSY:n jätehuollon jätetaksan otetavaksi
käyttöön 1.1.2022 alkaen liitteen mukaisena.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- HSY:n jätetaksa 1.1.2022 alkaen

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 134

10/2021

15.10.2021

Kruunusillat raitiotiehankkeen vesihuollon hankesuunnitelma (esitys yhtymäkokoukselle, AK)
Hallitus 15.10.2021 § 134
616/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Vt. vesihuollon toimialajohtaja Jyrki Kaija, puh. 09 1561 2236

Hankkeen tausta ja toteutustarve
Kruunusillat -hanke yhdistää 10 kilometrin raitiotieyhteydellä Laajasalon,
Korkeasaaren ja Kalasataman kantakaupunkiin.
Rakentaminen on alkanut kesällä 2021 valmistelevilla töillä, joista on tehty
erillisiä päätöksiä. 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 maarakennustyöt toteutetaan
kokonaisurakkana. Yhteyden muu rakentaminen tehdään allianssimallilla;
vesihuollon rakentaminen tapahtuu allianssin kanssa yhteistyössä.
Allianssin tehtäviin on sisällytetty 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. HSY:n osuudesta näihin töihin on HSY:n
hallitus tehnyt päätöksen keväällä 2021.
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 sekä verkoston vastaanotto.
Kustannukset

Kruunusillat -hankkeen toteutusvaiheen HSY:lle aiheuttamat
kokonaiskustannukset, sisältäen (jo päätetyt) valmistelevat työt, ovat noin
37,1 Me. Koko hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 40,1 Me, kun
toteutusvaiheen kustannuksiin lisätään hankkeen kehitysvaiheen
kustannukset (noin 3 Me).
Kustannukset jakautuvat seuraavasti;
Kehitysvaihe

3,0 Me

Toteutusvaiheen valmistelevat työt

10,5 Me

Muut toteutusvaiheen työt

26,6 Me

Yht.

40,1 Me

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
ikävuosi. Tätä periaatetta noudatetaan myös tässä hankkeessa.
Henkilöresurssit

Tällä hetkellä hanketta hoitamaan on HSY:ssä nimetty yksi henkilö
suunnittelun ohjaukseen ja yksi rakentamisen valvontaan; vesihuollon
asiantuntijat tukevat näitä henkilöitä tarpeen mukaan. HSY:n omiin
verkostotöihin käytetään verkon putkimestaria ja asentajaryhmää.

Aikataulu

Hankkeen suunnittelu on käynnissä.
Aikataulun mukaan Hakaniemen sillan rakentaminen käynnistyy
toteutussuunnitelmien valmistumisen jälkeen syksyllä 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.”
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 (3,0 Me). Tässä

päätöksessä todettiin mm.: ”toteutusvaiheen
käynnistämisestä päätetään myöhemmin erikseen”.

kustannuksista

ja

HSY:n hallitus päätti 13.11.2020 § 130 osaltaan hyväksyä Kruunusillat
raitiotiehankkeen tilaajan ja YKT-osapuolten yhteistyösopimuksen.
HSY:n hallitus päätti 28.5.2021 hyväksyä Kruunusillat hankeen valmistelevat
työt hintaan 10,5 Me.
Kaupunginvaltuusto päätti 25.8.2021 hyväksyä Kruunusillat-hankkeen
toteutussuunnitelman ja raitiotien enimmäishinnan korotuksen.
Nyt tällä esitellyllä päätöksellä HSY:n hallitus toteuttaa 13.12.2019 §132
mukaisen toteutusvaiheesta päättämisen, toteaa Helsingin
kaupunginvaltuuston yllä esitetyn päätöksen ja liittää HSY:n mukaan
hankkeeseen sekä luo HSY:lle mahdollisuuden käytännössä toteuttaa
hanketta yhteistyössä allianssin kanssa.
Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy Kruunusillat-hankkeen
toteutusvaiheen vesihuoltojärjestelyiden hankesuunnitelman siten, että
hankkeen toteutusvaiheen HSY:n kustannukset syyskuun 2021
hintatasosta ovat enintään 37,1 milj. euroa (alv 0 %, sisältäen aiemmin
sovitut toteutusvaiheen valmistelevat ja liittyvät työt).
b. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan tekemään asiaa koskevat
hankinnat ja tilaukset sekä sopimaan mahdollisista lisä– ja muutostöistä.
c. kehottaa Helsingin kaupunkia huolehtimaan päätilaajatehtävistä, kuten
riittävästä rakennustöiden valvonnasta sekä suunnittelun, toteutuksen ja
kustannusten seurannasta ja raportoinnista HSY:lle yhdessä sovittavalla
tavalla.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Kruunusillat -raitiotiehankkeen vesihuollon hankesuunnitelma

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 135

10/2021

15.10.2021

Finavian vedenjakelun varmuus ja Aviapoliksen kehittyminen, hankesuunnitelma (AK)
Hallitus 15.10.2021 § 135
1472/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Vt. vesihuollon toimialajohtaja Jyrki Kaija
Yksikönpäällikkö Ilpo Korhonen, puh. 050 340 5383
Projektipäällikkö Doris Kalve, puh 050 353 8821
Projektipäällikkö Iiro Hannula, puh. 050 462 1474

Yleistä

Aviapoliksen alue Vantaalla kehittyy ja kasvaa voimakkaasti. Nykyiset
vesijohdot ovat nykyisellään ahtaita ja tulevat jäämään pieniksi
lähitulevaisuudessa. Alueen vesihuollon kehittäminen ja mitoitus
perustuvat väestö- ja työpaikkakehitykseen, joita on tarkasteltu
aikaisemmin yleistasoisessa esisuunnitelmassa ’’Vantaa, Lentokenttä ja
Aviapolis’’ 20.3.2020.
Alueella on useita kaavoitus- ja rakentamisprojekteja käynnissä. Alueen
kehitys on nopeaa ja tapahtuu vaiheittain eri alueiden kaavoituksen ja
rakentumisen myötä.

Hankkeen kuvaus

Ilmailutie-Pyhtäänpolun PKA välillä saneerataan DN250 jakeluvesijohtoa
kokoon DN300 SG. Samalta osuudelta saneerataan myös DN500 B
viemäri kokoon DN600 B. Finavian alueella hulevesilinjoja saneerataan ja
Ilmailutieltä eteenpäin rakennetaan uusi DN1600 B hulevesiviemäri, joka
jatkuu Pytinojan purkupisteelle saakka.
Manttaalitie-Niittytien välillä saneerataan DN250 V runkovesijohtoa kokoon
DN400 SG, jonka rinnalle rakennetaan DN200 SG jakeluvesijohto liittymiä
varten. Runkovesijohto jatkuu koossa DN400 SG Tikkurilantien ja Niittytien
risteykseen asti, jonka jälkeen se kasvaa kokoon DN600 SG. DN500 B
jätevesilinja saneerataan kokoon DN600 B Rälssipuistoon saakka, jonka
jälkeen se suurennetaan kokoon DN1000 B KUVES -tunnelin
liitospisteeseen saakka.
Tuusulanväylän alitus suoritetaan vasaraporaamalla. Porattava matka on
noin 80 metriä.

Kustannusarvio ja aikataulu
Investointiohjelmassa hankkeille on varattu 13,4 M e ja toteutusaika on
2023-2024.
Päätösehdotus (JK)

Hallitus päättää hyväksyä hankkeiden kustannusarvion
investointiohjelmassa varatun mukaisena 13,4 Me ja toteutusajan 2023–
2024.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet

- Hankesuunnitelma, Finavian vedenjakelun varmuus ja Aviapoliksen
kehittyminen

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 136

10/2021

15.10.2021

Blominmäen puhdistamohankkeen tilannekatsaus (AK)
Hallitus 15.10.2021 § 136
904/10.105.1050.10500/2020
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Toimitusjohtaja Tommi Fred, puh. 050 348 4841
HSY:n hallitus hyväksyi 19.9.2014 §102 Blominmäen
jätevedenpuhdistamon ohjauksen ja seurannan periaatteet. Niiden mukaan
hankkeesta raportoidaan HSY:n hallitukselle säännöllisesti
neljännesvuosittain.
Blominmäen projektinjohtourakan prosessin ja LVI:n putkistojen ja
koneiden asennukset ovat edenneet hyvää vauhtia. Prosessiputkistoja on
asennettu noin 85 % kokonaiskilomäärästä ja LVI-töiden valmiusaste on
noin 92 %. Sähkö- ja instrumentointikytkennät ja koestus ovat edenneet
hieman odotettua hitaammin.
Urakka on yleisaikataulusta jäljessä. Käyttöönotto-aikataulussa on
jätevesien kääntö Blominmäkeen esitetty alkavaksi 30.6.2022 ja
täysimääräisesti käytössä vuoden 2022 loppuun mennessä. Testaukset
eivät ole edenneet täysin aikataulun mukaisesti, mikä saattaa viivästyttää
käynnistystä. Puhdistamon arvioidaan kuitenkin olevan täysimääräisesti
käytössä vuoden 2022 lopussa.
Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:n viemäritunneliurakat Mikkelä II, Malminmäki ja
Eestinkallio ovat rahoitusvaikeuksien vuoksi jääneet edelleen jälkeen.
Muiden urakoiden kannalta kriittiset työvaiheet saataneen valmiiksi
marraskuussa 2021.
HSY ja Fortum ottivat vastaan Finnoo II ja III -urakat 30.9.2021. Finnoo II
pääurakkaan kuului kalliorakennus- ja rakennustyöt ja sille alistettuun
Finnoo III sivu-urakkaan putkisto-, koneisto- ja LVIS-työt kalliotunneliin ja
vauhdituspumppaamolle. Työn loppuvaihetta viivästytti
muuntamotoimituksen huomattava viivästyminen.
Hankkeen tilannekatsaus 30.9.2021 on esitetty tämän asian liitteessä.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. merkitä tiedoksi Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeen
tilannekatsauksen 30.9.2021,
b. että Blominmäen hankkeesta raportoidaan kolmesti vuodessa
talousraportoinnin mukaisessa aikataulussa.

Käsittely

Esittelijä muutti päätösehdotusta siten, että päätösehdotuksen kohta b.
poistetaan.

Päätös

Hallitus päätti muutetun päätösehdotuksen mukaan merkitä tiedoksi
Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeen tilannekatsauksen 30.9.2021.

Liitteet
- Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeen tilanneraportti 30.9.2021

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 137

10/2021

15.10.2021

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n ylimääräinen yhtiökokous (AK)
Hallitus 15.10.2021 § 137
644/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 09 1561 3004
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy (PSV) on HSY-konserniin kuuluva tytäryhtiö,
jossa HSY:n omistusosuus 81,2 %. Yhtiön muut osakkeenomistajat ovat
Keski-Uudenmaan Vesi -kuntayhtymä, Porvoon kaupunki, Hyvinkään
kaupunki, Kirkkonummen kunta ja Nurmijärven kunta. Yhtiön ylimääräinen
yhtiökokous pidetään loppuvuodesta 2021.
Yhtiön tarkoituksena on toimittaa osakkailleen raakavettä ja sitä varten
omistaa, hallinnoida ja operoida Asikkalasta Vantaalle ulottuvaa
vedenhankintalaitosta, joka käsittää raakavesitunnelin (Päijännetunneli) ja
siihen liittyvät vedenottamon, sulkuasemat, pumppaamot ja
voimalaitoksen.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen kuuluu vähintään 3 ja enintään
9 varsinaista jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
Yhtiöllä on tällä hetkellä 9-jäseninen hallitus, jonka jäsenet ovat olleet
pääosin HSY:n hallituksen jäseniä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii yksikön
päällikkö Arto Kallio HSY:n vesihuollon investoinnit-osastolta.
PSV:n osakassopimuksen mukaan osakkaat sitoutuvat yhtiökokouksessa
valitsemaan yhtiön hallituksen jäsenet osakkaiden ehdottamista henkilöistä
siten, että hallituksen kokoonpano mahdollisimman hyvin noudattaa sitä
suhdetta, jonka mukaan osakkeet ovat jakautuneet osakkaiden kesken ja
että yhtiön hallituksen jäsenet ovat vähintään kahden eri
osakkeenomistajan edustajia. PSV:n osakassopimuksesta seuraa, että
HSY voi täyttää enintään omistusosuuttaan vastaavan määrän
hallituspaikkoja.
HSY:n hallintosäännön 7 §:n mukaan hallitus nimeää, ellei se ole toisin
päättänyt, toimivaltansa puitteissa jäsenet ja tilintarkastajat
yksityisoikeudellisiin yhteisöihin, jos HSY:llä on siihen oikeus, sekä nimeää
edustajat kokouksiin, joissa kuntayhtymän etua on valvottava.
Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa
on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja
liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen valinnassa lähtökohtana tulisi
kaikissa yhteisöissä olla, että hallituksen jäsenillä olisi kykyä itsenäiseen
päätöksentekoon sekä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon
kanssa.
HSY:n konserniohjeen mukaa yhteisön hallituksen tai sitä vastaavan
hallintoelimen jäsenillä tulee olla jäljempänä näissä ohjeissa tarkemmin
kuvattu kelpoisuus sekä yhteisön toiminnan luonteen ja laajuuden
edellyttämä koulutuksen tai kokemuksen antama asiantuntemus.

Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti
tasapuolisesti naisia ja miehiä.
Konserniohjeessa on kohdassa 4.1.1 säännökset osakeyhtiön hallitukseen
valintaan. Sen mukaan hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi valittavan
tulee olla hyvämaineinen ja tehtävään sopiva. Hallituksen jäseneksi ja
varajäseneksi ei voida valita vajaavaltaista tai liiketoimintakiellossa taikka
konkurssissa olevaa henkilöä. Tytäryhteisökohtaisesti on harkittava, onko
eturistiriitojen kannalta estettä valita hallituksen jäseneksi
kilpailutilanteessa toimivan yhteisön palveluksessa tai hallinnossa oleva
henkilö. Hallituksen jäseniltä edellytetään asiantuntemusta toimialasta ja
liiketoiminnasta sekä taloudesta, raportoinnista, sisäisestä valvonnasta ja
riskienhallinnasta.
PSV:n hallitukseen ovat kuuluneet vuonna 2021 (suluissa varajäsen):










Kari Kuusisto, pj (Anders Portin), HSY
Matti Niiranen (Matti Hilli), HSY
Johanna Krabbe (Mia Nygård-Peltola), HSY
Minna Kuusela (Timo Lahti), HSY
Leo Stranius (Aino Tuominen), HSY
Matti Kopra (Minna Korpela), HSY
Antti Vuorela (Tarmo Parviainen), HSY
Elina Antila (Mats Blomberg), Porvoon Vesi
Marita Honkasalo Hyvinkää, (Antti Levänen, Kirkkonummi)

Asiantuntijajäsenenä on toiminut HSY:stä Raimo Inkinen, varajäsenenään
Tommi Fred.
Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. antaa yhtiökokousedustajalle menettelytapaohjeeksi, että hallituksen
jäseniksi tulee valita (varajäsen suluissa):
_______________ (varajäsen), _______________ (varajäsen),
_______________ (varajäsen), _______________ (varajäsen),
_______________ (varajäsen), _______________ (varajäsen),
_______________ (varajäsen),
Hallituksen puheenjohtajaksi tulee nimetä ___________ ja hallituksen
asiantuntijajäseniksi tulee valita ___________ (varajäsen __________).
b. todeta, että tarkastuslautakunta antaa erikseen ohjeet tilintarkastajan
valinnasta ja
c. todeta, että muilta osin ei ole tarpeen antaa menettelyohjeita
yhtiökokousedustajalle.

Päätös

Hallitus päättää
a. antaa yhtiökokousedustajalle menettelytapaohjeeksi, että hallituksen
jäseniksi tulee valita (varajäsen suluissa):
Kari Kuusisto KOK/E (Alex Seitsamo RKP/H),
Tia Seppänen Vihr./V (Leo Stranius Vihr./H),
Minna Aitola SDP/K (Antti Vuorela SDP/H),
Minna Nygård-Peltola KOK/H (Dennis Pasterstein KOK/H),
Hannu Järvinen PS/E (Maria Bremer PS/K),
Galia Suaréz Katainen VAS/H (Pirkko Kotila VAS/V),
Eero Ahola KOK/V (Paula Lehmuskallio KOK/V),

Hallituksen puheenjohtajaksi tulee nimetä Kari Kuusisto ja hallituksen
asiantuntijajäseniksi tulee valita vesihuollon toimialajohtaja (varajäsen
vedenpuhdistuksen osastonjohtaja).
b. todeta, että tarkastuslautakunta antaa erikseen ohjeet tilintarkastajan
valinnasta ja
c. todeta, että muilta osin ei ole tarpeen antaa menettelyohjeita
yhtiökokousedustajalle.
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Kivikon vaarallisten jätteiden varaston saneeraus ja laajennus
Hallitus 15.10.2021 § 138
856/06.061.611.6113/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo
Rakennuttamispäällikkö Juha Lipsanen, puh. 040 551 1032
Hallitus päätti hyväksyä kokouksessaan 11.12.2020 (§ 139) Kivikon
vaarallisten jätteiden varaston hankesuunnitelman. Hankesuunnitelman
mukainen investoinnin kustannusarvio on yhteensä 1,96 milj. euroa (alv 0
%).
Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä sekä ehdotus
perusteluineen on jaettu hallituksen jäsenille. Päätös perustuu
tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti tarjousten kokonaistaloudellisesti
edullisimpaan hintaan. Hankkeen toteutukseen on varauduttu toiminta- ja
taloussuunnitelmassa vuosina 2021–2022.
Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan
vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää
a. hylätä Consti Korjausrakentaminen Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön
vastaisena,
b. valita Kivikon vaarallisen jätteen varaston saneerauksen ja laajennuksen
rakennustöiden urakoitsijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen jättäneen Rakennusliike V. Mättölä Oy:n 1 592 000,00 euron
(alv 0 %) vertailuhinnalla,
c. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankintaan
liittyvät sopimukset sekä tarvittaessa sopimaan hankintaan liittyvistä
mahdollisista lisä- ja muutostöistä.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1, Selvitys hankinnasta, Kivikon vaarallisen jätteen varaston
saneeraus
- Liite 2, Tarjousten vertailu, Kivikon vaarallisten jätteiden varaston
saneeraus

PÖYTÄKIRJA

Hallitus
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10/2021

15.10.2021

Jätevesilietteen kuljetuksen hankinta vuosina 2022–2023
Hallitus 15.10.2021 § 139
1280/05.050.501.5011/2021
Esittelijä
Valmistelija

Vt. vesihuollon toimialajohtaja Jyrki Kaija
Yksikön päällikkö Marina Graan, puh. 050 336 3330
Hankinta-asiantuntija Maija Seppälä, puh. 050 465 6328

Yleistä

Hankinta käsittää HSY:llä jaksolla 1.1.2022–31.12.2023 sekä mahdollisina
optiojaksoina 1.1.2024–31.12.2025 ja 1.1.2026–31.12.2026 tarvittavien
Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoiden lietteen kuljettamisen
Metsäpirtin kompostointialueelle ja Ämmässuon
jätteenkäsittelykeskukseen. Suomenojan kuljetukset siirtyvät arviolta
heinäkuussa 2022 Blominmäen jätevedenpuhdistamolle.
Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EUkynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Määräaikaan 6.10.2021 klo 08:00
mennessä saatiin tarjoukset kolmelta 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 kokonaistaloudellisesti
edullisin tarjous.
Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta
sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (JK)

Hallitus päättää
a. tilata HSY:n tarvitseman jätevesilietteen kuljetuksen jaksolla 1.1.2022–
31.12.2023 Rauno Tarkkonen Oy:lta hankinnan verottoman arvon ollessa
enintään 972 000 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 2 430 000 euroa.
Option käytöstä tehdään erilliset päätökset viimeistään kuusi (6) kuukautta
ennen kunkin optiokauden alkua.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys jätevesilietteen kuljetuksen hankinnasta vuosina 20222023

- Liite 2 Tarjousten vertailu, jätevesilietteen kuljetus 2022-2023

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 140

10/2021
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Syysyhtymäkokouksen 19.11.2021 koolle kutsuminen
Hallitus 15.10.2021 § 140
932/00.01.012.0120/2020
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 09 1561 3004
HSY:n syysyhtymäkokous pidetään perjantaina 19.11.2021 klo 10.30
HSY:ssä kokoushuoneessa Joutsen (Ilmalankuja 2 L, Helsinki).
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 (TF)

Hallitus päättää
a. kutsua syysyhtymäkokouksen koolle perjantaina 19.11.2021 klo 10.30,
b. pyytää jäsenkuntia nimeämään edustajat yhtymäkokoukseen ja
ilmoittamaan siitä keskiviikkoon 17.11.2021 mennessä HSY:n kirjaamoon,
mikäli edustus yhtymäkokouksessa ei perustu asemavaltuutukseen tai
aiempaan päätökseen.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- HSY:n syysyhtymäkokous 19.11.2021

PÖYTÄKIRJA
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Kuntalain mukaista ottomenettelyä varten toimitetut päätökset
Hallitus 15.10.2021 § 141
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Hallitukselle on toimitettu kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten
seuraavat päätökset:
Jätehuollon toimialajohtaja
Yleispäätös § 19, ajalta 12.10.2021
Seutu- ja ympäristötiedon tulosaluejohtaja
Seudullisen perusrekisterin käyttöluvat § 24–26, ajalta 23.9.-7.10.2021
Talousjohtaja
Yleispäätös § 8, ajalta 30.9.2021
Toimitusjohtaja
Hankintapäätös § 30 ajalta 21.9.2021
Yleispäätös § 23–26, ajalta 22.9.-4.10.2021
Vesihuollon toimialajohtaja
Hankintapäätös § 37–39, ajalta 21.-28.9.2021
Yleispäätös § 15–18, ajalta 15.9.-7.10.2021
Vesihuollon verkko-osaston johtaja
Korvauspäätös § 27, ajalta 11.10.2021
Viestintäjohtaja
Hankintapäätös § 1, ajalta 28.9.2021

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää olla ottamatta käsiteltäväksi esittelyosassa mainituissa
päätöksissä olevia asioita.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan

Liitteet
- Viranhaltijapäätökset 12.10.2021

PÖYTÄKIRJA
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Tiedoksi merkittävät asiat
Hallitus 15.10.2021 § 142

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Asiantuntijalausunto Helsingin kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteeseen
Lisätietoja: toimintovastaava Maarit Kiviranta, puh. 040 8333 254
Helsingin kaupunginhallitus on pyytänyt Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lausuntoa valtuutettu Arja Karhuvaaran
aloitteesta ydinkeskustaan kierrätyskontteja metalli- ja elektroniikkaromun
kierrätykseen. Lausuntoa on pyydetty 5.11.2021 mennessä.
Valtuustoaloitteessa on ehdotettu ydinkeskustan alueelle järjestettäväksi
elektroniikka- ja metalliromun kierrätyskontteja, jotta kierrätys olisi sujuvaa
myös autottomissa talouksissa. HSY:n valmistelemassa lausunnossa
(liitteenä) on tuotu esiin HSY:n tarjoamat palvelut metallijätteen ja
laiteromun keräämiseen, keräyspisteiden perustamiseen ja ylläpitoon
liittyvät haasteet sekä laiteromun kuuluminen tuottajavastuulle.
Kotitalous- ja yhdyskuntajätteiden määrät ja kierrätysasteet vuonna 2020
Lisätietoja: tulosaluejohtaja Irma Karjalainen, yksikön päällikkö Susa
Eräranta, puh. 046 922 4108, kiertotalousasiantuntija Andrea Weckman,
puh. 045 636 6269
HSY on laskenut pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kotitalousjätteen ja
yhdyskuntajätteen jätemäärät ja kierrätysasteet vuodelta 2020.
Kotitalousjätteet sisältävät asumisessa syntyvät kulutusperäiset jätteet.
Yhdyskuntajätteisiin kuuluu kotitalousjätteen lisäksi myös julkisten ja
yksityisten palveluiden, kuten esimerkiksi koulujen, toimistojen,
ravintoloiden, kaupan ja asumispalveluyksiköiden, kotitalousjätteeseen
rinnastettavat jätteet.
Kotitalousjätettä syntyi enemmän
Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kotitalouksissa syntyi jätteitä 346
000 tonnia vuonna 2020. Asukasta kohden laskettuna kotitalousjätettä
syntyi 280 kiloa, joka on 14 kiloa enemmän kuin vuonna 2019.
Erilliskerätyn muovipakkausjätteen ja kartonkipakkausjätteen määrä on
jatkanut vahvasti nousevaa trendiä, ja myös erilliskerätyn biojätteen määrä
on noussut henkilöä kohti verrattuna viime vuoteen. Myös sekajätteen
määrä henkilöä kohti on kasvanut vuonna 2020 verrattuna edellisvuoteen.

Pitkäaikainen trendi on kuitenkin hieman laskeva ja on mahdollista, että
2020 on ollut jätemääriltään poikkeusvuosi pandemian takia.
Laskennallinen kierrätysaste ei noussut
Kotitalousjätteestä kierrätettiin reilu 45 prosenttia vuonna 2020.
Kierrätysastelaskennassa on tänä tilastointivuonna huomioitu ensimmäistä
kertaa rejektit uuden jäteasetuksen ja EU:n laskentasääntöjen mukaisesti.
Tämän takia näyttää siltä, että kierrätysaste olisi laskenut, vaikka
erilliskerätyn jätteen osuus on hieman kasvanut. HSY:n tavoitteena on
saada 60 prosenttia kotitalousjätteestä materiaalikiertoon vuoteen 2025
mennessä. Suurin potentiaali on biojätteen kierrätyksen tehostamisessa,
sillä sitä päätyy yhä paljon sekajätteen joukkoon.
Erilliskerätyn jätteen määrä kasvoi
HSY tarjoaa asukkaille puitteet jätteiden lajitteluun, minkä takia nähdään
kasvua erilliskerätyissä jätteissä. Vuodesta 2021 alkaen biojätettä, muovi-,
lasi- ja kartonkipakkauksia sekä pienmetallia on kerätty kaikista
kiinteistöistä, joissa on vähintään viisi huoneistoa. Asukkaiden
lajitteluaktiivisuudella on tärkeä merkitys kierrätysasteen nostamisessa.
Myös hyvät trendit, kuten jätteen väheneminen, voivat hidastaa
kierrätysasteen nousua. Tästä hyvänä esimerkkinä on massaltaan painava
paperijäte, jonka kokonaismäärän lasku painaa myös kierrätysastetta
herkästi alaspäin. Tästä syystä kierrätysasteen lisäksi kannattaa seurata
muitakin tunnuslukuja, kuten jätteen kokonaismäärää ja sekajätteen
määrää.
Yhdyskuntajätemäärät laskivat
Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen alueen yhdyskuntajätteen
kierrätysaste oli 49,5 prosenttia vuonna 2020. Jätteiden kokonaismäärät
ovat kääntyneet laskuun monen vuoden nousun jälkeen. Ero edellisiin
vuosiin johtunee osittain siitä, että yhdyskuntajätetiedot kerättiin uudella
tavalla tänä vuonna, ja tietopohja on laajempi. Toinen vaikutus tuloksiin on
ollut poikkeusvuosi 2020. Pandemian takia palvelut toimivat rajoituksilla ja
ihmiset oleskelivat enemmän kotona. On mahdollista, että tämän johdosta
vuonna 2020 kotitalouksien jätemäärät kasvoivat samalla kun palveluiden
jätemäärät vähenivät.
Linkki tuloksiin: http://www.hsy.fi/jatemaarat
Toimitusjohtajan päätökset täyttöluvista
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Luettelo toimitusjohtajan myöntämistä täyttöluvista liitteenä.
Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Toimitusjohtajan päätökset myönnetyistä täyttöluvista vuonna 2021

- Lausunto valtuustoaloitteesta metalli- ja elektroniikkaromun kierrätyskonttien saamiseksi
keskusta-alueelle
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Muut asiat ja seuraava kokous
Hallitus 15.10.2021 § 143
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Toimitusjohtaja Tommi Fred
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää pitää seuraavan kokouksen perjantaina 19.11.2021, klo
9.00 kokoushuoneessa Länsisali (Ilmalankuja 2 L, Helsinki).
Esikokous alkaa Länsisalissa klo 8.30.

Käsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että kokous pidetään
kokoushuoneessa Kaivanto (Ilmalankuja 2 A, Helsinki).

Päätös

Hallitus päätti muutetun ehdotuksen mukaan pitää seuraavan kokouksen
perjantaina 19.11.2021, klo 9.00 kokoushuoneessa Kaivanto (Ilmalankuja
2 A, Helsinki).
Esikokous alkaa Kaivannossa klo 8.30.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 128, § 129, § 130, § 134, § 135, § 136, § 140, § 141,
§ 142, § 143

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 131, § 132, § 137
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: Ilmalantori 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.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 133

VALITUSOSOITUS JÄTELAIN NOJALLA TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN
Jätelain (646/2011) nojalla tehtyyn HSY:n päätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallintooikeuteen joko hallintovalituksella tai kunnallisvalituksella.

HALLINTOVALITUS
HSY:n jätelain nojalla tekemään päätökseen haetaan jätelain 137 §:n mukaan muutosta valittamalla hallintovalituksella hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa
(808/2019) säädetään, pois lukien jäljempänä erikseen mainitut jätelain nojalla tehdyt päätökset, joihin
haetaan muutosta kunnallisvalituksella siten kuin kuntalaissa (410/2015) säädetään.
Valitusoikeus
Hallintovalituksen saa jätelain 138 §:n mukaan tehdä
1) se, jonka oikeutta tai etua asia koskee (asianosainen)
2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai

luonnonsuojelulain taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella
kysymyksessä olevat ympäristö- tai terveysvaikutukset ilmenevät
3) toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristö- ja terveysvaikutukset

ilmenevät
4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan

ympäristönsuojeluviranomainen.
Valitusaika
Valitus 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. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen
saapumispäivänä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

KUNNALLISVALITUS
Jätelain 137 §:n 3 momentin mukaan muutosta jätehuoltomääräysten hyväksymistä ja jätetaksaa
koskevaan päätökseen sekä jätelain 37 §:n (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus) ja 43 §:n 1
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momentin (kunnan jätehuollon palvelutehtävien siirtäminen kuntien omistamalle yhtiölle) nojalla tehtyyn
HSY:n päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella siten kuin kuntalaissa (410/2015) säädetään.
Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntien yhteisen toimielimen
päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
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.
Valitusviranomainen ja valituskirjelmän toimittaminen
Hallinto- ja kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (valitusviranomainen). Valituskirjelmän
tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän
lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.
Valitusviranomaisen yhteystiedot:
Helsingin hallinto-oikeus
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.
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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.
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 vi-

ranomaiselle.
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.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 138
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: Ilmalantori 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: § 139
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: Ilmalantori 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.

